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Publiekssamenvatting 

Beoordeling kosteneffectiviteit van maatregelen om de uitstoot 
van ZZS naar lucht te beperken 
 
Bedrijven in Nederland zijn verplicht de uitstoot van vervuilende stoffen 
te beperken. Voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) geldt een 
zogeheten minimalisatieplicht. Dit betekent dat bedrijven de uitstoot van 
ZZS zo ver mogelijk terug moeten brengen naar nul. Bedrijven nemen 
daarom maatregelen om uitstoot te voorkomen of deze zo klein mogelijk 
te houden. De minimalisatieplicht gaat verder dan de maatregelen die al 
moeten worden genomen om de wettelijke emissiegrenswaarden te 
bereiken (best beschikbare technieken). 
 
Deze maatregelen kosten geld. Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) heeft het RIVM gevraagd een methode te 
ontwikkelen waarmee de vergunningverlener kan beoordelen of 
minimalisatiemaatregelen om de uitstoot te verlagen kosteneffectief 
zijn. Deze ‘kosteneffectiviteit’ kan worden gebruikt bij de afweging van 
maatregelen. 
 
Het RIVM adviseert om als basis de methode te gebruiken die al bestaat 
om kosteneffectiviteit te bepalen. Daarnaast zijn zogenoemde 
referentiewaarden nodig. Referentiewaarden geven een niveau aan tot 
waar maatregelen om ZZS-emissies te minimaliseren kosteneffectief 
zijn. Het RIVM geeft een advies over de hoogte van referentiewaarden 
voor ZZS (in euro’s per kilo verminderde uitstoot).   
 
Het voorstel is om voor de referentiewaarden een minimale en maximale 
waarde vast te stellen. Het RIVM geeft marges aan voor zowel deze 
onder- als bovengrens. IenW kan op basis van dit onderzoek de 
referentiewaarden voor ZZS-emissies naar lucht bepalen. 
 
Het RIVM adviseert om het gebruik van de kosteneffectiviteitsmethode 
de komende vijf jaar te volgen en te evalueren welk effect deze aanpak 
in de praktijk heeft. Zo kan onder andere worden nagegaan tegen welke 
kosten de minimalisatiedoelstelling wordt gerealiseerd.  
 
Kernwoorden: zeer zorgwekkende stoffen, minimalisatieverplichting, 
vergunningverlener, kosteneffectiviteit, referentiewaarden 
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Synopsis 

Evaluation of cost effectiveness of measures for limiting the 
emission of National Substances of Very High Concern (‘ZZS’) 
into the atmosphere 
 
Companies in the Netherlands are required to limit the emission of 
polluting substances. National Substances of Very High Concern (’ZZS’) 
are subject to a so-called compulsory minimisation. This means that 
companies must reduce the emission of these substances to zero insofar 
as possible. Companies, therefore, implement measures in order to 
prevent the emission or to minimise it as much as possible. These 
measures minimize ZZS emission beyond the legal emission values and 
best available techniques.  
 
These measures cost money. The Ministry of Infrastructure & Water 
Management (I&W) has asked RIVM to develop a method with which the 
licensing authority can evaluate the cost effectiveness of measures for 
further reducing the emissions. This measure of cost effectiveness can 
then be used for comparing various measures. 
 
RIVM recommends applying  the method that already exists for 
determining cost effectiveness. In addition, so-called reference values 
are needed. Reference values specify a level up to which measures for 
minimising ZZS emissions are still cost-effective. RIVM provides a 
recommendation on the level of reference values for ZZS (in euros per 
kilogram of emission reduction). 
 
The proposal is to determine a minimum and maximum value for the 
reference values. RIVM specifies margins for this lower as well as upper 
limit. Based on this study, I&W can determine the reference values for 
ZZS emissions into air. 
 
RIVM recommends monitoring the use of the cost effectiveness method 
over the next five years in order to evaluate the effect of this approach 
in actual practice. This will, for example, make it possible to determine 
the cost of realising the ZZS minimisation target. 
 
Keywords: national substances of very high concern, compulsory 
minimisation, licensing authority, cost effectiveness, reference values 
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Samenvatting 

Doel en achtergrond 
Dit rapport geeft een advies aan de opdrachtgever, het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW), over de ontwikkeling van een 
methodiek waarmee het bevoegd gezag kan beoordelen of maatregelen 
om ZZS-emissies naar lucht te minimaliseren kosteneffectief zijn. Dit 
betreft maatregelen die verder gaan dan de best beschikbare technieken 
of de wettelijke emissiegrenswaarden.  
IenW kan dit advies gebruiken voor het vaststellen van de methodiek en 
bijbehorende referentiewaarden en deze verankeren in de regels onder 
de Omgevingswet. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
kosteneffectiviteitsbeoordeling onderdeel is van een bredere integrale 
beoordeling van het bevoegd gezag die ook rekening houdt met andere 
factoren die relevant zijn in de specifieke situatie. Denk hierbij o.a. aan 
afwenteleffecten, energieverbruik en proportionaliteit. Dit rapport 
adviseert alleen over de kosteneffectiviteitsmethodiek en bijbehorende 
referentiewaarden. 
 
De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met 
voorrang aan en streeft hierbij naar een nul-emissie van ZZS via de 
zogenoemde minimalisatieplicht om daarmee ZZS te weren uit de 
leefomgeving. Allereerst dient hierbij te worden gekeken naar 
maatregelen die het gebruik van de ZZS vermijden en, indien dat niet 
mogelijk is, de emissie van ZZS te voorkomen of te beperken. Dit advies 
is van toepassing op al deze situaties, dus zowel op bronmaatregelen als 
nageschakelde technieken. Deze studie kijkt naar ZZS in twee 
stofklassen: Minimalisatieverplichte vaste stoffen (MVP1) en 
Minimalisatieverplichte gas- of dampvormige stoffen (MVP2). De ZZS-
stofklasse Extreem Risicovolle Stoffen (ERS) is buiten de scope van het 
project aangezien emissiegrenswaarden voor deze stofklasse binnen de 
regels onder de Omgevingswet worden aangescherpt. Met het toepassen 
van deze best beschikbare techniek (BBT) worden in de regel zeer lage 
emissies en jaarvrachten verwacht. 
 
Methoden 
Voor het berekenen van kosteneffectiviteit (KE) van maatregelen wordt 
voorgesteld om aan te sluiten bij de bestaande praktijk zoals deze nu al 
is vastgelegd in bijlage 2 van het Activiteitenbesluit (straks bijlage XXX 
van de Omgevingsregeling). 
 
Voor de ontwikkeling en onderbouwing van de referentiewaarden zijn 
twee gangbare methoden onderzocht op bruikbaarheid. Dit betreft de 
preventie- en de schadekostenmethode. De preventiekostenmethode 
kijkt naar de kosten van de maatregelen die genomen zijn (of genomen 
kunnen worden) om de emissies te reduceren en naar de (verwachte) 
effectiviteit hiervan. Oftewel naar euro’s per vermeden kg ZZS-emissie. 
De schadekostenmethode probeert de in geld uitgedrukte 
maatschappelijke verliezen te schatten die optreden als er een kg ZZS 
extra in het milieu terecht komt. 
 
De preventiekosten methodiek is verder uitgewerkt en gebruikt als basis 
om tot een advies voor referentiewaarden te komen. Deze methodiek is 
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gebruikt omdat deze aansluit bij andere KE methodieken die nu in de 
praktijk worden gehanteerd voor emissies van stoffen naar lucht en water 
en omdat er op dit moment geen betrouwbare schadekostenschattingen 
beschikbaar zijn. Dit advies geeft een bandbreedte voor zowel de 
ondergrens van de referentiewaarde als de bovengrens die bij 
vergunningverlening kan worden gebruikt bij de invulling van de ZZS-
minimalisatieverplichting.  
 
Advies voor KE-referentieniveaus o.b.v. preventiekosten 
 
Bepalen van KE van de minimalisatieverplichting (ondergrens) 
Als onderdeel van het project heeft TAUW, in samenwerking met een 
aantal betrokken branches, de kosteneffectiviteit van een tiental 
praktijkcases verzameld. Deze praktijkcases geven de kosteneffectiviteit 
van maatregelen die genomen zijn om te voldoen aan de 
emissiegrenswaarde (EGW). De EGW is het emissieniveau dat hoort bij 
implementatie van BBT.  
TAUW heeft de praktijkcases vervolgens afgezet tegen eigen meetdata en 
een viertal generieke kostencurves. Deze vier kostencurves beschrijven 
de meest gangbare nageschakelde technieken om ZZS uit industriële 
puntbronnen af te vangen. Dit zijn het doekfilter, de gaswasser, het 
actief-koolfilter en de thermische naverbrander. TAUW stelt dat de 
generieke kostencurves de KE van maatregelen die streven om aan de 
EGW te voldoen, op orde van grootte goed beschrijft. TAUW concludeert 
dit op basis van de vergelijking tussen kostencurves, meetdata en 
praktijkcases. Gezien de aannames in de berekening van de kostencurves 
en spreiding in de praktijkcases, wordt een bandbreedte verkregen van 
mogelijke KE-waarden. 
In dit advies wordt voorgesteld om het referentiegebied van de 
ondergrens te baseren op tenminste de gebleken kosteneffectiviteit van 
bestaande maatregelen om aan de EGW te voldoen die volgt uit de studie 
van TAUW.  
Het argument hiervoor is dat dit kosteneffectiviteitsniveau op dit moment 
in de praktijk al tot uitvoering wordt gebracht, specifiek gericht op de 
reductie van ZZS-emissies. Hierbij is het advies om voor de ondergrens te 
kijken naar de bovenwaarden van de bandbreedte die is bepaald. 
 
Bepalen van KE van de minimalisatieverplichting (bovengrens) 
De minimalisatieverplichting gaat verder dan het streven naar de EGW als 
restconcentratie. In deze studie zijn geen praktijkdata voorhanden van 
maatregelen die genomen zijn om de ZZS-emissie beneden de EGW 
verder terug te dringen richting nul. Daarom is op basis van de door 
TAUW opgestelde generieke kostencurves, de KE geschat van de vier 
nageschakelde technieken in ZZS concentratiegebieden onder de EGW.  
Dit leidt tot een gebied van KE-waarden, afhankelijk van de keuze welke 
ingangsconcentratie gehanteerd wordt in de berekeningen. Deze liggen in 
het gebied vanaf 1 of 1/5e van de EGW, zoals op basis van de TAUW 
meetdata is bepaald als realistische ingangsconcentraties.  
In dit advies wordt voorgesteld om de bovengrens van het 
referentiegebied voor invulling van de minimalisatieverplichting te 
baseren op de verwachte kosteneffectiviteit van maatregelen in het 
concentratiegebied vanaf 1 tot 1/5e van de EGW. Naar verwachting zal dit 
resulteren in reductie van emissies richting nul en dus invulling geven aan 
het streven naar verdere minimalisatie van ZZS-emissies. 



RIVM-briefrapport 2020-0106 

Pagina 11 van 97 

Advies voor referentiewaarden  
Zowel de data voor de onder- als de bovengrens kennen een bandbreedte 
aan KE-waarden, aangezien er een variatie in kentallen en 
invoerparameters is meegenomen in de berekening. Denk hierbij aan 
minimale en maximale additionele vaste kosten, spreiding in rendement 
van technieken en spreiding in berekende afgevangen vracht aan ZZS.  
 
Uit de TAUW-studie blijkt dat de bandbreedte die gebruikt kan worden 
voor de ondergrens varieert van enkele 10-tallen tot enkele 1000-tallen 
euro/kg vermeden emissies. In de ondergrens is geen duidelijk verschil 
gezien tussen de twee ZZS-stofklassen. 
Voor de bandbreedte voor de bovengrens is voor ZZS in stofklasse MVP1 
een bandbreedte van ca. 2.000 euro/kg tot ver in de 10.000-en euro/kg 
vermeden emissie geschat. Voor MVP2 ZZS loopt deze bandbreedte van 
een paar 100 euro/kg tot een aantal 10.000-en euro/kg vermeden 
emissie. In verband met de onzekerheid in de berekeningen is de 
bovengrens iets breder genomen dan de ondergrens, aangezien het reëel 
is te veronderstellen dat bij lagere ZZS-concentraties (<EGW) het 
kostbaarder zal zijn om ZZS af te vangen. 
 
Op grond van de kostenkarakteristieken van de vier generieke technieken 
en het verschil in EGW van de twee ZZS-stofklassen, ligt de KE 
bovengrens van de MVP1 ZZS ruwweg een factor 2 hoger dan die van de 
MVP2 ZZS. Dit advies stelt voor om dit verschil te laten terugkomen in 
verschillende referentiewaarden voor MVP1- en MVP2-stoffen.  
 
Discussie/aanbevelingen 
De gegevens waarop deze adviesreferentiewaarden zijn gebaseerd, 
bevatten onzekerheden en beperkingen (o.a. aantal cases, type cases, 
gebruikte invoerparameters). Deze kunnen zowel zorgen voor een over- 
als een onderschatting van de werkelijke kosteneffectiviteit. Echter, de 
gepresenteerde data representeren het beste wat er op dit moment 
beschikbaar is over kosteneffectiviteit van maatregelen om ZZS-emissies 
naar lucht terug te dringen. En omdat er voldoende spreiding is 
aangebracht in de invoerparameters, houden de KE-waarden rekening 
met de variatie aan mogelijkheden die zich in de praktijk voor kunnen 
doen. De aanbeveling is wel om na beleidsimplementatie te monitoren 
hoe de emissiereductie in de praktijk uitwerkt en te evalueren of 
minimalisatie wordt bereikt. Aanvullend kan hierbij kan ook gekeken 
worden of schadekostenschattingen voor ZZS en andere stoffen verder 
ontwikkeld kunnen worden. 
 
Tot slot, de keuze voor de referentiewaarden is aan IenW. Het rapport 
geeft hiertoe de onderbouwing, advies, discussie en aanbevelingen op 
grond waarvan de beleidskeuze gemaakt kan worden. Bij de 
beleidsimplementatie is het daarbij raadzaam op te merken dat de 
referentiewaarde geen investeringsverplichting betreft, maar een handvat 
in de afweging over kosteneffectiviteit van maatregelen. Als er in een 
situatie meerdere maatregelen mogelijk zijn die hetzelfde resultaat geven 
in termen van emissiereductie, is het logisch om de goedkoopste 
maatregel te vragen als uitsluitend naar de kosteneffectiviteit wordt 
gekeken.  
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1 Introductie 

1.1 Context en aanleiding 
De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met 
voorrang aan. ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu 
bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn, de voortplanting kunnen 
belemmeren of zich ophopen in de voedselketen1.  
 
Het beleid van de Nederlandse overheid is er op gericht ZZS uit de 
leefomgeving te weren. Dit doet ze door middel van een continue 
verbetercyclus waarin gestreefd wordt naar een nul-emissie van ZZS; de 
zogenoemde minimalisatieplicht. Bronaanpak is daarbij het centrale 
uitgangspunt; het vermijden van het gebruik van ZZS en/of het nemen 
van maatregelen, zodat ZZS niet meer vrij kunnen komen naar de 
leefomgeving. Dit kan door vervanging (substitutie) van de ZZS door 
een andere minder schadelijke stof, door nieuwe productietechnieken te 
implementeren, of door procesoptimalisatie. Indien bronaanpak niet 
mogelijk is, dient het bedrijf zich te richten op verdere minimalisatie van 
de restemissies, o.a. door het toepassen van nageschakelde 
reductietechnieken. Hierbij staat het streven naar een nul-emissie 
centraal. 
 
De voorschriften van ZZS staan in afdeling 2.3 van het 
Activiteitenbesluit Milieubeheer2 (Ab) en deze zijn overgenomen in de 
toekomstige Omgevingswet3 (Ow), zie voor meer informatie hoofdstuk 
3. 
 
Voor de beoordeling van de kosteneffectiviteit (KE) van maatregelen om 
ZZS-emissies naar lucht te minimaliseren kan in de praktijk de KE-
methodiek uit bijlage 2 van het Ab worden gebruikt, maar er zijn geen 
KE-referentiewaarden voor ZZS voorhanden. In 2019 heeft de Inspectie 
voor Leefomgeving en Transport (ILT) het belang van het kunnen 
hanteren van een actuele KE-methodiek met een realistische rentevoet 
en acceptabele toetsniveaus specifiek voor ZZS-emissies onder de 
aandacht gebracht in een signaalrapportage (ILT, 2019). Naar 
aanleiding van dit signaal heeft het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) het RIVM gevraagd een kosteneffectiviteitsmethodiek 
specifiek voor de minimalisatieplicht van ZZS-emissies naar lucht te 
ontwikkelen 4. Dit is ook van belang omdat uiterlijk op 1-1-2021 de 
termijn van de 5-jaarlijkse informatieplicht afloopt onder het Ab, waarbij 
voor alle ZZS de zogenoemde vermijdings- en reductieprogramma’s5 
moeten worden opgesteld. Bevoegd gezag dient op grond van deze 
rapportages o.a. de kosten en effectiviteitsinformatie van maatregelen 
om ZZS-emissies te minimaliseren, beoordelen.  
Voor lozingen van stoffen (waaronder ZZS) naar water en voor de 
beoordeling of maatregelen van luchtemissies (met uitzondering van 
 
1 https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen  
2 https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/minimalisatie/  
3 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs/ 
4 TK brief 29826 32 813 nr. 120, 13 december 2019 
5 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs/vermijdings-
reductieprogramma/  

https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/minimalisatie/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs/vermijdings-reductieprogramma/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs/vermijdings-reductieprogramma/
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ZZS) zijn wel kosteneffectiviteitsmethodieken beschikbaar. Daarbij zijn 
er voor emissies naar de lucht alleen KE-referentiewaarden voor de 
stoffen NOx, SO2, stof en VOS6. Bij andere emissies naar de lucht moet 
het bevoegd gezag de resultaten van de KE-methodiek zelf beoordelen. 
Voor lozingen naar water is dit vastgelegd in een BBT-document (Best 
Beschikbare Techniek) (Bijstra et al., 2018). Ook voor de stoffen NOx, 
SO2, stof en VOS zijn de KE-referentiewaarden (ook wel het KE-
afwegingsgebied genaamd) te vinden in het Ab in artikel 2.7. Beide 
genoemde methodieken met bijbehorende KE-referentiegebieden zijn 
relevant voor deze studie, aangezien voor lozingen naar water ook ZZS 
in scope zijn en VOS en stof binnen het Schone Lucht Akkoord (SLA) 
ZZS kunnen bevatten. 
 
In dit rapport wordt een kosteneffectiviteitsmethodiek voor maatregelen 
om ZZS-emissies naar lucht te minimaliseren voorgesteld. Dit rapport 
beschrijft de gevolgde aanpak, de resultaten en uiteindelijk het advies. 
Hierbij gaat het om een kosteneffectiviteitsmethodiek voor 
minimalisatiemaatregelen voor ZZS-emissies naar lucht, daar waar een 
KE-afweging relevant is in de vergunningverlening (zie hoofdstuk 3). 
 
Merk op dat om te bepalen welke maatregelen door het bevoegde gezag 
redelijkerwijs van een bedrijf gevraagd kunnen worden, binnen het 
vergunningverleningsproces een integrale afweging moet worden 
gemaakt. Hierin worden naast de kosteneffectiviteit ook andere factoren 
meegewogen, zoals afwenteling van effecten naar andere 
milieucompartimenten, bedrijfszekerheid, rendement, proportionaliteit 
en validatie van technieken.  
 

1.2 Opdrachtverlening – algemene afbakening 
Dit rapport dient als advies aan het ministerie van IenW7 voor het 
vaststellen van de methodiek en bijbehorende referentiewaarden voor 
de beoordeling van de kosteneffectiviteit van maatregelen om ZZS-
emissies naar lucht te minimaliseren. Deze methodiek moet toepasbaar 
zijn op de verschillende type maatregelen die binnen de 
minimalisatieverplichting gevraagd kunnen worden (zowel 
bronmaatregelen als nageschakelde maatregelen) en moet inzetbaar 
zijn voor verschillende ZZS. Met daarbij de kanttekening dat ZZS die tot 
de stofklasse voor Extreem Risicovolle Stoffen (ERS) behoren, buiten 
scope van dit rapport vallen. Voor de ZZS in de ERS stofklasse wordt de 
emissiegrenswaarden binnen de Ow aangescherpt op grond van de 
meest recente BBT-conclusies (Steens et al, 2020). Met het toepassen 
van deze BBT worden in de regel zeer lage emissies en jaarvrachten 
verwacht (TAUW, 2020). 
 
Het ministerie van IenW kan dit advies gebruiken om – in samenspraak 
met bevoegde gezagen en industrie – referentiewaarden vast te stellen 
voor de kosteneffectiviteitsbeoordeling specifiek voor maatregelen om 
ZZS-emissies naar lucht te minimaliseren en dit te verankeren in de 
Omgevingswet. Het ministerie heeft hierbij aangegeven dat het 
wenselijk is, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
bestaande kosteneffectiviteitsmethodieken voor lozingen naar water en 

 
6 Stikstofoxiden, zwaveldioxide, stof en vluchtige organische stoffen.  
7 Directoraat Generaal Milieu en Internationaal (DGMI), directie Omgevingsveiligheid en Milieurisisico’s. 
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voor emissies naar de lucht, waarbij er ook een kostenrange voor ZZS 
komt. 
 
Dit advies is ontwikkeld binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in 
huidige als ook de toekomstige wet- en regelgeving. In hoofdstuk 3 
wordt toegelicht wanneer KE een rol speelt, zowel binnen de huidige als 
de toekomstige wetgeving. Het advies dat in dit rapport beschreven is, 
dient binnen deze kaders doelmatig te hanteren te zijn.  
 
Tot slot wordt opgemerkt dat dit rapport geen handreiking geeft voor 
bevoegde gezagen hoe de KE-beoordelingsmethodiek te hanteren. Dit is 
de volgende stap die hoort bij de implementatie van een 
kosteneffectiviteitsmethodiek in beleid.  
 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het gevolgde plan van aanpak en de verschillende 
sporen hierin toegelicht. Hoofdstuk 3 licht de belangrijkste wettelijke 
artikelen toe, zowel binnen de bestaande als toekomstige wetgeving, 
waar kosteneffectiviteit een rol speelt binnen de vergunningverlening 
van ZZS-emissies naar lucht. Hoofdstuk 4 zet de bestaande KE-
methodieken op een rij die relevant zijn voor vergunningverlening.  
In hoofdstuk 5 wordt de theoretische basis gegeven van de twee 
methoden die zijn onderzocht om te komen tot een advies voor KE-
referentiewaarden voor de minimalisatie van ZZS: preventiekosten en 
schadekosten. In hoofdstuk 6 wordt de beschikbaarheid en 
bruikbaarheid van schadekostenschattingen en 
preventiekostenschattingen specifiek voor ZZS-emissies naar lucht in 
beeld gebracht. Hoofdstuk 7 beschrijft het advies uit voor de KE-
referentiewaarden op grond van de gemaakte conclusies in hoofdstuk 6. 
Hoofdstuk 8 sluit het rapport af met een discussie en aanbevelingen. 
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2 Aanpak  

2.1 Aanpak en projectsporen 
Om tot een KE-methodiek te komen specifiek voor de beoordeling van 
maatregelen om ZZS-emissies naar lucht te minimaliseren, zijn een 
aantal projectsporen ingericht.  
 

2.1.1 Spoor 1: Wettelijke context 
Allereest is op een rij gezet wanneer kosteneffectiviteit om emissies van 
ZZS te reduceren een rol speelt binnen het wettelijk kader ten behoeve 
van de vergunningverlening. Hiertoe is de relevante regelgeving 
uitgelicht (hoofdstuk 3). Dit is enkel bedoelt om de context van dit 
rapport te schetsen en dit hoofdstuk heeft geen wettelijke of juridische 
status.  
 

2.1.2 Spoor 2: Bestaande kosteneffectiviteitsmethodieken voor water en lucht 
De bestaande kosteneffectiviteitsmethodieken vinden hun basis in 
bijlage 2 van het Ab (straks bijlage XXX in de Omgevingsregeling (Or)) 
waarin wordt aangegeven hoe de kosteneffectiviteit van maatregelen 
dient te worden berekend. Deze berekeningsmethodiek wordt in 
hoofdstuk 4 kort toegelicht. Om uniformiteit te realiseren wordt 
aanbevolen deze ook formeel vast te leggen voor het berekenen van 
maatregelen om ZZS-emissies te reduceren.  
 

2.1.3 Spoor 3: Onderbouwing van referentiewaarden 
De belangrijkste vraag die open staat voor dit project is hoe tot een 
advies voor referentiewaarden te komen en te onderbouwen. 
Referentiewaarden heeft het bevoegd gezag nodig om te bepalen of een 
minimalisatiemaatregel nog als kosteneffectief beschouwd kan worden. 
Dit rapport geeft op basis van beschikbare data hiervoor een 
onderbouwd advies. De uiteindelijke keuze en vaststelling voor 
referentiewaarden is aan beleid en dus buiten de scope van dit rapport. 
 
Om referentiewaarden te onderbouwen zijn binnen dit project twee sub-
sporen uitgewerkt:  
Spoor 3.A: Preventiekosten 
Spoor 3.B: Schadekosten 
 
In hoofdstuk 5 wordt de theoretische onderbouwing van deze twee sub-
sporen toegelicht en in context geplaatst met bestaande literatuur. 
Hieronder volgt kort de gevolgde aanpak in de twee sub-sporen. 
 
Spoor 3.A: Het preventiekosten-sub-spoor kijkt naar de kosten van de 
maatregelen die genomen zijn (en/of genomen kunnen worden) om de 
emissies te reduceren als naar het bijbehorende (verwachte) reductie-
effect hiervan (lees: vermeden kg emissie ZZS). Hiertoe is 
ingenieursbureau TAUW gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de 
kosteneffectiviteit van bestaande maatregelen om ZZS-emissies naar 
lucht te reduceren. Hiervoor heeft TAUW zowel meetdata, praktijkcases 
als ook generieke kostencurves in beeld gebracht. Gegeven de 
beschikbare tijd heeft TAUW zich beperkt tot kosteneffectiviteitsdata uit 
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Nederland. Dat past ook omdat de toepassing zich beperkt tot 
Nederlands ZZS-beleid. Een overzicht van de resultaten en een reflectie 
op de bruikbaarheid hiervan is gegeven in hoofdstuk 6. 
 
Spoor 3.B: In het schadekosten-sub-spoor is gekeken of een schatting 
verkregen kan worden van hoe groot de maatschappelijke schade is die 
vermeden wordt doordat emissies van ZZS worden gereduceerd. Omdat 
het binnen de looptijd van dit project niet mogelijk was om zelf 
schadekosten af te leiden, is gekeken welke schadekostenschattingen 
voor ZZS-emissies naar lucht er vanuit de literatuur beschikbaar zijn. In 
hoofdstuk 6 zijn de resultaten hiervan in beeld gebracht en is de 
bruikbaarheid van de beschikbare gegevens ingeschat.  
 
In hoofdstuk 6 wordt gemotiveerd om het advies verder te onderbouwen 
op grond van de preventiekosten methode. Dit advies wordt verder 
uitgewerkt en besproken in hoofdstukken 7 en 8. 
 

2.2 Organisatie 
2.2.1 Werkgroep en klankbordgroep 

Dit project is uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met 
omgevingsdienst DCMR Milieudienst Rijnmond en Rijkswaterstaat (RWS) 
InfoMil. Daarnaast is het project besproken met een klankbordgroep8 
waarin bevoegde gezagen (omgevingsdiensten en Interprovinciaal 
Overleg (IPO)), ILT en verschillende branches hebben deelgenomen, 
met IenW als voorzitter. Deelnemers aan de werkgroep en de 
klankbordgroep zijn genoemd in bijlage 1 bij dit rapport. Met de 
bevoegde gezagen uit de klankbordgroep is gekeken hoe een 
kosteneffectiviteitsmethodiek in de praktijk uit kan pakken en welke 
verdere overwegingen daarbij een rol spelen.  
De klankbordgroep als geheel is meegenomen in de opzet en uitwerking 
van het project en (tussentijdse) resultaten zijn met de klankbordgroep 
gedeeld en besproken. Daarbij gaf de klankbordgroep ook gelegenheid 
tot het uiten van zorgen. Deelnemers uit de klankbordgroep zijn 
gevraagd om een bijdrage aan het project te leveren door concrete 
cases aan te leveren van maatregelen die in de praktijk zijn genomen 
om ZZS-emissies naar lucht te reduceren, waarvan de kosteneffectiviteit 
kon worden bepaald. Deze praktijk cases zijn in de studie van TAUW 
meegenomen in het preventiekostenspoor (3A) om een beeld te krijgen 
van de kosteneffectiviteit van bestaande maatregelen.  
N.B. Er is geen sprake geweest van accordering van het voorliggende 
advies en bijbehorende onderbouwing door de leden van de 
klankbordgroep. Dit rapport weerspiegelt dus het advies van het RIVM 
over kosteneffectiviteit en niet dat van de klankbordgroep. 
 

2.2.2 Toetsing en overige betrokkenen 
Het eindresultaat van dit project is voorgelegd aan een aantal experts 
binnen het RIVM en daarnaast ook aan een aantal externe partijen: 
TAUW, CE Delft, RWS, IenW. Dit is gedaan om een review over de 
verzamelde informatie, de methodologische keuzen en de uitgevoerde 

 
8 In de Adviesgroep Industriële Emissies en in de Stuurgroep ZZS is een uitnodiging 
gedaan aan branche organisaties en bevoegde gezagen om deel te nemen aan de 
klankbordgroep van dit project.  
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analyse te zetten. De opmerkingen van de externe reviewers zijn naar 
inzicht van de auteurs van dit rapport verwerkt. De toetsing van de 
tekst die de wettelijke context beschrijft (hoofdstuk 3) is uitgevoerd 
door IenW, verschillende bevoegde gezagen en RWS InfoMil die 
deskundig zijn op dit gebied.  
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3 Wettelijke context: kosteneffectiviteit voor ZZS-emissies 
naar lucht (spoor 1) 

Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de wettelijke context van de 
KE-beoordeling en wanneer deze KE-beoordeling gebruikt wordt 
specifiek in de situatie van ZZS-emissies naar lucht. Hierbij geldt tot 1 
januari 2022 het Activiteitenbesluit (Ab) en de Activiteitenregeling (Ar) 
en vanaf 1 januari 2022 de Omgevingswet (Ow) met Besluit activiteiten 
leefomgeving (Bal), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en de 
Omgevingsregeling (Or).  
 
Dit hoofdstuk richt zich op de hoofdzaken rondom deze regelgeving en 
licht deze toe. Deze tekst is bedoeld als toelichting ten behoeve van dit 
advies en geeft een momentopname. Dit hoofdstuk heeft geen wettelijke 
of juridische status. Daarvoor en voor verdere toelichting wordt 
verwezen naar de betreffende wetsteksten, de InfoMil-website en 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl9. Dit hoofdstuk is ook geen leidraad 
voor bevoegd gezag voor het maken van de afweging welke 
maatregelen in het kader van de minimalisatieverplichting in de 
vergunning van een specifiek bedrijf wordt opgenomen.  
 
Zoals nu beschreven in het Ab is het doel van het ZZS-emissiebeleid dat 
emissies van ZZS naar de lucht zoveel mogelijk worden voorkomen dan 
wel, indien dat niet mogelijk is, tot een minimum beperkt. Dit 
beleidsdoel komt terug in Bal.  
 

3.1 Eisen aan ZZS-emissies naar lucht 
3.1.1 Emissiegrenswaarden (EGW) en Best Beschikbare Technieken (BBT) 

In de algemene regels vastgelegd in het Ab en straks onder de Ow in 
het Bal, staan emissiegrenswaarde (EGW) voor specifieke stofklassen. 
Voor ZZS zijn er drie stofklassen: 

• ERS, extreem risicovolle stoffen (buiten de scope van dit rapport)  
• MVP1, minimalisatieverplichte vaste stoffen en  
• MVP2, minimalisatieverplichte gas- of dampvormige stoffen  

 
De EGW geeft aan wat de maximale concentratie van stoffen per 
stofklasse in de schoorsteen mag zijn in mg per normaal kuub 
(mg/Nm3). De EGW is het emissieniveau dat hoort bij implementatie van 
de BBT. De EGW geldt per (punt)bron.  
Meer informatie over EGW is te vinden op de website van InfoMil10 en 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl11  
 
De emissiegrenswaarden van de ZZS-stofklassen zijn gegeven in tabel 
3.1, waar ook voorbeelden van ZZS zijn genoemd die in de betreffende 
stofklasse zijn ingedeeld: 

 
9 https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/ 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs/  
10 https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/digitale-ner/emissiegrenswaarden/ 
11 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/emissie-eisen-monitoring-
milieubelastende/ 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/digitale-ner/emissiegrenswaarden/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/emissie-eisen-monitoring-milieubelastende/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/emissie-eisen-monitoring-milieubelastende/


RIVM-briefrapport 2020-0106 

Pagina 22 van 97 

Tabel 3.1 Overzicht van de drie ZZS-stofklassen, waarbij MVP staat voor 
minimalisatieverplichting en ERS voor extreem risicovolle stoffen (*TEQ: 
Toxiciteit equivalenten, **PCDD/F: polygechloreerde dibenzo-p-dioxiden en 
furanen, ***PAK: Polycyclische aromatische koolwaterstoffen).  
Stofklasse EGW Voorbeelden van ZZS 
ERS 0,1 ng TEQ*/Nm3 PCDD/F** 
MVP1 0,05 mg/Nm3 PAKs*** (o.a. 

benzo(a)pyreen), zware 
metalen, PFOS, zware 
gehalogeneerde 
koolwaterstoffen, 
hexachloorbenzeen 

MVP2 1 mg/Nm3 Benzeen, 1,3-butadieen, 
acrylonitril, vinylchloride, 
hydrazine, formaldehyde, 
PFOA, GenX-stoffen 

 
Naast toetsing of de emissies van ZZS aan de EGW voldoen, moet altijd 
ook aan het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) worden voldaan en 
moet invulling worden gegeven aan de minimalisatieverplichting. Dit 
wordt in onderstaande paragrafen toegelicht. 
 

3.1.2 Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) 
De emissie van een bedrijf draagt bij aan de concentratie van een stof in 
de buitenlucht op leefniveau, de zogenaamde immissie. Voor de 
immissieconcentratie geldt het zogenoemde MTR. Overschrijding van het 
MTR betekent dat de mens of het ecosysteem onacceptabele nadelige 
effecten kunnen ondervinden door de immissie van een stof. Aan het 
MTR moet altijd worden voldaan. Meer informatie over het MTR is te 
vinden op de website van InfoMil12 en 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl13. Voor de meeste ZZS is op dit 
moment nog geen MTR afgeleid. Bij het ontbreken van een MTR voor 
een stof kan het bevoegd gezag het RIVM vragen een MTR (of 
indicatieve MTR) af te leiden.  
 
Merk op dat ook wanneer er aan het MTR wordt voldaan er nadelige 
effecten voor mens of milieu kunnen optreden. Dit wordt in de tekstbox 
hieronder toegelicht. 
 
  

 
12 https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/immissietoets/  
13 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/immissietoets-zzs-lucht/  

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/immissietoets/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/immissietoets-zzs-lucht/
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Tekstbox 3.1 Technische toelichting bij het MTR  
Het maximaal toelaatbaar risiconiveau, zoals gedefinieerd in het Ab: 
Het MTR is een op basis van wetenschappelijke gegevens afgeleide 
norm voor een stof die aangeeft bij welke concentratie in lucht: 

1. voor ecosystemen geen onomkeerbaar14 nadelig effect te 
verwachten is; 

2. voor de mens geen onomkeerbaar nadelig effect te verwachten 
is, of, met betrekking tot genotoxisch carcinogene stoffen, de 
kans op overlijden kleiner is dan 10-6 per jaar. 

 
Als een generieke aanpak wordt aangenomen dat de MTR voor 
blootstelling naar mens (meestal op basis van inhalatietoxiciteit) ook 
beschermend is voor het milieu, tenzij experimentele data het 
tegendeel bewijzen. Is dat geval telt de strengste MTR (Poorter et al., 
2015). 
  
Bij het afleiden van het MTR worden aannames gedaan en een 
afbakening gemaakt. Deze worden hieronder beschreven en hebben 
consequenties voor de betekenis van het MTR. 

1) Als gevolg van aannames 
- Milieueffecten van blootstelling via de lucht kunnen niet 

geheel uitgesloten worden indien het MTR geheel op 
humane toxiciteit is gebaseerd (zoogdieren zijn dan wel 
meegenomen in die afleiding);  

- Niet-drempelwaarde stoffen (bijvoorbeeld genotoxische 
stoffen) hebben geen veilige drempelwaarde. Dat 
betekent dat er ook beneden het MTR effecten kunnen 
optreden. Een risico wordt geaccepteerd en welk 
risiconiveau wordt geaccepteerd is een beleidskeuze. 

2) Als gevolg van de afbakening  
Bij de MTR-afleiding wordt geen rekening gehouden met: 

– Blootstelling aan deze stof via andere routes (bijv. via 
water, bodem, voedsel);  

– Depositie van de stof en eventuele ophoping van 
persistente stoffen vanuit de lucht naar bodem/water en 
eventuele risico’s daarvan; 

– Blootstelling aan andere (vergelijkbare) stoffen die 
mogelijk ook plaats vindt (combinatietoxicologie, ook 
wel mengseltoxiciteit genoemd).  

 
Het maximaal toelaatbaar risiconiveau in het Bal: 
In het Bal wordt de term immissieconcentratie gehanteerd en in de 
nota van toelichting wordt de term MTR gebruikt. De term 
verwaarloosbaar risico (VR), die rekening houdt met gelijktijdige 
blootstelling aan meer stoffen, is niet meer gebruikt in de wetstekst 
van Ab en de Ow. Onder de Ow ligt de nadruk meer op het streven 
naar nul-emissie. Onder andere via de beoordeling van de 
kosteneffectiviteit wordt hier invulling aan gegeven. 

 

 
14 Binnen de MTR afleiding geldt ‘geen negatief effect’, zie 
https://rvs.rivm.nl/normen/milieu/milieukwaliteitsnormen  

https://rvs.rivm.nl/normen/milieu/milieukwaliteitsnormen
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3.1.3 Minimalisatie en vijfjaarlijkse informatieplicht  
Naast de EGW en het MTR geldt er voor ZZS een 
minimalisatieverplichting. De minimalisatieverplichting is een continu 
streven naar vermindering van emissies. Bedrijven zijn verplicht om 
ZZS-emissies zo veel mogelijk te vermijden of tot een minimum te 
reduceren als voorkomen niet mogelijk is. In de toelichting bij de 
regelgeving wordt uitgelegd dat voor ZZS moet worden gestreefd naar 
een nul-emissie.  
 
Er geldt een vijfjaarlijkse informatieverplichting en de verplichting om 
een vermijdings- en reductieprogramma op te stellen. De 
informatieverplichting houdt in dat bedrijven elke vijf jaar opnieuw 
inzicht moet verschaffen in de daadwerkelijke ZZS-emissies en de 
bestaande en mogelijk nieuwe maatregelen die door het bedrijf 
(kunnen) worden toegepast om de ZZS-emissies te vermijden dan wel 
(verder) te reduceren. Meer informatie over minimalisatie van ZZS en 
de vijfjaarlijkse informatieplicht is te vinden op de website van InfoMil15 
en op aandeslagmetdeomgevingswet.nl16 
 

3.2 Wanneer speelt kosteneffectiviteit een rol? 
In de regelgeving speelt een kosteneffectiviteitsbeoordeling in twee 
situaties een rol als het gaat om maatregelen om ZZS-emissies te 
beperken. Dat is:  

1) wanneer afgeweken wordt van de EGW; 
2) bij de minimalisatieverplichting m.b.v. vermijdings- en 

reductieprogramma in alle situaties. 
 
In tabel 3.2 zijn de verschillende situaties gegeven wanneer 
kosteneffectiviteit een rol speelt in de afweging van bevoegd gezag over 
maatregelen om ZZS-emissies naar lucht verder te reduceren, met 
daarbij achterliggende relevante artikelen zowel vanuit de huidige 
wetgeving als voor de Ow. In bijlage 2 zijn de artikelen voor algemene 
regels en verplichtingen voor ZZS te vinden. 
 
Situatie 1: Afwijken van emissiegrenswaarde (EWG) 
Van emissiegrenswaarden voor ZZS kan in specifieke situaties soepeler 
of strenger worden afgeweken door bevoegd gezag. Daarbij kunnen 
meerdere overwegingen een rol spelen.  
 
Strengere eisen zijn bijvoorbeeld nodig als de concentraties op 
leefniveau (te) hoog zijn en de gezondheid van omwonenden of het 
milieu in het geding is. Strengere voorwaarden voor ZZS gelden dan op 
basis van de minimalisatieverplichting (zie situatie 2).  
 
Soepeler afwijken van de EGW kan bijvoorbeeld nodig zijn als sprake is 
van buitensporige hoge kosten in een uitzonderlijke situatie (=daar waar 
bij de EGW- en/of BBT-vaststelling geen rekening mee is gehouden), als 
gevolg van de geografische ligging, lokale milieuomstandigheden of 
technische kenmerken. In de situatie van soepeler afwijken spelen de 
kosten van reductiemaatregelen een rol in de overweging van het 

 
15 https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/minimalisatie/ 
16 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/regels-vermijdings-
reductieprogramma-zzs/  

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/minimalisatie/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/regels-vermijdings-reductieprogramma-zzs/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/regels-vermijdings-reductieprogramma-zzs/
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bevoegd gezag. Hierbij dient ook invulling te worden gegeven aan de 
minimalisatieverplichting, zodat ook de kosteneffectiviteitsbeoordeling 
gebruikt kan worden.  
 
In beide situaties (soepeler of strenger afwijken van de EGW) beoordeelt 
het bevoegd gezag aan welke emissiegrenswaarden het bedrijf moet 
voldoen. Tot slot, het besluit van bevoegd gezag om af te wijken is een 
afweging die integraal van karakter is en deze omvat niet alleen 
kosteneffectiviteit.  
 
Situatie 2: Minimalisatieverplichting en vermijdings-en 
reductieprogramma 
In het vermijdings- en reductieprogramma dat volgt vanuit de 
minimalisatieverplichting voor ZZS, dient een bedrijf de volgende 
informatie aan te leveren: 

- Mogelijkheden om gebruik en emissies van ZZS te 
vermijden/voorkomen/beperken17; 

- Informatie over de bedrijfszekerheid; 
- Informatie over de kosten van de technieken; 
- Informatie over het rendement en de validatie van de 

technieken; 
- Informatie over afwenteleffecten.  

 
Deze informatie neemt het bevoegd gezag mee in haar afweging welke 
maatregelen om ZZS-emissies verder terug te dringen, gevraagd 
worden. Hiermee geeft zij invulling aan de minimalisatieverplichting. De 
minimalisatieverplichting is altijd van toepassing, ook als de MTR niet 
wordt overschreden. Maatregelen om de ZZS te minimaliseren moeten 
worden genomen, tenzij de kosten zodanig hoog worden dat het niet 
meer redelijk is om dat te eisen.  
 

 
17 Let op, er zit een volgtijdelijkheid in het nagaan van mogelijke maatregelen. Een bedrijf moet altijd eerst 
kijken of vermijden van het gebruik mogelijk is. Pas als dat niet mogelijk blijkt, moet worden gekeken naar 
maatregelen om emissies te voorkomen of beperken. 
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Tabel 3.2 Overzichtstabel van relevante wetsartikelen voor ZZS, waar KE een rol speelt 
    Achterliggende artikelen 
Type  KE? Regel Omgevingswet (Bkl en Bal) Activiteitenbesluit en 

-regeling (Ab en Ar) 
MTR  Nee Bij overschrijding 

moeten maatregelen 
om emissies te 
reduceren genomen 
worden, ongeacht KE. 
Aan MTR moet 
worden voldaan. 

Bal art. 5.25 
1. Met het oog op het beschermen van de 
gezondheid overschrijdt de concentratie van zeer 
zorgwekkende stoffen op leefniveau als gevolg van 
emissie door de activiteit, waarbij rekening wordt 
gehouden met de achtergrondwaarden, niet de 
immissie grenswaarden, bedoeld in tabel 5.25.  
2. Het eerste lid is niet van toepassing binnen de 
begrenzing van de locatie waarop de activiteit 
wordt verricht. 

MTR eisen: 
Ab art. 2.4 lid 5 

EGW  Ja Bij overschrijding 
moeten maatregelen 
om onder EGW te 
komen worden 
genomen.  
In specifieke gevallen 
is er een mogelijkheid 
om (naar boven toe) 
af te wijken op basis 
van buitensporig 
hoge kosten/KE. 
 

Zie §5.4.4, art 5.30 van het Bal (paragraaf over 
luchtemissies) voor de EGW van alle stofklassen 
 
Bkl art. 8.28 
1. Minder streng mag alleen in specifieke gevallen 
op basis van ‘buitensporig hoge kosten’ in relatie 
tot 
A. geografische ligging of de lokale 
milieuomstandigheden van de plaats waar de 
activiteit wordt verricht; of 
B. technische kenmerken van de activiteit 
2. De beoordeling of sprake is van buitensporig 
hogere kosten in verhouding tot de milieuvoordelen 
vindt plaats volgens de bij ministeriële regeling 
gestelde regels (zie artikel 9.7 en Bijlage XXX in 
Omgevingsregeling = beschrijving 
kostenmethodiek) 

Soepeler emissie-eisen: 
Ab art. 2.4 lid 8 en 9; 
 
Beschrijving 
kostenmethodiek: 
InfoMil18  

 
18 https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/kosten-baten/afwegingskader/ 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/kosten-baten/afwegingskader/
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    Achterliggende artikelen 
Type  KE? Regel Omgevingswet (Bkl en Bal) Activiteitenbesluit en 

-regeling (Ab en Ar) 
Minimalisatie  Ja Het bedrijf moet ZZS 

altijd minimaliseren. 
De afweging hoe ver 
een bedrijf moet 
minimaliseren 
gebeurt op basis van 
informatie over: 
- mogelijkheden om 
emissies te 
vermijden/voorkomen 
- bedrijfszekerheid 
- kosten van 
technieken 
- afwenteleffecten 
 
Onderdeel hiervan is 
afweging op basis 
van kosteneffectiviteit 
(KE) 

Bal art 5.23 
Het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, wordt 
elke vijf jaar geïnformeerd over: 
a. de mate waarin zeer zorgwekkende stoffen in de 
lucht of het water worden geëmitteerd; en 
b. de mogelijkheden om de emissies van zeer 
zorgwekkende stoffen in de lucht of het water te 
beperken. 
 
Bal art 5.24 
1. Er worden vermijdings- en reductieprogramma’s 
opgesteld voor zeer zorgwekkende stoffen.  
2. Deze programma’s bevatten: 
a. een overzicht van mogelijkheden om het gebruik 
van zeer zorgwekkende stoffen te vermijden; 
b. als gebruik niet te vermijden is: een overzicht 
van mogelijkheden en technieken om emissies in 
de lucht of het water te voorkomen en te 
beperken; 
c. informatie over de bedrijfszekerheid en de 
kosten van de technieken; en 
d. informatie over afwenteleffecten.  
3. Bij het overzicht van de technieken wordt 
informatie opgenomen over het rendement en de 
validatie van de technieken. 

Minimalisatieplicht: Ab 
artikel 2.4 lid 2 
 
Vermijdings- en 
reductieprogramma: Ab 
Art 2.4 lid 3 en AR art. 
2.20 
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3.3 Samenvattende uitgangspunten voor de 
kosteneffectiviteitsmethodiek 
Hierboven is aangegeven in welke twee specifieke situaties bevoegd 
gezag kosteneffectiviteit mee kan wegen in de afweging welke 
maatregelen aan bedrijven gevraagd kunnen worden om ZZS-emissies 
naar lucht te reduceren.  
Hierbij wordt opgemerkt dat de twee situaties verschillen in termen van 
het te realiseren einddoel: in het geval van het naar boven toe afwijken 
van de EGW gaat het om een versoepeling van een gezette standaard, 
terwijl het bij de uitvoering van de minimalisatieverplichting gaat om het 
zo ver mogelijk terugdringen van een ZZS-emissie richting nul-emissie. 
 
Het ligt voor de hand om voor beide bovengenoemde situaties (zie 
paragraaf 3.2): 

1) Dezelfde kostenbeoordelingsberekening te hanteren zoals is 
beschreven in bijlage 2 van het Ab of bijlage XXX van het Or. 
Hier wordt in hoofdstuk 4 verder op ingegaan. 

2) Hetzelfde gebied voor KE-referentiewaarden te hanteren. Dit 
omdat KE niet alleen speelt bij afwijken van de EGW, maar ook 
als invulling gegeven wordt aan de minimalisatieverplichting voor 
ZZS. Met andere woorden, in situaties waarin de vraag over 
afwijken van EGW speelt, moet men altijd ook minimaliseren.  
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4 Bestaande kosteneffectiviteitsmethodieken (spoor 2) 

Dit hoofdstuk licht kort toe hoe de kosteneffectiviteit van een maatregel 
berekend kan worden. Daarnaast zet het kort de bestaande KE-
methodieken die nu in de praktijk gehanteerd worden op een rij.  
 

4.1 Kosteneffectiviteit van maatregelen bepalen 
In een kosteneffectiviteitsbeoordeling worden de kosten van een 
maatregel afgezet tegen het effect van die maatregel. Dit is de 
kosteneffectiviteitsratio, of korter gezegd de kosteneffectiviteit van de 
maatregel. Op deze manier is het mogelijk om verschillende 
maatregelen met elkaar te vergelijken, en te bepalen welke (combinatie 
van) maatregel(en) de effectiefste is om een beleidsdoel te behalen, en 
om te bepalen of de kosteneffectiviteit boven of onder een vastgestelde 
referentiewaarde valt (Bertram et al., 2016; Claxton et al., 2015; 
Perman et al., 2003).  
 
Kosteneffectiviteit kan bepaald worden voor bestaande maatregelen, en 
voor nieuwe nog te nemen/overwegen maatregelen. Een maatregel kan 
bestaan uit één techniek, maar ook uit een schakeling van technieken. 
De kosteneffectiviteit kan bepaald worden voor maatregelen gericht op 
bronaanpak als op emissie reducerende maatregelen. Vaak zal het zo 
zijn dat een maatregel effectief is doordat emissies van meerdere 
stoffen (ZZS en niet-ZZS) verminderd worden. Merk op dat binnen het 
geldend wettelijk kader eerst onderzocht moet worden of het gebruik 
van de ZZS vermeden kan worden alvorens het bedrijf zich kan richten 
op het beperken van de emissies (hoofdstuk 3). 
 
In bijlage 2 van het Ab staat de standaard berekeningswijze voor het 
bepalen van de kosteneffectiviteit van maatregelen. In de Or wordt 
dezelfde methodiek opgenomen in bijlage XXX. Deze standaard 
berekeningswijze voor de kosteneffectiviteit wordt onder andere 
gehanteerd voor emissies van NOx, SO2, VOS en stof naar lucht. 
 
Kosteneffectiviteit is gedefinieerd als de ratio tussen de totale netto 
jaarlijkse kosten en de totale jaarlijkse emissiereductie, en uitgedrukt in 
euro/kg vermeden emissie per jaar. De totale netto jaarlijkse kosten van 
de maatregel is een optelsom van 

• de kapitaalskosten,  
• de bouwkundige kapitaalskosten,  
• de vaste operationele kosten en  
• de variabele operationele kosten,  
• verminderd met de opbrengsten en besparingen.  

 
De totale jaarlijkse emissiereductie (kg) wordt berekend door de 
jaarlijkse ongereinigde vracht te verminderen met de jaarlijkse 
restemissie (rekening houdende met emissies tijdens storingen en de 
emissies tijdens onderhoud).  
 
Hierbij wordt opgemerkt dat de huidige rentevoet (10%) die gebruikt 
wordt om op basis van de investeringskosten de jaarlijkse 
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kapitaalkosten te berekenen (via een annuïteit) op dit moment door 
IenW wordt herzien. Een lagere rentevoet betekent lagere jaarlijkse 
kapitaalkosten.  
 
De standaard berekeningswijze is opgesteld zodat de berekende 
kosteneffectiviteitsgetallen vergelijkbaar zijn. Het maakt het voor 
bedrijven mogelijk om de kosteneffectiviteit te bepalen en het creëert 
een ‘level playing field’ voor bedrijven. Ook is deze uniformiteit in 
berekeningswijze belangrijk voor het beoordelen door bevoegde 
gezagen. Om uniformiteit te realiseren wordt aanbevolen deze 
berekeningswijze voor ZZS-emissies naar de lucht ook formeel vast te 
leggen. Hiermee zullen dan voor ZZS-emissies naar lucht dezelfde 
standaard berekeningswijze uit bijlage 2 van het Ab (bijlage XXX bij de 
Or) worden toegepast. 
 

4.2 Aandachtspunten bij kosteneffectiviteitsberekening voor ZZS 
De standaard berekeningswijze voor het berekenen van 
kosteneffectiviteit van maatregelen is toepasbaar op maatregelen om 
ZZS-emissies naar lucht verder te reduceren.  
 
Hierbij spelen een aantal aandachtspunten die hieronder kort worden 
beschreven. Deze aandachtspunten zijn niet specifiek voor ZZS, ze 
spelen ook voor niet-ZZS.  
 

4.2.1 Verschillende typen maatregelen 
Vanuit de minimalisatieverplichting moeten verschillende type 
maatregelen overwogen worden, waarbij altijd eerst gekeken moet 
worden of bronmaatregelen mogelijk zijn voordat nageschakelde 
technieken worden overwogen.  
 
In de discussie over maatregelen kan het gaan over nieuwe, 
aanvullende en vervangende maatregelen. In bijlage 1 van het rapport 
van TAUW (2021) worden de verschillende situaties nader beschreven 
en wordt aangegeven hoe voor deze situaties de kosteneffectiviteit moet 
worden bepaald.  
 

4.2.2 Totale en marginale kosteneffectiviteit 
Bij het bepalen van kosteneffectiviteit wordt onderscheid gemaakt 
tussen totale en marginale kosteneffectiviteit19. Door de totale kosten 
van alle maatregelen die worden ingezet voor emissiereductie te 
vergelijken met de totale effectiviteit, wordt de totale kosteneffectiviteit 
bepaald. Dit kan worden weergegeven met de onderstaande 
vergelijking:  
 
 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐾𝐾𝑇𝑇𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇 𝑗𝑗𝑇𝑇𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒋𝒋𝑻𝑻𝑻𝑻𝒋𝒋𝑻𝑻𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝑻𝑻 𝑻𝑻𝒆𝒆𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝑻𝑻𝒋𝒋𝑻𝑻𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝑻𝑻𝒋𝒋𝑻𝑻
 

 
De totale KE vergelijkt daarmee de effectiviteit van alle maatregelen die 
genomen worden met helemaal geen emissie reducerende maatregelen. 
In wetenschappelijke literatuur wordt deze totale KE de gemiddelde KE 
genoemd (zie bijvoorbeeld Hershey et al., 2003). De marginale KE wordt 
bepaald door de kosten voor een eenheid (extra) emissiereductie te 

 
19 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/lucht/berekening-marginale-kosteneffectiviteit/  

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/lucht/berekening-marginale-kosteneffectiviteit/
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delen door de grootte van die eenheid. Beide situaties worden hieronder 
toegelicht aan de hand van een fictief voorbeeld. De vergelijking laat 
zien dat bij constante netto jaarlijkse kosten, de kosten per kg 
emissiereductie sterk toeneemt naarmate de totale jaarlijkse 
emissiereductie lager is. 
 
Illustratief voorbeeld 
Stel dat er drie technieken in serie worden ingezet om emissies van een 
stof te reduceren, waarbij er steeds per maatregel één techniek wordt 
toegevoegd. Hierbij is aangenomen dat de jaarlijkse kosten per techniek 
hetzelfde zijn. Het zouden bijvoorbeeld drie actief-koolfilters kunnen zijn 
op een rij.  
De kosten per kg emissiereductie van elke toegevoegde serie van 
technieken kan afzonderlijk berekend worden. Dit is de zogenoemde 
marginale KE (zie de vijfde kolom in figuur 4.1). Daarnaast kan ook de 
totale KE (lees de gemiddelde KE) van verschillende technieken die 
samen een maatregel vormen uitgerekend worden (zie de vierde kolom 
in figuur 4.1). Voor maatregel 3 betekent dit dat de totale 
kosteneffectiviteit 8824 euro/kg vermeden emissie is. De marginale KE 
varieert tussen de gegeven maatregelen. Doordat er bij een hoge 
ingangsconcentratie veel winst te behalen valt, is in dat geval een 
emissiebeperkende maatregel meestal efficiënt (zie in het voorbeeld, 
maatregel 1). Dit betekent ook dat de kosteneffectiviteit gunstiger is 
(lagere waarde, in dit voorbeeld 5.000 euro). In het voorbeeld bestaat 
maatregel 3 in vergelijking met maatregel 2, uit het inzetten van één 
extra techniek. Met deze extra techniek kan relatief weinig meer worden 
afgevangen, en hierdoor wordt het per kilo relatief duurder om deze 
extra emissies af te vangen. De waarde van de kosteneffectiviteitsratio 
is dan relatief hoger (25.000 euro).  
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 Kosten 

(cumulatief) 
[euro/jaar] 

Effect 
(cumulatief) 

[kg/jaar] 

Totale KE 
[euro/kg 
vermeden 
emissie] 

Marginale KE 
[euro/kg 
vermeden 
emissie] 

Maatregel 1: 
techniek 1 50.000 10 5.000 5.000 

Maatregel 2: 
techniek 1 en 2 100.000 15 6.667 10.000 

Maatregel 3: 
techniek 1, 2 en 3 150.000 17 8.824 25.000 

Figuur 4.1 Voorbeeld totale en marginale kosteneffectiviteit emissie-reducerende 
technieken. 
 
Doordat in de regel het aantal beschikbare en gangbare te nemen 
maatregelen per situatie beperkt is, en er zeker geen continu spectrum 
aan maatregelen beschikbaar is, wordt bij marginale KE gekeken naar 
de KE per (aanvullende) maatregel/techniek20.  
 
Omdat er bij het minimaliseren van ZZS-emissies verder wordt gegaan 
dan de wettelijke EGW, zullen er veelal aanvullende maatregelen 
genomen worden. Dit houdt in dat er in de regel lagere 
ingangsconcentraties zijn en is het in dit geval wenselijk om expliciet 
naar marginale KE te kijken. In dit rapport zal daarom ook naar 
marginale en niet naar totale kosteneffectiviteit worden gekeken.  
 

4.2.3 Meerdere effecten van een maatregel 
Hierbij gaat het om de vraag hoe de kosteneffectiviteit bepaald moet 
worden van maatregelen die meerdere stoffen afvangen. Het effect 
wordt in de regel uitgedrukt in kg emissiereductie. Merk op dat dit voor 
ZZS kan worden gedaan per ZZS of per groep van ZZS. Als 
referentiewaarden bijvoorbeeld worden opgesteld voor MVP1- en MVP2-
stoffen, zal de kosteneffectiviteit ook uitgedrukt moeten worden in 
termen van kg MVP1- of MVP2-stof.  

 
20 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/lucht/berekening-marginale-kosteneffectiviteit/  

Maatregel 1 

Maatregel 2 

Maatregel 3 

Kosteneffectiviteitscurve 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/lucht/berekening-marginale-kosteneffectiviteit/
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Naast ZZS kunnen gelijktijdig ook niet-ZZS worden afgevangen. Op de 
website van InfoMil is een methodiek gegeven hoe om te gaan met 
afvangen van meerdere stoffen bij het bepalen van kosteneffectiviteit21. 
Hierbij wordt aangegeven dat de hoofdregel in de 
kosteneffectiviteitsmethodiek uit het Ab (en de Ow) is dat alleen 
rekening wordt gehouden met die component waarvoor het bedrijf de 
milieumaatregel primair treft. Andere effecten worden niet in 
beschouwing genomen, behalve als een maatregel uitdrukkelijk is 
gerealiseerd om de emissies van meerdere componenten te reduceren. 
In bijlage 1 van het rapport van TAUW (2021) wordt toelichting gegeven 
hoe om te gaan met meerdere effecten in de KE-berekening.  
 

4.3 Kosteneffectiviteitsmethodiek en referentiewaarden NOx, SO2, 
VOS en stof  
De kosteneffectiviteitsberekening voor emissies naar de lucht en de 
referentiewaarden voor NOx, SO2, VOS en stof stammen uit de tijd van 
de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)22. 
 
In de studies die zijn uitgevoerd voor het onderbouwen van 
referentiewaarden (afwegingsgebieden genaamd) voor NOx, SO2, VOS 
en stof23 heeft men generieke kostencurves afgeleid voor maatregelen 
om emissies van deze stoffen te reduceren (DHV, 2010; Verduijn en 
Janssen, 2020). Voor deze stoffen is op grond van de kostencurves 
beleidsmatig een kosteneffectiviteitswaarde bepaald. Deze waarde is 
bepaald op het punt waar de kostencurve als functie van de 
ingangsconcentratie sterk begint te stijgen is, de zogenaamde 
richtingscoëfficiënt aanpak (DHV, 2010). Hierbij is ook gekeken of BBT-
maatregelen binnen de gestelde grens kosteneffectief zijn. Merk op dat 
deze aanpak op basis van richtingscoëfficiënt een beleidsmatige keuze is 
geweest die arbitrair is; dat wil zeggen dat er geen wetenschappelijk 
onderbouwing is waarop deze methodiek is gebaseerd. Uiteindelijk heeft 
deze aanpak geleid tot een range aan referentiewaarden, aangezien de 
berekening van de generieke kostencurves zijn berekend op basis van 
het duurste en goedkoopste scenario’s. Maatregelen die onder de 
ondergrens vallen zijn kosteneffectief, en maatregelen die boven de 
bovengrens van de range vallen zijn niet kosteneffectief. In het 
afwegingsgebied daartussen bepalen situatie specifieke kenmerken of de 
maatregel kosteneffectief is. 
Het afwegingsgebied voor de kostenberekening bij het afwijken van de 
emissiegrenswaarden van NOx, SO2, VOS en stof is vastgelegd in het Ab, 
zie de tabel hieronder.  
  

 
21 https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/digitale-ner/kosteneffectiviteit/rekenen-bijzondere/ of 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/lucht/kosteneffectiviteitsberekening-bijzondere-gevallen/  
22 De NeR is de Nederlandse emissierichtlijn lucht, welke tot 2016 van toepassing was. Daarna is het 
normatieve deel van de NeR ondergebracht in het Activiteitenbesluit. Het informatieve deel van de NeR is in 
een digitaal informatiedocument op de InfoMil website gekomen. 
23 Onder het Activiteitenbesluit wordt ‘Totaal stof’ gebruikt. Dit bestaat uit grof stof en fijnstof. NB hierbij is 
geen rekening gehouden met specifieke in het stof aanwezige componenten zoals PAK, zware metalen etc. 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/digitale-ner/kosteneffectiviteit/rekenen-bijzondere/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/lucht/kosteneffectiviteitsberekening-bijzondere-gevallen/
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Tabel 4.1 Huidige afwegingsgebied voor NOx, SO2, VOS en stof (Ab tabel 2.7) 
Component Huidige afwegingsgebied in Ab 

[euro/kg vermeden emissie] 
NOx 5 – 20  
SO2 5 – 10  
VOS 8 – 15 
Stof 8 – 15  
 

4.4 Kosteneffectiviteitsmethodiek en referentiewaarden water 
In 2018 is voor lozingen van stoffen naar water een 
kosteneffectiviteitsmethodiek opgesteld (Bijstra et al., 2018). Deze 
methodiek is vastgelegd in een BBT-document en geldt zowel voor ZZS 
als voor niet-ZZS. In deze methodiek is uitgewerkt welke kosten in 
verschillende situaties als redelijk kunnen worden beschouwd. Dit is 
gedaan door ‘kosteneffectiviteitsdrempels’ te maken in relatie tot de 
zogenoemde ‘waterbezwaarlijkheid’ van stoffen. De 
waterbezwaarlijkheid is bepaald op basis van de milieukwaliteitseis 
(MKE) van de stof, namelijk 1/MKE. De kosteneffectiviteitsdrempels 
gelden als maximale marginale kosteneffectiviteit die redelijk worden 
geacht voor een zuiveringsvoorziening of alternatieve maatregel, maar 
betreffen geen investeringsverplichting.  
 
Bij lozingen moeten de genomen maatregelen om een lozing te 
beperken worden aangemerkt als BBT. Vervolgens wordt de 
immissietoets uitgevoerd. De immissietoets beoordeelt of de lozing 
acceptabel is vanuit waterkwaliteitsoogpunt. Daarbij wordt de berekende 
immissie van een lozing getoetst aan de MKE. Als de lozing niet aan de 
immissietoets voldoet worden aanvullende maatregelen geëist; de 
zogenaamde ‘BBT+’-maatregelen. Binnen de methodiek zijn er drempels 
vastgesteld voor zowel BBT-maatregelen, als voor ‘BBT+’-maatregelen.  
 
Voor het vaststellen van de drempels is de kosteneffectiviteit van BBT- 
en ‘BBT+’-maatregelen die zijn genomen om lozingen van verschillende 
stoffen naar water te reduceren bepaald (praktijkcases). Deze zijn 
uitgezet tegen de waterbezwaarlijkheid van de stoffen waarvoor deze 
maatregelen zijn genomen. Op basis van deze plot zijn beleidsmatig KE-
curves voor BBT en BBT+ vastgelegd, zie de figuur 4.2. Het verschil 
tussen BBT en BBT+ is hierin grofweg een factor 10. Opgemerkt wordt 
dat als er specifieke waarden voor een stof in de grafiek beschikbaar zijn 
deze leidend zijn en niet de curves.  
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Figuur 4.2 Kosten van maatregelen in de praktijk als functie van de 
waterbezwaarlijkheid (Bijstra et al., 2018). 
 
De beschikbare datapunten voor ZZS liggen in het rechter deel van de 
grafiek, daar waar de curve afvlakt. De kosteneffectiviteitsdrempels die 
behoren tot de minst en meest waterbezwaarlijke ZZS liggen grofweg 
tussen de 1.000 en 10.000 euro/kg verwijderde stof voor BBT en dus in 
principe voor minimalisatiemaatregelen. Voor maatregelen om aan de 
immissietoets te voldoen liggen de waarden voor ZZS grofweg tussen de 
10.000 en 100.000 euro/kg verwijderde stof voor BBT+. 
Wanneer een lozing van een ZZS aan de immissietoets voldoet, moet er 
nog wel naar aanvullende maatregelen gekeken worden in het kader van 
de minimalisatieverplichting. Voor de kosteneffectiviteit van deze 
minimalisatiemaatregelen voor ZZS geldt dan de drempel voor BBT. 
Voor ZZS wordt aangeraden om voor de toepassing van BBT- en ‘BBT+’-
maatregelen te kijken naar de maatregel met het hoogste 
verwijderingsrendement binnen de range van de te beschouwen 
maatregelen, omdat er een verplichting is tot continue verbetering. 
 

4.5 Sociaaleconomische analyse en kosteneffectiviteit in REACH 
Binnen de EU hebben lidstaten en het Europese chemicaliënagentschap 
(ECHA) in opdracht van de Europese Commissie de mogelijkheid om een 
zogenoemd restrictievoorstel te doen. Hierbij moet onder andere worden 
laten zien dat het vervaardigen, in de handel brengen of gebruik van de 
stof(fen) een onaanvaardbaar risico met zich mee brengt. 
Binnen de REACH wetgeving (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en 
beperking van Chemische stoffen) wordt voor het onderbouwen van 
restrictievoorstellen onder andere gebruik gemaakt van een 
sociaaleconomische analyse (SEA). De SEA onderbouwt of een te nemen 
risico-beheersmaatregel vanuit een maatschappelijk perspectief gezien 

De met een + aangegeven punten betreffen BBT+ technieken 
Waar een stofgroep meerdere normen kent, is uitgegaan van een gemiddelde JG-MKE 
De punten in de grafiek geven de meest realistisch geachte kosten weer 
De balken de range van kosten die is aangetroffen in diverse cases, literatuur en 
referentie-ontwerpen 
Voor ecologische parameters (N en P) en C-stoffen (bijv. chloride) kan de beoordeling 
van een lozing afwijken van die voor (milieubezwaarlijke) chemische parameters. 
Derhalve is de blauwe lijn voor deze stoffen als vertrekpunt voor het vaststellen van 
in rede te verlangen kosten voor BBT+ minder geschikt.  
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proportioneel is. Binnen REACH is Kosteneffectiviteitsanalyse (KEA), 
naast bijvoorbeeld een maatschappelijke kostenbaten analyse (MKBA), 
één van de instrumenten die als SEA kunnen worden ingezet. In het 
geval van Persistente, Bioaccumulerende en Toxische stoffen (PBT) of 
zeer Persistente en zeer Bioaccumulerende stoffen (zPzB) en voor 
hormoonverstorende stoffen zonder grenswaarde (milieu) is de KEA de 
methode die de voorkeur geniet. De redenen hiervoor zijn dat er 
onvoldoende informatie is om te kunnen bepalen wat een veilig niveau 
is, en dat de humane gezondheid en milieu impacts niet bepaald kunnen 
worden. Hier bovenop komt dat de impacts in ieder geval heel onzeker 
zijn, en dat het bepalen van de betalingsbereidheid van mensen voor 
het voorkomen van dit soort emissies en bijbehorende effecten om deze 
reden weinig toegevoegde waarde heeft (ECHA, 2016).  
 
Er zijn verschillende REACH restrictievoorstellen voor PBT-stoffen 
onderbouwd op basis van een kosteneffectiviteitsanalyse. Voor al deze 
restrictievoorstellen is de kosteneffectiviteitsratio voor het verminderen 
van PBT- en zPzB-emissies berekend in euro per kg vermeden emissie. 
In tabel 4.2 staan de kosteneffectiviteitsratio’s die horen bij Restricties 
die als proportioneel beoordeeld zijn. Deze kosteneffectiviteitsratio’s zijn 
daarmee in de EU als aanvaardbaar beoordeeld. 
 
Tabel 4.2 De kosteneffectiviteitsratio van verschillende stoffen waarvoor een 
REACH restrictie is opgesteld.  
Stoffen KE (centrale waarde)  

[euro/kg vermeden 
emissie] 

Lood in hagel (verbod in wetlands) 9 
Lood in PVC 308 
Siloxanen (D4 en D5) in afwasbare 
verzorgingsproducten en make-up (bijv. 
shampoo, conditioner) 

415 

Decabromodiphenyl ether (DecaBDE)  464 
Fenylkwikverbindingen 649 
Perfluoroctaanzuur (PFOA)-gerelateerde 
stoffen 

734 

PFOA 1.649 
Siloxanen (D4, D5 en D6) (emissies naar 
lucht en water) 

2,6 

Siloxanen (D4, D5 en D6) (alleen 
emissies naar water) 

607 

Siloxanen (D4, D5 en D6) 95 
 
Het is belangrijk om te benadrukken dat de context waarbinnen deze 
cijfers opgesteld zijn niet één-op-één vergelijkbaar is met de 
vergunningsverleningscontext. Deze cijfers gaan over een restrictie 
(verbod) op deze stoffen op Europees niveau. Als er een verbod komt op 
de stof, is gekeken wat het de industrie kost om deze stof, of het 
product waarin de stof verwerkt is, te vervangen door een alternatief 
(zogenoemde ‘compliance costs’) en wat dit de maatschappij oplevert. 
Het gaat hierbij vaak over substitutiekosten en niet over het installeren 
van extra technische maatregelen in industriële installaties. Daarbij kan 
het zo zijn dat substitutie niet door de huidige producent wordt 
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gerealiseerd maar dat er een marktverschuiving plaatsvindt naar een 
andere producent (omdat deze partij het product kan produceren zonder 
gebruik te maken van de ZZS). Oosterhuis en Brouwer (2015) laten 
daarbij zien dat bronmaatregelen in de regel goedkoper zijn dan 
nageschakelde technieken. Het is daarom de vraag in hoeverre de 
REACH restrictie kosteneffectiviteitsratio’s vergelijkbaar zijn met de 
kosteneffectiviteitsschattingen die verder in dit rapport gepresenteerd 
worden. Deze REACH cijfers geven in ieder geval een beeld van de orde 
van grootte van kosteneffectiviteit van substitutie maatregelen die 
binnen de context van een bepaald product/markt gemaakt worden. Het 
geeft een indicatie van de maatschappelijke betalingsbereidheid 
(uitgedrukt in euro per kg) voor het vervangen van PBT- en zPzB-stoffen 
binnen de context van REACH restricties.  
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5 Theoretische basis: onderbouwen van referentiewaarden 
(spoor 3) 

In dit rapport wordt op basis van beschikbare data een advies gegeven 
over de mogelijke KE-referentiewaarden voor maatregelen om ZZS-
emissies naar lucht te minimaliseren. Dit hoofdstuk licht de theoretische 
basis toe van de twee methoden die in deze studie zijn uitgewerkt om 
tot dit advies te komen. Dit zijn de preventiekosten en de 
schadekostenmethoden. 
 

5.1 Referentiewaarden onderbouwen 
Referentiewaarden zijn bedoeld om handvaten te geven voor de 
afweging of maatregelen om ZZS-emissies naar lucht te reduceren 
kosteneffectief zijn. De referentiewaarden kunnen een range zijn, net 
zoals is de referentieranges die er zijn voor de stoffen NOx, SO2, VOS, 
stof en voor lozingen van stoffen naar water (zie hoofdstuk 4). 
Maatregelen die onder de ondergrens van de range vallen, worden 
beoordeeld als kosteneffectief, en maatregelen die boven de bovengrens 
van de range vallen, worden niet meer als kosteneffectief beschouwd. 
Daartussen zit een afwegingsgebied waarin situatie specifieke 
kenmerken bepalen of de maatregel kosteneffectief is. Merk op dat 
daarbij ook gekeken kan worden welke maatregel het meest 
kosteneffectief is om een gewenst resultaat te behalen. Zoals in 
hoofdstuk 4 is toegelicht, is bij bovengenoemde stoffen en de 
milieucompartimenten lucht en water, gekozen kosteneffectiviteit uit te 
drukken in kosten per kg vermeden emissie.  
Dit hoofdstuk licht toe hoe beide methoden gebruikt kunnen worden om 
te komen tot de KE-referentiewaarden en hoe ze op hoofdlijnen werken. 
In hoofdstuk 6 worden beide methoden geëvalueerd op bruikbaarheid 
voor deze studie o.a. op basis van beschikbaarheid van data. Op basis 
hiervan is in hoofdstuk 7 een onderbouwd advies voor 
referentiewaarden gegeven. 
 

5.2 Referentiewaarden onderbouwen op basis van 
preventiekostenschattingen  
Het uitgangspunt van deze methode is dat kosten per kg vermeden 
emissie die gemaakt zijn in het verleden, een indicatie geven van de 
kosten die de maatschappij (of het beleid/bevoegde gezag namens hen) 
bereid is te (laten) betalen om emissies te reduceren (Oosterhuis en 
Brouwer, 2015). De nadruk ligt hierbij op het woord ‘indicatie’, omdat in 
specifieke gevallen naast kosten van de emissiereductie andere 
aspecten vaak een rol spelen in de gemaakte afweging om een 
maatregel op te leggen en bij een investeringsbeslissing van een bedrijf. 
Een integrale afweging is namelijk een onderdeel van de beoordeling 
van bevoegd gezag (zie hoofdstuk 3). Inzicht in de gemaakte 
preventiekosten, uitgedrukt in kg vermeden emissie van maatregelen, 
geeft een indicatie waar de KE-referentiewaardes zouden kunnen liggen. 
Dit inzicht kan worden verkregen door voor concrete maatregelen 
waarvoor bekend is wat de kosten zijn en de emissies voor en na het 
nemen van de maatregel, de KE-ratio’s te berekenen. Concrete cases 
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geven ook inzicht in hoeverre met deze referentiewaarden de gewenste 
emissiedoelen gehaald zijn. Mogelijk zijn er ook maatregelen die 
overwogen zijn en uiteindelijk niet zijn genomen omdat deze destijds te 
duur zijn bevonden. Als de kosten van deze maatregelen bekend zijn, 
evenals de te verwachte kg vermeden ZZS, kan voor deze maatregelen 
de kosteneffectiviteit per kg vermeden ZZS bepaald worden. Deze 
waarde geeft een beeld van waar de bereidheid om te betalen om 
emissies te reduceren ophield in het bereiken van een bepaald 
emissiedoel.  
 
Preventiekosten zijn ook gebruikt in de onderbouwing van 
referentiewaarden voor de kosteneffectiviteitsbeoordeling voor NOX, 
SO2, VOS en stof en voor de lozing van stoffen naar water. Hiertoe zijn 
data gebruikt van maatregelen die in het verleden genomen zijn, en 
waarvan de kosten bekend zijn (DHV, 2010; Bijstra et al., 2018), zie 
ook hoofdstuk 4.  
 

5.2.1 Onderbouwen van referentiewaarden op basis van preventiekosten en 
kosteneffectiviteitscurves  
In figuur 5.1 is ter illustratie een kosteneffectiviteit-ratio van een vijftal 
fictieve maatregelen weergegeven. In de figuur is ook de EGW 
weergegeven. In dit voorbeeld wordt met maatregel ‘M3’ de gewenste 
EGW bereikt.  
 

 
Figuur 5.1 Kosteneffectiviteitsratio van een vijftal (losse) mogelijke maatregelen 
(M1-5) die ZZS-emissies reduceren richting nul. De rode lijn geeft de EGW weer. 
De lichte blauwe lijn geeft de kosteneffectiviteitsratio weer dat hoort bij het 
voldoen aan de EGW. De vraag is welk KE-ratio acceptabel wordt bevonden om 
emissies verder naar nul terug te brengen.  
 
Gebleken maatschappelijke betalingsbereidheid 
De beleidsmatige vraag die achter deze studie ligt is nu: welke kosten 
zijn door het bevoegd gezag op te leggen om de emissies zo ver 
mogelijk naar nul te reduceren? Een aanpak ter onderbouwing hiervan is 
om gebruik te maken van maatregelen die in het verleden betaald zijn 
om ZZS emissie te minimaliseren. Deze kosten kan men beschouwen als 
een indicatie voor de maatschappelijke betalingsbereidheid. Omdat de 
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emissiegrenswaarde sowieso gehaald dient te worden (zie hoofdstuk 3), 
speelt deze KE vraag met name bij ingangsconcentraties onder de EGW. 
Met andere woorden; KE-referentiewaarden zijn nodig om te bepalen of 
de maatregelen M4 en M5 kosteneffectieve maatregelen zijn binnen de 
minimalisatieverplichting. 
 
Stel nu dat maatregelen M1-M3 al eerder zijn genomen, maatregel M4 
en M5 zijn (nog) niet genomen. Als men de betalingsbereidheid uit het 
verleden gebruikt als indicatie voor de toekomstige betalingsbereidheid 
voor minimalisatie, betekent dit dat de referentiewaarde minimaal op 
het niveau van M3 komt te liggen. In bovenstaand voorbeeld wordt dit 
bepaald op basis van een enkele schatting van kosten per kg 
emissiereductie van de uitgevoerde maatregel (M3). Idealiter heb je een 
groot aantal schattingen om een goed beeld te krijgen van de gebleken 
kosten per kg emissiereductie die in de praktijk gemaakt zijn om 
emissies te reduceren (verder dan de EGW). Let daarbij op dat het 
beleidsdoel en context waarin de maatregelen destijds zijn genomen, 
kunnen verschillen. Ook hebben ander integrale aspecten mede een rol 
gespeeld bij het besluit van bevoegd gezag. Het is van belang hier, 
indien mogelijk, rekening mee te houden als preventiekosten uit het 
verleden gebruikt worden als basis voor het voorstellen van 
referentiewaarden voor de toekomst.  
 
Verwachte kosteneffectiviteitsratio op basis van kostencurves  
Idealiter zijn er gegevens en/of schattingen beschikbaar van de kosten 
per kg emissiereductie van maatregelen die zijn genomen om aan de 
minimalisatieverplichting te voldoen. Als die schattingen niet of beperkt 
beschikbaar zijn, kan toch een indruk verkregen worden van het 
kosteneffectiviteitsratio van minimalisatiemaatregelen op basis van 
generieke kostencurves. Deze beschrijven als het ware het gehele 
concentratiegebied (zowel boven als onder de EGW). Zo kan de 
kosteneffectiviteit van een of meerdere veel gebruikte maatregelen in 
het concentratiegebied vanaf de emissiegrenswaarde worden berekend. 
Daarbij wordt er van uitgegaan dat BBT-maatregelen in de regel op de 
EGW uitkomen en minimalisatiemaatregelen verder gaan dan de EGW24. 
Tevens wordt aangenomen dat de kostenopbouw van een techniek over 
het gehele concentratie gebied constant is. Door daarbij uit te gaan van 
een aantal verschillende mogelijke maatregelen (technieken), variatie in 
kosten en rendementen die in de praktijk verwacht kunnen worden, kan 
een inschatting van een boven- en een ondergrens van de verwachte 
kosteneffectiviteit van minimalisatiemaatregelen verkregen worden. 
Deze aanpak gaat niet uit van een gebleken betalingsbereidheid op basis 
van reeds uitgevoerde maatregelen, maar geeft een beeld van het  
verwachtte kosteneffectiviteitsniveau van maatregelen als die zouden 
worden uitgevoerd in het concentratiegebied dat hoort bij de 
beleidsdoelstelling van minimalisatie van emissies. Die informatie kan 
helpen als onderbouwing van de keuze van beleid voor 
referentiewaarden. Het is mogelijk om dit voor verschillende ZZS 
gelijktijdig te doen (één range), maar ook differentiatie naar de twee 
ZZS-stofklassen (MVP1 (vaste stoffen) en MVP2 (damp en gasvormige 
stoffen) is mogelijk indien de beschikbare data daartoe aanleiding 

 
24 In de praktijk zal dit niet altijd het geval zijn indien de BBT-maatregelen lagere rest concentraties bereiken 
dan de EGW (zie TAUW rapport in bijlage 3).  
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geven. In figuur 5.2 hieronder is een illustratief voorbeeld gegeven van 
mogelijke referentieranges voor de twee verschillende stofklassen.  
 

 
Figuur 5.2 Illustratief voorbeeld van referentieranges voor twee verschillende 
ZZS-stofklassen. 
 
Onderbouwen van referentiewaarden (onder- en bovengrens) 
Kosteneffectiviteit van getroffen maatregelen en/of geschatte 
kosteneffectiviteit van nog te treffen minimalisatiemaatregelen kunnen 
gebruikt worden in de onderbouwing van referentiewaarden. Daarbij 
wordt gebruikt gemaakt van de beschikbare data. Er zal sprake zijn van 
een bandbreedte in de beschikbare data. Bijvoorbeeld omdat er een 
spreiding zit in de KE van maatregelen die in het verleden zijn 
uitgevoerd of omdat er een bandbreedte zit in de uitgangspunten voor 
het bepalen van kostencurves voor technieken. Deze bandbreedte in 
data kan gebruikt worden in het voorstellen van een ondergrens en een 
bovengrens in referentiewaarden.  
  
Merk op dat bovenstaande aanpak een vereenvoudiging is van de 
werkelijkheid. Bij het gebruik van preventiekostenschattingen en om te 
komen tot marginale kosteneffectiviteitscurves als onderbouwing van 
referentiewaarden, is het samenvattend goed een aantal dingen te 
realiseren: 

- ZZS beslaan een grote en gevarieerde groep van stoffen die door 
zeer verschillende bedrijven/activiteiten geëmitteerd kunnen 
worden. Daarmee is er ook sprake van een verscheidenheid aan 
mogelijke maatregelen om deze emissies naar lucht terug te 
dringen. Generieke kostencurves van technieken vertonen 
minder diversiteit daarin. 

- Type maatregelen waar bijvoorbeeld naar gekeken kan worden 
zijn zowel vervanging van de ZZS voor een minder schadelijk 
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alternatief (substitutie) als  het voorkomen of beperken van de 
emissie (end-of-pipe).  

- De KE-ratio’s van genomen maatregelen zullen per situatie 
verschillen en zijn o.a. afhankelijk van het type maatregel, de 
kosten van de maatregel, de ingangsconcentratie van de ZZS, 
het rendement van de maatregel, het met de maatregel 
gerealiseerde beleidsdoel, totale/marginale KE, etc.  

- Alle kosten worden toegerekend aan ZZS terwijl 
emissiereducerende maatregelen ook meerdere stoffen (denk aan 
VOS, stof) afvangen 

 
Om een goed beeld te krijgen van wat in het verleden is betaald om 
emissies van ZZS naar lucht te reduceren, is het dus van belang om een 
diversiteit aan mogelijkheden in beeld te brengen. Op die manier wordt 
een beeld verkregen van de spreiding in kosteneffectiviteit van 
maatregelen. Hierbij moet – waar mogelijk – gekeken worden of de 
hoogte van de gevonden kosteneffectiviteit varieert ten aanzien van een 
aantal verschillende kenmerken van de maatregelen. Dit kan immers 
aanleiding geven om verschillende referentiewaarden voor te stellen 
voor verschillende type situaties. Of dit in de praktijk ook mogelijk is, is 
zeer afhankelijk van de diversiteit en omvang van de verkregen dataset.  
 

5.3 Referentiewaarden bepalen op basis van 
schadekostenschattingen  
De preventiekostenmethodiek kijkt naar de kosten van emissie-
reducerende maatregelen (bron en nageschakelde maatregelen). De 
schadekostenmethodiek kijkt daarnaast ook naar de schade die 
voorkomen kan worden door deze maatregelen. Schadekosten geven de 
welvaartsverliezen weer die een kg ZZS-emissies naar het milieu 
veroorzaken. Het voorkomen van emissies betekent dan een 
welvaartswinst door het voorkomen van die schade. Als de kosten van 
het voorkomen van schade lager zijn dan de schade die voorkomen 
wordt, is een maatregel gewenst. Dit geldt ook andersom. De 
schadekostenmethode levert dus een schatting in euro’s op van de 
maatschappelijke schade per kg ZZS-emissie (de Bruyn et al., 2017; 
Verduijn en Janssen, 2020). Door de kosten (die volgen uit de 
preventiekosten) te vergelijken met de vermeden schadekosten kan de 
schadekostenschatting worden gebruikt als referentiewaarde. Merk op 
dat bij preventiekosten enkel een eerste indicatie van schade worden 
meegenomen door te kijken naar kg emissiereductie. 
 
De schadekostenmethode neemt de welvaartstheorie als uitgangspunt 
om de referentiewaarde te bepalen (Romijn en Renes, 2013; de Bruyn 
et al., 2017). De welvaartstheorie stelt dat maatregelen genomen 
moeten worden tot het voor de maatschappij meest optimale 
emissieniveau. Dit is het punt waarop de marginale kosten van de 
maatregel om emissies te reduceren, gelijk zijn aan de vermeden 
marginale schade door de maatregel (= de verwachte marginale baten). 
Op deze manier wordt het model van de maatschappelijke kosten-
batenanalyse toegepast op de voorliggende kosteneffectiviteitsvraag. De 
verwachte maatschappelijke kosten en maatschappelijke baten bepalen 
hoever een bedrijf moet gaan om de emissies te reduceren. Bij het 
bepalen van de referentiewaarde op basis van schadekosten wordt 
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gezocht naar het emissieniveau waarbij marginale maatschappelijke 
baten (=vermeden milieu- en gezondheidsschade) net gelijk zijn aan de 
marginale maatschappelijke kosten van de maatregel25. Schadekosten 
worden ook wel milieuprijzen of milieuschadeprijzen genoemd. 
 
Het grafische voorbeeld van sub-spoor 3.B staat (zie paragraaf 2.1.3) in 
figuur 5.3 weergegeven. De vermeden schadekostenlijn geeft voor elke 
kg vermeden emissie aan welke vermeden marginale schade (marginale 
baten) hiermee samenhangen. In dit voorbeeld is een lineair verband 
aangenomen, wat betekent dat de kosten proportioneel met de 
emissiereductie afnemen. Dit betekent dat de marginale baten gelijk zijn 
voor iedere kg emissiereductie26. In de figuur is naast een gemiddelde 
schadekosten ook een minimale en een maximale schadekostenlijn 
weergegeven. Dit omdat er vaak onzekerheden zullen bestaan in de 
geschatte schadekosten.  
Voor verschillende mogelijk te nemen maatregelen is vervolgens de 
kosteneffectiviteit bepaald. Als de kosteneffectiviteit van een maatregel 
onder de schadekostenlijn ligt, is de conclusie dat de te nemen 
maatregel kosteneffectief is. Dit betekent dat in figuur 5.3 de 
maatregelen M1, M2, M3 sowieso kosteneffectief zijn. Maatregel M5 is 
niet kosteneffectief. Voor maatregel M4 zullen situatie-specifieke 
kenmerken moeten bepalen of de maatregel als kosteneffectief kan 
worden beschouwd.  
 

 
Figuur 5.3 Referentiewaarde op basis van vermeden schadekosten. 
 
Om deze methode te kunnen toepassen, is het belangrijk om de 
(marginale) schadekosten in beeld te hebben. De schadekosten van 
ZZS-luchtemissies kunnen in beeld gebracht worden door de 
maatschappelijke verliezen te schatten die optreden als er een kg ZZS 
extra in het milieu terecht komt. Met andere woorden, het gaat om de 
marginale schadekosten van een extra kg ZZS-emissie. Om te kunnen 
bepalen hoe dit plaatje er uit komt te zien, is het van belang te weten 
bij welke concentratie deze extra emissie plaatsvindt en de specifieke 

 
25 Door aan te nemen dat de marginale baten van een emissiereductie lineair in effecten zijn, zijn de marginale 
baten per eenheid effect gelijk aan de gemiddelde baten. 
26 In het grafische voorbeeld in figuur 5.3 is uitgegaan van een lineair verband tussen emissie en effecten. Deze 
aanname is een simplificering. Bij een andere aanname, bijvoorbeeld doordat marginale baten kwadratisch in 
effecten zijn, ligt een referentiewaarde heel anders. Zie voor een voorbeeld hiervan: Gabbert en Hilber (2016).  
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locatie waar en situatie waarin de stof geëmitteerd wordt omdat dit 
mede de hoogte van de schadekosten bepaald.  
 

5.3.1 Hoe worden schadekosten van emissies opgebouwd? 
Schadekostenschattingen van emissies worden bepaald via zogenoemde 
Impactketens. Figuur 5.4 beschrijft zo’n Impactketen. Deze start met 
een emissie van een stof vanaf een bron. De bron kan zowel een punt- 
als een diffuse bron zijn. De emissie van een stof vanuit deze bron naar 
de lucht leidt tot een verandering in concentratie van deze stof in de 
lucht (immissie), waardoor schade (effect) aan de leefomgeving 
(volksgezondheid, ecosystemen of gebouwen) kan ontstaan. Deze 
schade kan vervolgens in geld worden uitgedrukt. De baten van een 
emissiereducerende investering kunnen op deze manier worden 
uitgedrukt in vermeden schadekosten. Emissies van ZZS kunnen schade 
geven op meerdere gebieden. Bijvoorbeeld, zoals gezegd, schade aan de 
volksgezondheid en negatieve impacts op ecosystemen. Om te weten 
waar schade zal ontstaan en in welke mate, wordt gebruik gemaakt van 
verspreidingsmodellen en dosis-respons (concentratie-respons) functies. 
Met behulp van economische waarderingstechnieken is het mogelijk om 
deze schade (per effect) monetair te waarderen.  

 

 
Figuur 5.4 Impactketen om schade kosten veroorzaakt door emissies te schatten 
(de Bruyn et al., 2017; Brandt et al., 2013). 
 
Om een goede schatting te kunnen geven van de verwachte schade van 
de ZZS-emissies zijn alle stappen in figuur 5.4 van belang. Als de hele 
impact keten, zoals samengevat in figuur 5.4, bekend is, kunnen de 
effecten in euro per kg emissie worden uitgedrukt. De stappen worden 
in de tekstbox hieronder verder toegelicht. 
  



RIVM-briefrapport 2020-0106 

Pagina 46 van 97 

Tekstbox 5.1 Verdere toelichting opbouw schadekosten. 
Bron => Emissie 
Voor elke bron, of voor elk cluster van bronnen, is het van belang om te 
weten welke stoffen in welke mate uitgestoten worden. Er zijn 
verschillende typen bronnen van luchtemissies. Dit kunnen grote of 
kleine puntbronnen zijn, maar ook diffuse bronnen.  
 
Emissie => Immissie 
Op basis van verspreidingsmodellen worden schattingen gemaakt van de 
concentraties waarin de stof in de lucht voorkomt (de immissie) 
veroorzaakt door emissies vanuit een of meerdere bronnen. De 
modellen schatten afhankelijk van de stofeigenschappen, het type bron, 
de locatie van de bron en de grootte van de emissies, de toename in 
concentratie van de ZZS. Afhankelijk van de toepassing kan de immissie 
op verschillende schaalniveaus berekend worden. Voor 
vergunningverlening zijn de concentraties ZZS in de lucht op lokale 
schaal van belang.  
 
Immissie => Effecten 
Met behulp van dosis-response functies wordt een schatting gemaakt 
van de veroorzaakte effecten van de stof. De grootte van de effecten 
hangt bijvoorbeeld af van de concentratie van de stof in relatie tot het 
aantal mensen dat er (direct dan wel indirect (bijvoorbeeld via het 
ecosysteem)) aan wordt blootgesteld. Er zijn verschillende 
welvaartseffecten bekend die veroorzaakt worden door ZZS-emissies. 
Effecten op de volksgezondheid en op het milieu (ecosystemen) zijn 
hiervan de bekendste en waarschijnlijk ook de belangrijkste (de Bruyn 
et al., 2017; Birchby et al., 2019). Daarnaast kunnen andere 
welvaartseffecten relevant zijn. Zo onderscheidt CE Delft (de Bruyn e.a., 
2017) andere mogelijke effecten, zoals schade aan gebouwen, 
grondstoffen beschikbaarheid en welbevinden (esthetische en morele 
waarden)27.  
 
Effecten op de gezondheid kunnen bijvoorbeeld worden uitgedrukt in het 
aantal ‘verloren’ levensjaren (mortaliteit) of in het verlies van een 
bepaalde kwaliteit van leven (morbiditeit). Dosis-response functies voor 
gezondheids- of milieueffecten zijn stof-specifiek en kunnen zowel 
afgeleid worden op basis van epidemiologische data als op basis van 
dierstudies.  
Om de grootte van deze effecten in te kunnen schatten, is het ook van 
belang om te weten wie in welke mate schade ondervinden van de ZZS-
emissies. Hierbij speelt een groot aantal vragen een rol, bijvoorbeeld: 
op welke wijze wordt het welzijn van mensen beïnvloed? Is er door de 
emissies een grotere kans op ziekte? Is de omgeving waar mensen 
wonen minder geschikt geworden voor recreatie? Is de kwaliteit van de 
omgeving verslechterd? In welke mate is de grootte van het effect 
afhankelijk van bevolkingsdichtheid en verspreiding van de emissies 
(Brandt et al., 2013)? Is het verband tussen concentratie en effect 
lineair of niet? Is er een drempelwaarde, oftewel een concentratie 
waaronder er geen welvaartseffecten optreden?  
  

 
27 Deze drie andere eindpunten hebben geen rol gespeeld bij het schatten van de milieuschadekosten van ZZS-
emissies 



RIVM-briefrapport 2020-0106 

Pagina 47 van 97 

Effecten => schadekosten 
Als laatste stap wordt het gekwantificeerde effect uitgedrukt in termen 
van welvaartsverlies (euro’s). Het gaat hierbij over de impact die de 
effecten hebben op de welvaart van de mens. Dit kunnen directe 
effecten zijn op het welzijn van mensen (bijvoorbeeld in geval van 
ziekte) of indirect (bijvoorbeeld als de kwaliteit van de leefomgeving 
afneemt). Deze effecten worden in geld uitgedrukt, bijvoorbeeld door de 
vraag te beantwoorden hoeveel mensen (de samenleving) over hebben 
voor minder schade. Om hier een goede schatting van te kunnen doen 
moeten de relevante effecten die gemonetariseerd worden bekend zijn.  
 
De schadekosten van de verschillende effecten kunnen op verschillende 
manieren bepaald worden. Voor sommige eindpunten zijn marktprijzen 
bekend, bijvoorbeeld doordat de maatschappij (middels beleid) gekozen 
heeft om de schade (bijvoorbeeld middels saneringen) te repareren en 
er bekend is hoeveel het kost28. Voor gezondheid zijn op basis van 
‘stated preference’-studies waardes bepaald per QALY/ DALY-verlies29. 
Ook zijn er ‘stated preference’-studies uitgevoerd die specifieke 
gezondheidseffecten van ZZS-emissies, zoals huidsensibilisatie, 
nierfalen, vruchtbaarheids- en ontwikkelingsproblemen en kanker 
gewaardeerd hebben (ECHA, 2016). Voor het monetariseren van de 
baten is het van belang wie er baat heeft (is al geschat bij de vorige 
stap), en wat de baat per baathebber is. Bij het monetariseren van 
effecten komen allerlei vragen kijken. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: 
wordt bij ziekte of vroegtijdige sterfte alleen het individuele verlies aan 
welvaart meegenomen of ook dat van naasten? Wordt de waardering 
van ziekte en voortijdig overlijden afhankelijk gemaakt van het 
inkomen? Hebben mensen voldoende kennis van gezondheidsrisico’s die 
met milieuvervuiling samenhangen om deze risico’s te kunnen 
inschatten en ze vervolgens zelf te verlagen?  
  

 
28 Het is belangrijk om te weten wat deze marktprijzen meten. Is de schade door het opruimen echt 
voorkomen, of gaat het om kosten van maatregelen om blootstelling (schade) te beperken? 
29 Quality Adjusted Life Years/Daily Adjusted Life Years, zie bijvoorbeeld de Bruyn et al. (2017). QALY’s en 
DALY’s zijn niet-monetaire eenheden voor gezondheidseffecten waarin effecten op sterfte en kwaliteit van leven 
gecombineerd worden en in dezelfde eenheid worden uitgedrukt. 



RIVM-briefrapport 2020-0106 

Pagina 48 van 97 

 



RIVM-briefrapport 2020-0106 

Pagina 49 van 97 

6 Praktijk: Beschikbare kostenschattingen voor ZZS-emissies 
naar lucht  

In dit hoofdstuk wordt de beschikbaarheid van 
preventiekostenschattingen en schadekostenschattingen specifiek voor 
ZZS-emissies naar lucht in beeld gebracht. Vervolgens wordt de 
bruikbaarheid van de beschikbare data besproken en worden de 
resultaten die bruikbaar worden bevonden in beeld gebracht.  
 

6.1 Preventiekostenschattingen 
6.1.1 Beschikbaarheid van preventiekostenschattingen voor het bepalen KE-

referentiewaarden ZZS-emissies naar lucht 
Als onderdeel van dit project heeft TAUW, in opdracht van het RIVM een 
studie uitgevoerd naar preventiekosten van maatregelen die zijn 
genomen om ZZS-emissies naar lucht te reduceren. In bijlage 3 is het 
volledige rapport van TAUW (2021) opgenomen. 
 
Deze studie van TAUW is als volgt opgebouwd: 

1. Het opstellen van generieke kostencurves van vier veel gebruikte 
technieken waarmee ZZS kunnen worden afgevangen. Dit zijn 
technieken die ook niet-ZZS afvangen, zoals VOS en stof; 

2. Metingen uit de praktijk om een beeld te krijgen van het 
concentratiegebied waarin maatregelen om ZZS-emissies te 
reduceren worden toegepast; 

3. KE-berekeningen van praktijksituaties waarin maatregelen zijn 
genomen om ZZS-emissies naar lucht te reduceren waarbij 
specifieke informatie over kosten en emissiereductie beschikbaar 
zijn. Dit betreffen zowel puntbronnen als diffuse bronnen. 
Hiervoor hebben een aantal brancheverenigingen praktijkcases 
aangeleverd (VNCI, VNPI en VOTOB30). 

4. Door de resultaten van de stappen 1-3 met elkaar te vergelijken, 
kan de bruikbaarheid van de vier generieke kostencurves worden 
vastgesteld aan de hand van de meetdata en de praktijkdata en 
kunnen referentieniveaus worden afgeleid voor de beleidspraktijk 
om ZZS-emissies te verminderen. 

 
Deze paragraaf beschrijft de beschikbaarheid van de 
preventiekostenschattingen op basis van enerzijds de generieke 
kostencurves, en anderzijds praktijkgegevens. Vervolgens wordt de 
bruikbaarheid voor het onderbouwen van referentiewaarden beoordeeld 
(zie paragraaf 6.4).  
 
Generieke kostencurves 
Door TAUW zijn voor ZZS-emissies de volgende vier nageschakelde 
reductietechnieken als meest relevant beschouwd: het doekfilter, de 
gaswasser, het actief-koolfilter en de thermische naverbrander (TNV). In 
onderstaande figuur (6.1) is een overzicht opgenomen van de 
belangrijkste toepassingen van emissiebeperkende technieken voor ZZS. 

 
30 VNCI: koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, VNPI: Vereniging Nederlandse 
Petroleum Industrie, VOTOB: Vereniging van Nederlandse tankopslagbedrijven 
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Figuur 6.1 Belangrijkste toepassingen van emissiebeperkende technieken voor 
ZZS (van: TAUW, 2021). 
 
Het doekfilter wordt als meest representatief gezien voor reductie van 
MVP1-emissies. De andere technieken voor de reductie van MVP2 
emissies.  
 
Voor de vier reductietechnieken heeft TAUW generieke kostencurves 
berekend met behulp van beschikbare kentallen (DHV, 2009). Daarbij is 
een bandbreedte in de kosten gebruikt voor het bepalen van een 
minimale en maximale kostencurve voor de techniek. Meer informatie 
over de kentallen is te vinden in het rapport van TAUW (2021). Voor de 
generieke kostencurves heeft TAUW gekozen voor: 

- een vollast bedrijf (8760 uur/jaar en 2% storingen); 
- een rendementsgebied van 90-99% (afhankelijk van de 

techniek); 
- een minimale en een maximale kostenschatting (kentallen) en 

aanvullende investeringskosten (respectievelijk 50% en 200% 
van de aanschafkosten); 

- een rentevoet van 10%31.  
 
In onderstaande figuren zijn kostencurves weergegeven voor enerzijds 
de technieken voor het reduceren van MVP1-stoffen (doekfilter) en 
anderzijds voor MVP2-stoffen (gaswasser, TNV en actief kool). De curves 
voor drie technieken voor MVP2-stoffen zijn gecombineerd in 1 figuur. 
Om de figuren eenvoudig en begrijpelijk te houden zijn hierin enkel de 
maximale kostencurves weergegeven als functie van de 
ingangsconcentratie32. In de samenvatting van de resultaten van de 
TAUW-studie zijn ook de minimale schattingen weergegeven. Zie 
daarvoor de figuren 3 uit paragrafen 3.3.2 - 3.3.5 in het rapport van 
TAUW (2021).  
 

 
31 TAUW heeft in de bijlage van het rapport tevens berekeningen gemaakt voor een rentevoet van 3 en 7%, 
aangezien er op dit moment een proces loopt van actualisatie van deze rentevoet. Doorvoering van een lagere 
rentevoet zal kosteneffectiviteitsgetallen (wat) verlagen omdat de jaarlijkse kapitaalkosten lager komen te 
liggen. 
32 Hierbij zijn voor de andere invoerparameters de maximale waarde gehanteerd: maximale kosten en een 
rendement van 99%. TAUW stelt dat rendementen doorgaans tussen 80 tot >99% liggen. Voor het doekfilter 
en de TNV worden veelal hoge rendementen in deze range behaald. Verder zijn uitgangspunten zoals in de 
tekst beschreven gebruikt.  
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Figuur 6.2 Generieke, maximale kostencurve van een doekfilter (MVP1), bij een 
bedrijfstijd van 8760 uur/jaar, een rendement van 99%, een rentevoet van 
10%.  
 

 

Figuur 6.3 Generieke kostencurves van drie nageschakelde technieken: 
gaswasser, actief-koolfilter en een thermische naverbrander (TNV) (MVP2) bij 
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een bedrijfstijd van 8760 uur/jaar, een rendement van 99% voor TNV 
en 95% voor gaswasser en actief-koolfilter, een rentevoet van 10%.  
 
De tweede figuur laat zien dat de drie technieken voor de reductie van 
MVP2-stoffen qua kosten per kg vermeden emissie in orde van grootte 
vergelijkbaar zijn.  
 
In de tekstbox hieronder is een korte toelichting gegeven bij deze 
generieke kostencurves zodat inzichtelijk wordt hoe de 
kosteneffectiviteit verandert bij verandering van invoerparameters. 
 
Tekstbox 6.1 Korte toelichting bij de generieke kostencurves. 
Effect ingangsconcentratie 
Bij een lagere ingangsconcentratie, maar een gelijk rendement, wordt 
er minder ZZS afgevangen. Ervan uitgaande dat de kosten van een 
maatregel gelijk blijven, resulteert dit in hogere kosten per kg 
vermeden emissie. In tabel 6.1 is weergegeven hoe een lagere 
ingangsconcentratie effect heeft op de emissiereductie en 
kosteneffectiviteit. Algemeen geldt: Als de ingangsconcentratie een 
factor 10 lager wordt, neemt de berekende KE-waarde een factor 10 
toe. Dat effect treedt op bij elk rendement. 
 
Tabel 6.1 Resultaten van berekende maximale kosteneffectiviteit (met 
uitgangspunten TAUW (2021)) voor het doekfilter bij rendementen van 99% 
Ingangs-
concentratie 
[mg/m3] 

Rest-
concentratie 
[mg/m3] 

Kosteneffectiviteit 
[euro/kg vermeden 
emissie] 

5 0,05 113 
1 0,01 564 
0,5 0,005 1.128 
0,1 0,001 5.641 
0,05 0,0005 11.283 
 
Effect rendement 
Bij een lager rendement, maar een gelijke ingangsconcentratie, stijgt 
de berekende KE. Een lager rendement zorgt namelijk voor minder 
afgevangen ZZS. Dus bij gelijke kosten voor de maatregel resulteert 
dit in hogere kosten per kg vermeden emissie. In tabel 6.2 is te zien 
wat het verschil is in restconcentraties en kosteneffectiviteit tussen 
een rendement van 90 en 99%. Algemeen blijkt hieruit: bij een vaste 
ingangsconcentratie is het effect van het rendement in de range van 
90-99% beperkt. Hierbij geldt dat zowel de KE als de restconcentratie 
schalen met de factor:  
1 - (rendement/100).  
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Tabel 6.2 Resultaten van berekende maximale kosteneffectiviteit (met 
uitgangspunten TAUW (2021)) voor het doekfilter bij rendementen van 99 en 
90% 
Ingangs-
concentratie 
[mg/m3] 

Restconcentratie 
 
[mg/m3] 

Kosteneffectiviteit 
[euro/kg vermeden 
emissie] 

 99% 
rendement 

90% 
rendement 

99% 
rendement 

90% 
rendement 

5 0,05  0,5 113 124 
1 0,010 0,10 564 622 
0,5 0,005 0,05 1.128 1.244 
0,1 0,0010 0,01 5.641 6.218 
0,05 0,0005 0,005 11.283 12.437 
     

 

 
Zoals blijkt in de figuren en uit de tekstbox is de ingangsconcentratie 
van grote invloed op de KE-waarde bij preventiekostenschattingen.  
 
Bepalen in praktijk gangbare restconcentraties  
De generieke kostencurves geven een beeld van de kosteneffectiviteit 
van maatregelen bij verschillende ingangsconcentraties. Om een 
schatting te kunnen maken van de kosteneffectiviteit van maatregelen 
die op dit moment al genomen zijn om ZZS-emissies terug te dringen, is 
het relevant te weten welke emissieconcentraties op dit moment al 
worden bereikt. In principe worden daarbij concentraties rond en 
beneden de EGW verwacht, omdat aan deze waarde al voldaan moet 
worden zonder de minimalisatieplicht. 
 
Op basis van een recent onderzoek van TAUW naar de mogelijkheid voor 
aanscherping van de EGW is een groot aantal meetdata over 
concentraties verzameld (TAUW, 2020). Deze data geven inzicht in de 
restemissies bij installaties met ZZS. De data geeft informatie van de 
afgelopen acht jaar met een zwaartepunt op de laatste twee jaar. Deze 
data laten zien dat voor MVP1-stoffen de EGW vaak gehaald wordt (in 
89% van de gevallen), terwijl voor de MVP2-stoffen dit ruwweg in de 
helft van de beschikbare casussen geldt, zie figuur 6.3.  
 
Op grond van deze resultaten stelt TAUW dat, als voldaan wordt aan de 
EGW, veelal de restemissies een factor 5 onder de EGW ligt. 
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Figuur 6.4 Metingen uit de praktijk van TAUW voor MVP1- en MVP2-stoffen (van: 
TAUW, 2021, paragraaf 3.4).  
 
Berekende KE-waarden van praktijkcases 
Drie betrokken brancheverenigingen hebben een 11-tal cases 
aangeleverd en daarnaast zijn twee casus beschikbaar vanuit de 
ervaringen van TAUW. Drie cases zijn door TAUW niet bruikbaar 
bevonden voor dit project, omdat de onderbouwing niet compleet is of 
omdat de casus niet representatief bevonden is voor dit onderzoek (zie 
TAUW, 2021, paragraaf 3.5). De maatregelen in betrokken praktijkcases 
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zijn genomen zijn om aan de EGW te voldoen. Vanwege 
vertrouwelijkheid zijn uitsluitend de berekende KE, de genomen 
maatregel en de afgevangen ZZS gepresenteerd in het rapport van 
TAUW opgenomen (TAUW, 2021, paragraaf 3.5). Daarnaast is de 
bandbreedte in verschillende kenmerken van de cases gegeven door 
TAUW. In totaal zijn er 10 bruikbare casussen beschikbaar.  
 
TAUW heeft slechts een beperkte controle kunnen doen op de 
aangeleverde praktijkcasussen. De meeste cases gaan over 
puntbronnen en een viertal betreft diffuse bronnen waarvan er twee zijn 
waarbij de emissies worden gekanaliseerd en vervolgens gereinigd. 
Zoals in onderstaande tabel 6.3 is weergegeven betreft het onder meer 
de maatregelen TNV, actief kool en een doekfilter. Er is geen 
praktijkdata van een gaswasser beschikbaar in dit onderzoek. Tabel 6.3 
vat de resultaten samen waarin per techniek/stofklasse de 
kosteneffectiviteitswaarden uit de praktijk te zien zijn. De KE-waardes 
uit de praktijk zijn allemaal in eenzelfde orde van grootte. 
 
Tabel 6.3 Samenvatting KE-waarden van de beschikbare praktijk cases (van: 
TAUW, 2021, paragraaf 4.2.2). *RTO: Regeneratieve Thermische Oxidator, 
**DNF: Dissolved Nitrogen Flotation. 
Maatregel KE-waarde  

[euro/kg vermeden emissie] 
MVP2 – Thermische naverbrander  41 – 133 – 391 – 723  
MVP2 - Actief kool  195  
MVP2 – diffuse emissie / 
preventief  

129  
209 (RTO*) – 674 (actief kool + 
DNF-systeem**)  

MVP1 – diffuse emissie / 
preventief  

24  

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

 
Vergelijking generieke kostencurves en praktijkgegevens  
TAUW stelt dat uit een vergelijking van de berekende KE op basis van de 
kostencurves en de praktijkcases, de kostencurves een goed 
uitgangspunt zijn om KE-waardes in te schatten. De orde van grootte 
van de berekende KE-waarden liggen op een vergelijkbaar niveau als de 
praktijkcases. 
De vergelijking komt het beste  overeen indien: 

- de KE-berekening wordt uitgevoerd met een restconcentratie van 
1/5e van de EGW; 

- voor het doekfilter en de TNV met een rendement van 99% wordt 
gerekend en voor de gaswasser en actief-koolfilter met een range 
van 90-99% aan rendementen. 
 

TAUW maakt de opmerking dat een vergelijking voor de cases met MVP1 
niet mogelijk is gezien het zeer beperkt aantal cases. De resultaten 
geven echter geen aanleiding om de kostencurve niet te gebruiken.  
 
Tabel 6.4 hieronder laat de bijbehorende KE-ranges zien.  
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Tabel 6.4 Minimale en maximale berekende KE-waarden die TAUW meest 
representatief vindt t.o.v. de praktijkcases (van: TAUW, 2021, paragraaf 4.2.2). 
 KE-waarde o.b.v. 

kostencurve 
[euro/kg vermeden 

emissie] 

KE-waarde 
praktijkcase 

[euro/kg vermeden 
emissie] 

MVP1  82 - 564 24 – 5.827 
   
MVP2  11 – 2.431 41 - 723 
- Wasser (MVP2)  11 – 1.515 Geen praktijkcases 
- Actief kool (MVP2) 23 – 2.431 195 
- TNV (MVP2)  23 - 261 41 - 723 

 
In onderstaande figuur 6.5 staan de resultaten uit bovenstaande tabel 
geplot. Hierin is de kosteneffectiviteit bepaald van vier technieken om 
aan de EGW te voldoen (geel) of om aan 1/5e van de EGW te voldoen 
(oranje). Hierbij is onderscheid gemaakt tussen technieken die veelal 
worden ingezet voor MVP1- en voor MVP2-stoffen. Daarbij is ook 
bandbreedte vanuit de praktijkcases te zien zijn (grijs) waarbij de 
zwarte punten de individuele praktijkcases weergeven.  
  

 
Figuur 6.5 Logplot van de door TAUW (2021) berekende KE-waarden op basis 
van kostencurves versus de praktijkcases (‘BBT’): rendementen per cases zijn 
niet bekend (‘nb’), rendementen lagen in de range van 85-99.8%). Berekende 
waarden gaan uit van een emissiereductie tot de EGW of 1/5e EGW, 
rendementen van 90-99% en een variatie in kosten (min-max). De ranges 
geven de minimale (min) en maximale (max) KE-berekening weer.  
 
TAUW concludeert dat ondanks alle onzekerheden die er zijn (in het 
bepalen van de kostencurves en praktijkcases) de kostencurves wel een 
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goed uitgangspunt lijken te zijn om KE-waardes in te schatten. De KE-
schattingen op basis van kostencurves en de praktijkcasussen komen 
voor vergelijkbare situaties goed met elkaar overeen.  
TAUW geeft daarbij aan dat de generieke kostencurves ook kunnen 
worden gebruikt om een beeld te krijgen van de kosteneffectiviteit van 
maatregelen die verder gaan dan de EGW door uit te gaan van een 
vaste ingangsconcentratie (EGW of 1/5e van de EGW). Dit geeft een 
beeld van de kosteneffectiviteit van maatregelen waarmee invulling kan 
worden gegeven aan de minimalisatieverplichting.  
 

6.1.2 Bruikbaarheid van de preventiekostenschattingen van TAUW 
TAUW heeft de beschikbare informatie over preventiekosten voor 
maatregelen om ZZS-emissies naar lucht te reduceren zo goed mogelijk 
in beeld gebracht. De beschikbare preventiekostenschattingen zijn 
echter beperkt doordat: 

- generieke kostencurves zijn bepaald voor vier technieken. Er 
komen in de praktijk ook andere technieken en maatregelen voor 
(waaronder bronaanpak); 

- voor het genereren van kostencurves gebruik gemaakt is van 
kentallen. In de praktijk kunnen onder meer de jaarlijkse vaste 
kosten en rendementen anders uit vallen; 

- kosteneffectiviteitswaarden van praktijkcases slechts van een 
beperkt aantal situaties beschikbaar zijn, waarbij er een beperkte 
spreiding is in verschillende ZZS en de twee ZZS-stofklassen. 

- voor het afvangen van stofvormige ZZS (MVP1) en het actief kool 
(MVP2) weinig en voor de gaswasser geen (representatieve) 
praktijkcases voorhanden zijn. 
 

Niet alle beperkingen in de beschikbaarheid van gegevens zijn per 
definitie een probleem. De gegevens worden gebruikt voor het afleiden 
van een bandbreedte van KE-waarden. Het is daarbij de bedoeling dat 
deze algemene waarden dekkend zijn voor een groot deel van de 
situaties, maar ook dat uitschieters juist niet gedekt worden. De 
beschikbare gegevens geven een beeld over de algemene, huidige 
situatie. In de toekomst kan deze situatie veranderen, waardoor de 
bijbehorende KE-range over de tijd kunnen veranderen. Door de 
beperkte beschikbaarheid is het vergelijken van de generieke 
kostencurves met de praktijkcases slechts op orde van grootte mogelijk. 
Maar ondanks de beperkingen, is vast te stellen dat dit op dit moment 
de best beschikbare informatie is33.  
 
Om verder te onderzoeken of de gepresenteerde data bruikbaar is, is in 
tekstbox 6.2 een korte gevoeligheidsanalyse op de resultaten van TAUW 
beschreven. De conclusie is dat de data die door TAUW is verzameld een 
goede indicatie geeft van de orde van grootte van kosteneffectiviteit van 
huidige maatregelen om ZZS-emissies te realiseren met 
restconcentraties rond de EGW. Daarmee is de kosteneffectiviteit van 
maatregelen die in de huidige praktijk worden ingezet om de EGW te 
halen redelijk in beeld gebracht. Het doel is echter om 
kosteneffectiviteitswaarden voor minimalisatiemaatregelen te vinden. 

 
33 Het is niet de verwachting dat verdere inspanningen om KE-data te verzamelen op dit moment veel extra 
data zal opleveren, omdat deze informatie zowel bij bedrijven als bij bevoegde gezagen beperkt beschikbaar 
gebleken is. 
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Minimalisatie is een beleidsdoelstelling die streeft naar nul-emissies voor 
ZZS en die daarmee dus verder gaat dan de EGW. De waarden van 
TAUW kunnen gezien worden als een indicatie van de ondergrens van 
KE-waarden voor minimalisatiemaatregelen. Daarbij kunnen de 
generieke kostencurves die TAUW heeft opgesteld, gebruikt worden om 
een indicatie te geven van de verwachtte kosteneffectiviteit van 
minimalisatiemaatregelen bij ingangsconcentraties vanaf de EGW. Dit 
wordt in hoofdstuk 7 verder uitgewerkt. 
 
Tekstbox 6.2 Korte gevoeligheidsanalyse bij de resultaten van TAUW (2021). 
De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd om te controleren of met 
voldoende vertrouwen de generieke kostencurves kunnen worden 
toegepast voor het bepalen van KE-waarden van huidige maatregelen 
om ZZS-emissies te reduceren.  
 
Voor MVP2-stoffen (en de drie bijbehorende technieken) zijn ter 
controle de inputparameters gevarieerd en kostencurves gemaakt, om 
deze te vergelijken met de praktijkcasussen. De conclusie daaruit is 
dat er geen andere parameters zijn die de berekende KE-waarden 
beter overeen laten komen met de KE-data uit de praktijkcases.  
De volgende situaties zijn daarbij bekeken: 

- Afgevraagd kan worden of emissiereductie tot de EGW of tot 
1/5e van de EGW het beste de huidige praktijk situatie 
weergeeft. De kosteneffectiviteit van een maatregel om tot de 
EGW te komen is lager dan die voor 1/5e van de EGW en komt 
daarmee minder goed overeen met de praktijkdata; 

- De KE-berekening voor de TNV lijkt een onderschatting te 
geven van de praktijk, al zijn er slechts twee cases over de 
TNV bekend. Echter het oprekken van het rendementsgebied 
van 99% naar 90% leidt mogelijk tot een te hoge schatting (de 
maximale KE-waarde wordt dan 2.880 euro/kg). 

- Lagere rendementen tot 80% zijn volgens TAUW mogelijk reëel 
voor de gaswasser en het actief kool. Voor deze technieken 
zullen de berekende maximale KE-waarden met ongeveer een 
factor 2 toenemen bij een rendement van 80%. Dan komen de 
maximale KE-waarden voor MVP2-stoffen voor deze technieken 
tussen de 3.400 en 5.500 euro/kg te liggen. Er lijkt dan een te 
grote mismatch te ontstaan tussen de berekende KE-waarden 
en opgegeven KE-praktijkdata.  
 

In deze gevoeligheidsanalyse kunnen de kostencurves niet in detail 
worden vergeleken met de praktijkcases, omdat de 
concentratiegebieden (ingangsconcentratie en restemissie) behorende 
bij de praktijkcases niet specifiek per case beschikbaar zijn.  
Omdat er slechts heel beperkt KE-data voor praktijk situaties 
beschikbaar zijn, kan de vergelijking met KE-data van generieke 
kostencurves slechts op orde van grootte en indicatief worden gedaan. 
Daarbij geldt ook dat voor MVP1 de onzekerheid rond de 
kosteneffectiviteit groter zal zijn dan voor MVP2-stoffen. Bij MVP1 is 
de KE-data gebaseerd op de kostencurve van een enkele techniek 
(doekfilter), terwijl voor MVP2 op basis van meer technieken 
generieke kostencurves zijn afgeleid. 
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6.2 Schadekostenschattingen 
6.2.1 Beschikbaarheid van schadekostenschattingen voor het bepalen KE-

referentiewaarden ZZS-emissies naar lucht 
Er is slechts een beperkt aantal bronnen beschikbaar die schadekosten 
specifiek van ZZS inschatten. Het Handboek Milieuprijzen van CE Delft is 
een belangrijke bron waarin naast schadekosten van emissies van niet-
ZZS ook specifiek schadekosten zijn opgesteld voor ZZS-emissies naar 
lucht. De schadekosten die door CE Delft zijn geschat geven de 
‘gemiddelde waardering in Nederland voor emissies vanuit een 
gemiddelde uitstootbron op een gemiddelde uitstootlocatie in het jaar 
2015’. De schadekosten zijn bedoeld voor gebruik in onder meer MKBA, 
levenscyclus analyses (LCA) en voor het onderbouwen van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Door voor 
verschillende impacts en voor de verschillende stoffen de schadekosten 
op min of meer uniforme wijze te bepalen is het mogelijk om 
verschillende effecten integraal tegen elkaar af te wegen. Dit is de enige 
bron waarin schadekosten beschikbaar zijn voor een grote range aan 
ZZS-emissies naar lucht (de Bruyn et al., 2017). 
 
Andere bronnen voor schadekostenschattingen gaan veelal over NOx, 
SO2, VOS en (fijn)stof (zie bijvoorbeeld Brandt et al.,2013; Birchby et 
al., 2019). Voor REACH-restricties en -autorisaties worden in de regel 
kosten-batenafwegingen gemaakt (in zogenoemde sociaaleconomische 
analyses) waaruit mogelijk schadekosten kunnen worden afgeleid. De 
scope van de sociaaleconomische analyses in restricties en autorisaties 
verschilt, maar vaak wordt hierin gekeken naar baten van vermeden 
blootstelling van werknemers of consumenten vanuit een 
productieproces of vanuit consumentenproducten. Daarbij maken deze 
analyses vaak gebruik van niet monetaire schattingen van 
(milieu)effecten (Gabbert en Hilber, 2020). Ze zijn daarom niet 
rechtstreeks bruikbaar binnen de context van dit project. Daar waar de 
focus van dossiers wel ligt op emissies naar het milieu (water en lucht) 
gaat het meestal over PBT-stoffen. Hiervoor wordt in REACH-
restrictiedossiers meestal geen kosten-batenanalyse uitgevoerd, maar 
een kosteneffectiviteitsanalyse (zie paragraaf 4.5).  
 

6.2.2 Bruikbaarheid CE Delft schadekosten voor het onderbouwen van 
referentiewaarden 
In de context van vergunningverlening zijn schadekostenschattingen 
nog niet eerder gebruikt in de onderbouwing van referentiewaarden. De 
bestaande referentiewaarden voor NOx, SO2, VOS en stof en de 
waarden voor water zijn op dit moment gebaseerd op preventiekosten. 
Het overwegen van schadekosten in deze context is dus nieuw. Het is 
door RHDHV wel bekeken in een studie over de mogelijke actualisatie 
van referentiewaarden voor NOx, SO2, VOS en stof (Verduijn en 
Janssen, 2020). Zoals eerder aangegeven zijn de milieuprijzen van CE 
Delft bepaald voor een gemiddelde situatie in Nederland. CE Delft geeft 
over de bruikbaarheid van de ZZS schadekosten aan dat daar waar het 
specifieke situaties op het gebied van toxiciteit betreft, ze het gebruik 
van de milieuprijzen afraden. In die gevallen is het beter om een 
specifieke studie te doen naar de verspreiding en effecten van de stof op 
mens en milieu. (de Bruyn et al., 2017). Werkelijke effecten door 
toxiciteit van stoffen zijn namelijk zeer afhankelijk van de specifieke 
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situatie (concentratie in de lucht over de tijd, neerslaan van stoffen naar 
de bodem, aanwezige ecologie en bevolking, etc.). Daarmee moet de 
vraag gesteld worden in hoeverre generieke waarden die vanuit 
milieuprijzen beschikbaar zijn, passen in de context van 
vergunningverlening waar het juist om een afweging in specifieke, 
lokale, situaties gaat34. De vraag daarbij is echter ook of het haalbaar is 
(in termen van kosten, kennis en tijd) om voor een specifieke situatie 
waarvoor de vergunningsverleningsvraag speelt een uitgebreidere 
‘impact-pathway’-studie te doen. In de regel zal dat niet het geval zijn. 
Gemiddelde schadekostenschattingen kunnen dan een eerste indicatie 
van mogelijke effecten geven die bruikbaar is voor de 
vergunningverleningspraktijk. Locatiespecifieke kenmerken kunnen 
vervolgens alsnog in de integrale beoordeling van het bevoegd gezag 
worden meegenomen. CE Delft beveelt ook aan om milieuprijzen 
gebaseerd op toxiciteit verder te verbeteren zodat de onzekerheden in 
de toekomst afnemen. Op dit moment werkt CE Delft aan een verdere 
onderbouwing van milieuprijzen op basis van humane toxiciteit35. Het is 
de verwachting dat minder onzekere milieuprijzen voor ZZS in de 
toekomst beschikbaar zullen komen.   
 
Onzekerheden 
CE Delft maakt voor het schatten van de schadekosten voor ZZS en 
voor andere stoffen gebruik van de hiervoor beschikbare 
wetenschappelijke kennis. CE Delft geeft in het Handboek Milieuprijzen 
aan dat de ‘milieuprijzen voor humane toxiciteit en ecotoxiciteit’ – zoals 
het geval is bij ZZS – ‘meer onzeker zijn dan voor de andere thema’s’ 
waarvoor CE Delft milieuprijzen heeft afgeleid en beveelt daarbij aan om 
verder onderzoek te doen (de Bruyn et al., 2017). CE Delft raadt om die 
reden het gebruik van milieuprijzen op dit moment af indien toxiciteit 
een specifiek onderwerp is van studie. In dat geval zou er een 
uitgebreidere specifieke analyse naar toxiciteit gemaakt moeten worden.  
 
In de wetenschap en dus in de milieuprijzen voor ZZS bestaat er met 
name onzekerheid over de concentratie-effectrelaties en over het 
modelleren van de verspreiding. Dit komt onder andere doordat:  
i) voor ZZS niet altijd voldoende toxicologische gegevens beschikbaar 
zijn voor het bepalen van de verwachte effecten en de dosis-respons-
relatie van de stof. Voor sommige stoffen geldt een geharmoniseerde 
gevaarsclassificatie en is tevens duidelijk welke effecten ze kunnen 
geven en in welke mate. Voor andere stoffen is dit minder duidelijk en 
bestaan er enkel indicaties dat effecten mogelijk kunnen optreden. 
Hierdoor bestaat er niet altijd een eenduidig beeld over opname van 
toxicologische effecten in kosten-batenanalyses. De diverse modellen 
die toxiciteit van stoffen in beeld brengen, blijken verschillende 
aannames te doen over mogelijk optredende effecten. Wat het bepalen 
van de grootte van de effecten verder lastig maakt is dat niet voor alle 
toxicologische eindpunten dosis-response functies beschikbaar zijn, of 
dat de functies die beschikbaar zijn niet voldoende empirisch 
onderbouwd zijn (Birchby et al., 2019);  

 
34 En die binnen de vergelijkende context van LCA en MKBA vaak voldoende zijn.  
35 CE Delft, 2021. Milieuprijzen afval. Opdracht voor de ILT en Ministerie van IenW. Sander de Bruyn, Martijn 
Broeren, Maarten Bruinsma, Geer Warringa, Daan Juijn, Joukje de Vries.  
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ii) de verspreidingsketen van toxische stoffen complex is. De 
verspreiding van stoffen in het milieu hangen bijvoorbeeld af van de 
frequentie en omvang van de emissies, fysisch-chemische processen in 
de lucht (afbraak, partitie aan stofdeeltjes, etc.). Zware metalen die in 
de lucht worden uitgestoten worden voor een groot deel niet direct 
ingeademd, maar verspreid via bodem en water en via de voedselketen. 
Er zijn daarbij veel meer multimedia-effecten bij ZZS dan alleen 
verspreiding door de lucht. Doordat voedsel internationaal verhandeld 
wordt kunnen emissies in Nederland over de hele wereld verspreid 
worden. Dit doet de wetenschappelijke onzekerheid toenemen. 
 
Dit alles maakt dat de schadekostenschattingen die op dit moment 
beschikbaar zijn voor ZZS erg onzeker zijn en daarmee op dit moment 
niet bruikbaar worden geacht voor de onderbouwing van 
referentiewaarden.  
 

6.3 Overzicht bruikbaarheid preventiekosten en schadekosten voor 
het bepalen van KE van ZZS-emissiereductie voor 
vergunningverlening 
In de voorgaande hoofdstukken zijn preventiekosten- en 
schadekostenmethoden toegelicht (hoofdstuk 5) en is de 
beschikbaarheid en de bruikbaarheid van preventiekosten en 
schadekosten ter onderbouwing van referentiewaarden voor ZZS-
emissies naar lucht in beeld gebracht (hoofdstuk 6). Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een samenvattende en vergelijkende tabel van de 
twee methodes.  
 
Tabel 6.5 laat zien dat beide methodes hun meerwaarde, maar ook hun 
beperkingen hebben. Onderbouwen van referentiewaarden op basis van 
schadenkosten is nieuw in de context van vergunningverlening. Op dit 
moment zijn bestaande referentiewaarden voor NOx, SO2, VOS en stof 
en voor lozingen naar water gebaseerd op preventiekosten.  
Er zijn zowel onzekerheden in de schadekostenschattingen als in de 
beschikbare preventiekostenschattingen. CE Delft geeft daarbij aan dat 
verdere onderbouwing van milieuprijzen van ZZS wenselijk is om de 
onzekerheden te doen afnemen. CE Delft werkt hieraan, maar minder 
onzekere milieuprijzen voor ZZS zijn op dit moment nog niet 
beschikbaar. Omdat vanuit beleid de wens bestaat om in aanpak zo veel 
mogelijk aan te sluiten bij de bestaande praktijk van kosteneffectiviteit, 
wordt voor het onderbouwen van referentiewaarden voor ZZS-emissies 
naar lucht op dit moment enkel gekeken naar de beschikbare 
preventiekostenschattingen. Hierbij is wel de aanbeveling om op termijn 
te kijken in hoeverre schadekostenschattingen in de toekomst gebruikt 
kunnen worden in de onderbouwing van referentiewaarden voor ZZS en 
emissies van andere stoffen naar lucht. Hierbij is het raadzaam om ook 
na te gaan in hoeverre het zoeken naar de optimale situatie aansluit bij 
het beleidsdoel van minimalisatie waarin naar een nul-emissie gestreefd 
wordt. 
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Tabel 6.5 Samenvatting en vergelijking van de bruikbaarheid van preventiekosten- en schadekostenmethodiek voor het voorstellen 
van een referentieniveau voor de kosteneffectiviteitsafweging van maatregelen om ZZS-emissies naar lucht te reduceren. 
 Preventiekosten (spoor 3.A) Schadekosten (spoor 3.B) 
Theoretische onderbouwing 
voor gebruik in KE-afweging 
vergunningverlening  

Onderbouwing op basis van gemaakte 
beslissingen in het verleden (onder de 
aanname dat kosten een bepalende factor 
was in de besluiten). 

Onderbouwing op basis van een theoretisch 
maatschappelijk optimum; weegt de extra te 
maken maatschappelijke kosten af tegen de 
maatschappelijke baten. 

Methode maakt onderscheid in 
verschil in schadelijkheid tussen 
ZZS? 

Kan in theorie (beperkt), mits 
preventiekosten aanleiding geven om 
verschillende referentiewaarden te hanteren 
voor verschillende type ZZS en bij voldoende 
databeschikbaarheid.  

Ja, mits alle relevante effecten zijn 
meegenomen in het vaststellen van 
schadekosten. 

Sluit aan bij methodiek om te 
komen tot referentiewaardes KE 
voor NOx, SO2, VOS en stof 
(bijlage 2 Ab)? 

Ja, referentiewaarden van deze stoffen zijn 
geheel gebaseerd op preventiekosten.  

Schadekosten zijn besproken in een recente 
studie naar de actualisatie van 
referentiewaarden voor kosteneffectiviteit in 
het kader van het Schone Lucht Akkoord. 
(Verduijn en Janssen, 2020).  

Sluit aan bij methodiek om te 
komen tot KE voor emissies 
naar water (Bijstra et al., 
2018)? 

Ja, referentiewaarden voor water zijn 
gebaseerd op preventiekosten. Hierbij is in 
het geval van water onderscheid gemaakt 
naar individuele stoffen op basis van 
waterbezwaarlijkheid. 

Nee, schadekosten zijn niet meegenomen in 
onderbouwing referentiewaarden voor 
water. 

Databeschikbaarheid Generieke kostencurves en KE-data 
beschikbaar voor belangrijkste 
emissiereductietechnieken (voor MVP1 en 
MVP2), aangevuld met metingen van 
emissieconcentraties en praktijk casussen, 
waarin een beperkt aantal ZZS in scope was 
(TAUW, 2021). Geen gegevens beschikbaar 
voor maatregelen beneden de EGW die zijn 
ingezet ten behoeve van de 
minimalisatieplicht en maatregelen die men in 
het verleden als te duur heeft bestempeld. 

Schattingen beschikbaar vanuit één bron (de 
Bruyn et al., 2017) voor een paar 100 ZZS. 
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 Preventiekosten (spoor 3.A) Schadekosten (spoor 3.B) 
Onzekerheid in de data Zowel in kosten als in effectiviteitschattingen 

zitten onzekerheden. De schattingen zijn 
grotendeels gebaseerd op generieke 
kostencurves waarin aannames zijn gedaan 
over de hoogte van verschillende 
invoerparameters op basis van de 
beschikbare kennis. Hierbij is een beperkte 
toets gedaan aan de praktijk op basis van 
beschikbare praktijksituaties.  De beschikbare 
data geeft een beeld van de orde van grootte 
van de kosteneffectiviteit behorende bij 
maatregelen die emissies van ZZS naar lucht 
reduceren met de meest gangbare 
nageschakelde technieken bij verschillende 
ingangsconcentraties. In hoofdstuk 8 wordt 
verder ingegaan op deze onzekerheden. 

De milieuprijzen van CE Delft kennen 
onzekerheden onder andere als het gaat om 
de dosis-response relatie als in de 
verspreiding van deze stoffen. CE Delft 
classificeert de schadekostenschattingen 
voor ZZS als onzeker en raadt gebruik voor 
situaties waarin toxiciteit centraal staat af 
(de Bruyn et al., 2017). CE Delft beveelt 
daarbij aan om aanvullend onderzoek te 
doen om onzekerheden op termijn te doen 
afnemen. 
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7 Referentiewaarden: voorstel en onderbouwing 

Dit hoofdstuk geeft de uitwerking van een advies uit voor KE-
referentiewaarden (range) voor de minimalisatieverplichting van ZZS 
naar lucht op basis van preventiekosten. Het doel van deze KE-
referentiewaarden is om handvaten te bieden voor de afweging van 
bevoegde gezagen of maatregelen om ZZS te minimaliseren 
kosteneffectief zijn (zie hoofdstuk 1 en 3). De uiteindelijke keuze wat 
kosteneffectief wordt bevonden en wat niet is een beleidsmatige keuze. 
In het advies dat in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt, wordt input gegeven 
voor die beleidskeuze op basis van de op dit moment beschikbare data 
verkregen in deze studie. Zoals in hoofdstuk 6 is onderbouwd, is het 
advies gegeven op basis van de zogenaamde preventiekostenmethode. 
Hiervoor worden de resultaten van de TAUW-studie als uitgangspunt 
genomen en wordt hier verder op voortgebouwd.  
 

7.1 Globale opzet en uitgangspunten/overwegingen 
Voor het adviseren over KE-referentiewaarden voor de minimalisatie van 
ZZS naar lucht is een range voorzien met een ondergrens, een 
bovengrens en daartussen een KE-afwegingsgebied. Dit is weergegeven 
in onderstaande schematische figuur. Onder de ondergrens bevinden 
zich KE-waarden van maatregelen die op basis van KE sowieso genomen 
moeten worden. Wanneer de kosteneffectiviteit van een maatregel 
boven de bovengrens ligt, is deze niet meer kosteneffectief. In de 
paragrafen hieronder wordt voor zowel de ondergrens als voor de 
bovengrens een range gegeven (= twee ranges).  
 

 
Figuur 7.1 Schematische weergave van de KE-referentiewaarden voor het verder 
minimaliseren van de ZZS-emissies. 
 
Een range is nodig omdat het onmogelijk is om de variatie aan 
mogelijkheden die zich in de praktijk voor kunnen doen te vatten in één 
KE-waarde. Daarnaast geeft een range bevoegd gezag de ruimte om 
specifieke aspecten in beschouwing te nemen zoals past in de integrale 
afweging (zie ook paragraaf 8.3). Het is aan beleid om die ranges terug 
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te brengen tot een KE-waarde voor de ondergrens en tot een KE-waarde 
voor de bovengrens. 
Omdat het bij de minimalisatie van ZZS meestal zal gaan over 
aanvullende maatregelen die worden ingezet in een lager  
concentratiegebied, wordt de marginale KE gebruikt. Deze marginale KE 
beschrijft de kosteneffectiviteit van aanvullende maatregelen die ingezet 
worden om ZZS-emissies, naast de bestaande BBT technieken, verder te 
minimaliseren. Hieronder zal zowel voor de ondergrens als voor de 
bovengrens de onderbouwing en een advies aan IenW worden 
uitgewerkt.  
 

7.2 Advies voor de ondergrens 
De TAUW-studie geeft een beeld van de kosteneffectiviteit van 
maatregelen die op dit moment genomen worden om ZZS-emissies 
terug te dringen. Het betreffen nageschakelde technieken, voor zowel 
punt als diffuse bronnen In de regel zijn dit maatregelen die worden 
ingezet om aan de emissiegrenswaarde van ZZS te voldoen 
(zogenaamde ‘BBT’ maatregelen), zie hoofdstuk 6.1.  
 

 
Figuur 7.2 Logplot van de KE-bandbreedtes voor MVP1- en MVP2-stoffen op 
basis van de berekende generieke KE-schattingen om (1-1/5e van) de EGW te 
behalen, vergeleken met de praktijkcasussen (‘BBT’), waarbij ‘nb ’staat voor 
rendementen per praktijkcases zijn niet bekend, de rendementen lagen in de 
range van 85-99.8%. De figuur geeft de bandbreedten die gebruikt kunnen 
worden voor het stellen van de ondergrens van de referentiewaarde. Merk op 
dat figuur 7.2 een vereenvoudigde weergave is van de eerder gepresenteerde 
figuur 6.5. 
 
Deze gecombineerde informatie in figuur 7.2 geeft een indicatie van de 
kosteneffectiviteitsbandbreedte van huidige maatregelen die als doel 
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hebben de EGW van ZZS (MVP1 en MVP2) te bereiken. Dit betreft een 
indicatie omdat kosteneffectiviteit niet altijd expliciet een rol heeft 
gespeeld in de afweging van bevoegd gezag om maatregelen te vragen. 
Daarbij maakt het bevoegd gezag een integrale afweging en kunnen er 
in de praktijk naast de kosten verschillende situatie specifieke 
overwegingen meespelen in de afweging rond het vragen van 
maatregelen.  
 

7.2.1 Advies 
Ons advies is om de ondergrens van het referentiegebied te baseren op 
de gebleken kosteneffectiviteit van bestaande maatregelen. Het 
argument hiervoor is dat dit kosteneffectiviteitsniveau op dit moment in 
de praktijk al tot uitvoering wordt gebracht, specifiek gericht op de 
reductie van ZZS-emissies. Wanneer de ondergrens gebaseerd is op de 
huidige kosteneffectiviteit ligt de kosteneffectiviteit van 
minimalisatiemaatregelen minimaal in de orde van grootte van ‘BBT’-
maatregelen36 . Dit is een conservatief uitgangspunt, omdat het 
beleidsdoel is om emissies te minimaliseren richting nul-emissie en dus 
om verder te gaan dan voldoen aan BBT en de EGW. Het is daarom aan 
te bevelen om de ondergrens te baseren op de hogere waarden in de 
gegeven bandbreedte die figuur 7.2. laat zien.   
 
In figuur 7.2 is deze huidige kosteneffectiviteit samengevat voor MVP1- 
en MVP2-stoffen (zowel berekend op basis van kostencurves als de 
praktijkcases). Hieruit kan worden opgemaakt dat de kosteneffectiviteit 
van maatregelen die op dit moment al in de praktijk wordt gebracht in 
de regel varieert van enkele 10-tallen euro/kg tot enkele 1000-tallen 
euro/kg. Merk hierbij op dat TAUW de gele balkjes minder representatief 
acht voor de huidige situatie omdat een groot deel van de (beter 
presterende) bestaande praktijkmaatregelen emissies verder reduceert, 
grofweg tot 1/5e van de EGW. Mogelijk zijn de oranje balkjes in figuur 
7.2 daarom representatiever voor de huidige situatie.  
 

7.3 Advies voor de bovengrens 
Er is geen informatie uit praktijkcases beschikbaar over het KE-niveau 
om invulling te geven aan de minimalisatieverplichting. Het is daarom 
niet mogelijk om, in lijn met het advies voor de ondergrens, het advies 
voor de bovengrens te baseren op gebleken kosteneffectiviteit. Wel kan 
op basis van de door TAUW ontwikkelde generieke kostencurves een 
inschatting worden gemaakt van de KE-waarden als invulling wordt 
gegeven aan de minimalisatie. De hoogte van deze KE-waarde is 
afhankelijk hoe vergaand vanuit beleidsoogpunt invulling wordt gegeven 
aan deze minimalisatieverplichting. Daar waar thans aan de EGW wordt 
voldaan betekent het de keuze of een aanvullende maatregel wenselijk 
is om vanaf de EGW een verdergaande reductie te realiseren. 
 

 
36 Het doel van de studie was niet om het kosteneffectiviteitsniveau van BBT vast te stellen, maar om tot een 
referentiewaarden voor minimalisatie te komen. De ondergrens van de referentiewaarde zou dan ook niet voor 
BBT gebruikt moeten worden. 
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7.3.1 Aanpak 
Hoe dit KE-niveau te bepalen is beschreven in paragraaf 5.2.1. Hierbij 
wordt berekend wat de kosteneffectiviteit is van een maatregel met een 
ingangsconcentratie van tenminste de EGW37, zie figuur 7.3 hieronder.  
 

 
Figuur 7.3 Schematische weergave van de aanpak om het KE-niveau te 
berekenen van maatregelen die worden ingezet beneden de EGW.  
 
Bij het berekenen van dit KE-niveau van maatregelen die ingezet 
worden in het concentratiegebied beneden de EGW, zijn keuzes gemaakt 
in de te gebruiken invoerparameters in de generieke kostencurves. Deze 
zijn grotendeels in lijn met de uitgangspunten zoals deze zijn gekozen 
en verantwoord door TAUW (zie paragraaf 6.1.1 en TAUW (2021)). 
Echter voor de KE-berekening van de aanvullende maatregel is gekozen 
voor een verbreding in rendement (80-99% i.p.v. 90-99%) om daarmee 
rekening te houden met een mogelijk lager rendement (of hogere 
kosten) bij inzetten van maatregelen bij een lage ingangsconcentratie. 
Samenvattend zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- een vollast bedrijf (8760 uur/jaar en 2% storingen); 
- een rendementsgebied van 80-99%; 
- een maximale kostenschatting, en maximale aanvullende 

investeringskosten per techniek (200% van de aanschafkosten); 
- een rentevoet van 10%. 

 
7.3.2 Berekende KE-niveaus 

De groene balkjes in figuur 7.4 hieronder geven het verwachte 
kosteneffectiviteitsniveau van maatregelen die in het concentratiegebied 
beneden de EGW worden ingezet. Hieruit is af te lezen dat de verwachte 
kosteneffectiviteit van verdergaande maatregelen beneden de EGW voor 
MVP1-stoffen hoger liggen dan voor MVP2-stoffen. Dit is hoofdzakelijk 
het gevolg van het feit dat de EGW voor MVP1-stoffen een factor 20 
lager ligt dan de EGW van MVP2-stoffen (zie tabel 3.1). Daarmee ligt de 
ingangsconcentratie en de af te vangen vracht voor MVP1-stoffen lager 
dan voor MVP2-stoffen.  
 
Wat verder opgemerkt kan worden is dat voor MVP2-stoffen er wat 
overlap te zien is tussen het berekende KE gebied dat de ondergrens 
beschrijft en het KE gebied dat de bovengrens schat. Voor MVP1-stoffen 
is dat niet het geval. Dit is het gevolg van het feit dat voor MVP2-stoffen 
drie technieken worden ingezet en daar waar voor MVP1-stoffen de 

 
37 Of vanaf de restconcentratie die verkregen is met behulp van de ‘BBT’-maatregel. De studie van TAUW 
(2021) laat zien dat in de praktijk deze veelal gemiddeld op 1/5e van de EGW ligt. 
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berekende kostenschatting is gebaseerd op één techniek. Ook zijn de 
rendementen waarin gerekend is vanaf de EGW (groene balkjes) breder 
dan in de berekening tot de EGW (gele en oranje balkjes).   
 

 
Figuur 7.4 Logplot van de KE-bandbreedtes voor MVP1- en MVP2-stoffen 
berekend met de vier generieke kostencurves. De groene balkjes geven de 
berekende kosteneffectiviteit van een maatregel die wordt ingezet vanaf de EGW 
of vanaf 1/5e van de EGW bij rendementen variërend van 80-99%. De groene 
balkjes geven een indicatie van het verwachtte KE-niveau van 
minimalisatiemaatregelen die worden ingezet beneden de EGW. 
 
In bijlage 4 wordt ook de kosteneffectiviteit over het volledige 
concentratiegebied beneden de EGW in beeld gebracht voor MVP1- en 
MVP2-stoffen.  
 
Bij het stellen van een bovengrens van het referentiegebied is het ook 
van belang om te kijken in hoeverre de restemissie richting nul gaat. 
Het doel van de aanvullende maatregelen is immers het vervullen van 
de minimalisatiedoelstelling en het streven naar een nul-emissie van 
ZZS naar lucht. In tabel 7.1 zijn de berekende restvrachten (afgevangen 
vrachten en KE-waarden) weergeven die horen bij de gekozen set aan 
rendement, ingangsconcentratie en debiet. De tabel laat zien dat de 
restvracht afneemt bij een hoger rendement. Indien de 
ingangsconcentratie 1/5e is van de EGW, dan dalen de restvrachten met 
een factor 5 ten opzichte van de EGW als ingangsconcentratie. De tabel 
laat ook zien dat de restvracht richting nul gaat. Dit effect is 
vanzelfsprekend sterker voor MVP1- dan voor MVP2-stoffen.  
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Tabel 7.1 Berekende afgevangen vracht, restvracht en KE-waarden als functie 
van een vaste ingangsconcentratie en rendement voor de twee stofklassen bij 
een debiet van 20.000 m3/jaar gebruik makend van de vier generieke 
kostencurves  

MVP1 
 

MVP2 
 

Rendement 80% 99% 80% 99% 
Kosten max [euro/jaar] 95.874 888.195 
Kosten min [euro/jaar] 13.996 37.220 
EGW 

    

Ingangsconc. [mg/m3] 0,05 1 
Afgevangen vracht [kg/jaar]* 6,8 8,5 137 170 
Restvracht (KE/jaar]* 1,9 0,26 39 5,3 
max KE [euro/kg vermeden 
emissie] 

14.031 11.283 6.499 5.225 

min KE [euro/kg vermeden 
emissie] 

2048 1647 272 219 

EGW/5 
    

Ingangsconc. [mg/m3] 0,01 0,2 
Afgevangen vracht [kg/jaar]* 1,4 1,7 27,3 34,0 
Restvracht [KE/jaar]* 0,39 0,05 7,7 1,1 
max KE [euro/kg vermeden 
emissie] 

70.175 56.415 32.497 26.132 

min KE [euro/kg vermeden 
emissie] 

10.242 8.235 1.362 1.095 

*bij een debiet van 20.000 m3/jaar38 
 

7.3.3 Advies 
Ons advies is om de bovengrens van het referentiegebied te baseren op 
de verwachte kosteneffectiviteit van maatregelen in het 
concentratiegebied beneden de EGW. De redenering hierachter is dat als 
je verdergaande maatregelen wilt nemen beneden de EGW dit het KE-
niveau is dat daar naar verwachting bij hoort. Naar verwachting zal dit 
resulteren in reductie van emissies richting nul en dus uiting geven aan 
het verder minimaliseren van ZZS. 
 
Deze verwachte kosteneffectiviteit is weergegeven in een bandbreedte 
voor MVP1- en MVP2-stoffen (zie figuur 7.4). Voor MVP1-stoffen loopt de 
KE-bandbreedte van de bovengrens van een kleine 2.000 euro/kg tot 
ver in de 10.000-en euro/kg. Voor MVP2-stoffen loopt deze KE-
bandbreedte van een paar honderd euro/kg tot een aantal 10.000-en 
euro/kg. 
 

7.4 Aanvullende toelichting bij het advies  
De keuze voor een ondergrens en een bovengrens is een beleidskeuze. 
Bovengenoemd advies kan worden gebruikt in de onderbouwing hiervan.  
 

 
38 Merk op dat bij een hoger/lager debiet de afgevangen vracht/restvracht naar rato 
veranderd.  
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Hierbij is de aanbeveling om onderscheid te maken tussen MVP1- en 
MVP2-stoffen. Dit reflecteert het feit dat deze stofklassen verschillen in 
EGW en afwijken in het concentratiegebied waarin 
minimalisatiemaatregelen zullen worden uitgevoerd. Voor de bovengrens 
is dit onderscheid te maken op basis van de gepresenteerde data. 
Grofweg verschilt de data voor de bovengrens tussen MVP1- en MVP2-
stoffen met een factor 2. Overwogen kan worden om ook in het stellen 
van de ondergrens onderscheid te maken tussen MVP1- en MVP2-
stoffen. De factor 2 verschil kan daarbij een hulpmiddel zijn.  
 
De bandbreedtes zijn berekend vanuit het oogpunt om een enkele 
stofgroep aan ZZS af te vangen. De KE kan lager uitvallen als de kosten 
over meerdere stoffen wordt verdeeld, zie ook paragraaf 4.2.3. Verder 
wordt opgemerkt dat in de berekeningen schattingen gemaakt zijn van 
de marginale kosteneffectiviteit en dat het advies voor 
referentiewaarden dus ook op dan niveau is uitgedrukt. Dat betekent dat 
de kosteneffectiviteit van maatregelen die hier tegen worden afgezet 
ook uitgedrukt moeten worden in marginale KE. Zie het rapport van 
TAUW (2021, paragraaf 4.2.2 en bijlage 1) voor een verdere toelichting 
hierbij. In hoofdstuk 8 wordt een verdere discussie en aanbevelingen bij 
dit advies gegeven.  
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8 Discussie en aanbevelingen 

Met dit rapport worden handvaten gegeven aan beleidsmakers voor de 
onderbouwing van referentiewaarden voor maatregelen om ZZS-
emissies naar lucht te minimaliseren. De keuze voor de hoogte (en 
eventuele bandbreedte) van de referentiewaarden is aan beleidsmakers 
van het ministerie van IenW. In aanzet van dit project zijn daarvoor 
zowel schadekosten als preventiekosten onderzocht als basis om over 
referentiewaarden te adviseren. Zoals in hoofdstuk 6 is gemotiveerd 
worden referentiewaarden in dit advies onderbouwd op basis van 
preventiekosten. Hiertoe zijn de data en afgeleide generieke 
kostencurves van nageschakelde maatregelen/technieken uit de studie 
van TAUW (2021) gebruikt.  
De data en berekeningen geven een beeld van de orde van grootte van 
kosteneffectiviteit van nageschakelde maatregelen die in het 
concentratiegebied rond en beneden de EGW worden uitgevoerd. 
Hiermee wordt aan beleidsmakers een gebied gegeven van, op orde van 
grootte, kosteneffectiviteit van maatregelen die passen bij de verdere 
minimalisatie van ZZS-emissies.  
In deze paragraaf zullen een aantal discussiepunten bij het advies voor 
referentiewaarden worden besproken en zullen een aantal 
aanbevelingen worden gedaan voor het vervolg.  
 

8.1 Onzekerheden in data  
Het advies voor referentiewaarden is gebaseerd op generieke 
kostencurves die zijn opgesteld door TAUW voor een aantal standaard 
technieken die veel worden ingezet om emissies van stoffen naar lucht 
te reduceren, waaronder ZZS. Deze kostencurves zijn gecombineerd 
met informatie over huidige emissieniveaus om te kunnen bepalen welke 
uitgangsconcentraties op dit moment al bereikt worden. De 
kostencurves zijn daarnaast vergeleken met de beschikbare 
praktijkcases om na te gaan of deze in dezelfde orde van grootte vallen. 
De beschikbare data kent verschillende beperkingen die hieronder 
worden toegelicht. 
 
Beperkt beeld van technieken en situaties: Het huidige beeld is 
gebaseerd op nageschakelde technieken en probeert hiervan de 
verschillende mogelijke situaties in beeld te brengen. In de praktijk 
zullen ook andere type maatregelen genomen of overwogen worden om 
richting een nul-emissie te gaan. Denk hierbij aan bronmaatregelen, 
innovatieve technieken of procesaanpassingen op al reeds 
geïmplementeerde technieken. Deze zijn niet meegenomen in het 
huidige beeld, omdat deze informatie op dit moment niet beschikbaar is. 
Dat betekent niet dat deze andere type maatregelen geen onderdeel zijn 
van de minimalisatieverplichting. De kosteneffectiviteitsafweging zal ook 
spelen voor deze maatregelen. Oosterhuis en Brouwer (2015) laten zien 
dat bronmaatregelen in de regel goedkoper zijn dan nageschakelde 
technieken39. Als dit het geval is, betekent dit dat deze maatregelen 

 
39 Hierbij moet worden opgemerkt dat hierbij in de regel gekeken wordt vanuit maatschappelijk perspectief en 
niet vanuit het perspectief van een bedrijf. Het kan zo zijn dat bronmaatregelen voor een specifiek bedrijf niet 
haalbaar zijn.  
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onder of binnen de gegeven bandbreedte vallen en dus naar 
verwachting kosteneffectief zijn binnen het voorgestelde kader.  
Het kan ook zo zijn dat het in de praktijk niet haalbaar is om een 
aanvullende maatregel in te zetten beneden de EGW, maar dat gekeken 
wordt of aanpassing van een bestaande maatregel mogelijk is om extra 
reductie te bewerkstelligen. Ook dit type maatregel is niet bekeken in de 
onderbouwing van dit advies. Het is echter niet de verwachting dat de  
KE van dit type maatregel hoger uitvalt dan de hoogste waarden in de 
gepresenteerde ranges. Na verloop van tijd kunnen ook de kosten en 
rendementen van huidige technieken veranderen. Op dit moment wordt 
vanuit RWS Infomil de factsheets (DHV, 2009) herzien. Deze factsheets 
zijn gebruikt in de studie van TAUW voor het opstellen van de generieke 
kostencurves. Mogelijk dat dit het beeld over de berekende 
kosteneffectiviteit van bestaande maatregelen op termijn wat kan 
veranderen wanneer een aantal gebruikte kentallen gaan wijzigen.  
 
Naast de kostencurves zijn er een aantal praktijksituaties beschikbaar 
waarvoor KE-schattingen zijn gemaakt. Deze cases laten een beperkt 
aantal situaties zien en gaan over een beperkt aantal ZZS. Daarbij is het 
belangrijk om op te merken dat in de afweging over het nemen van 
deze maatregelen kosteneffectiviteit vaak niet expliciet een rol heeft 
gespeeld. Andere situatie specifieke kenmerken zullen hebben 
meegespeeld in de afweging van bevoegd gezag en bedrijven om deze 
maatregelen te nemen. Deze andere overwegingen zijn niet in beeld 
voor deze specifieke situaties.  
 
De beperkingen in type maatregelen en situaties zorgen mogelijk voor 
een onder- of overschatting van de werkelijke kosteneffectiviteit. Door 
een bandbreedte mee te nemen in de schatting van kosteneffectiviteit is 
de verwachting dat deze onzekerheden hier voor een groot deel in 
gedekt zijn. Het kan echter zo zijn dat maatregelen om ZZS-emissies 
minimaliseren in de praktijk goedkoper of duurder zijn per kg. 
 
Onzekerheid invoerparameters: TAUW heeft voor het maken van 
kostencurves op basis van de beschikbare data invoerparameters 
gekozen die als meest realistisch worden geschat. Daarin zijn 
bandbreedtes aangenomen om rekening te houden met onzekerheden 
en een mogelijke variatie in de praktijk. Het gaat hierbij om de 
inschatting van onder meer de kosten van maatregelen, de effectiviteit 
(rendement) en de ingangsconcentratie waarbij een maatregel wordt 
ingezet. De eerste en de laatste zijn daarbij met name belangrijk omdat 
deze een grote gevoeligheid laten zien in de verkregen 
kosteneffectiviteit. Met de gekozen aanpak wordt gestreefd om een 
realistische benadering van de werkelijkheid te geven. De onzekerheid 
hierbij zit hem onder andere in de vraag of de schattingen van kosten 
en rendement van technieken nog realistisch zijn bij lage 
ingangsconcentraties onder de EGW, of dat mogelijk meer kosten nodig 
zijn om ZZS verder te minimaliseren. Hier is (beperkt) rekening mee 
gehouden door ook lagere rendementen mee te nemen in de analyse, 
waardoor hogere KE getallen worden berekend. Mogelijk is het huidige 
beeld alsnog een onderschatting van de werkelijke kosteneffectiviteit 
van maatregelen. Er is echter voor gekozen om bandbreedtes in 
invoerparameters niet nog verder op te rekken, omdat het doel is een 
beeld te krijgen van de kosteneffectiviteit van gemiddelde situaties en 
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niet om daarbij ook alle uitschieters naar boven en naar onder die 
mogelijk in de praktijk voor komen mee te nemen.  
Verder kan nog opgemerkt worden dat de EGW alleen geldt voor 
puntbronnen en niet voor diffuse bronnen. Bij de praktijkcases zat wel 
een viertal situaties, waarbij het gaat om maatregelen op diffuse 
emissies, waaronder twee met een gekanaliseerde afvang. Daarmee is 
in de beschikbare data een beperkt beeld van de KE in dergelijke 
situaties verkregen.  
De praktijkcases laten zien dat de KE-waarden van maatregelen die 
genomen worden bij diffuse emissies in dezelfde orde van grootte vallen 
als de puntbronmaatregelen. Waarbij wordt opgemerkt dat het aantal 
situaties met diffuse emissies beperkt was (4 situaties). Daarnaast zijn 
de praktijkcases voor MVP1 zeer beperkt om een goed beeld te krijgen 
van de gangbare KE die voor MVP1 wordt betaald. 
 
In het gebruik van de generieke kostencurves is uitgegaan van een 
continue procesvoering (zie paragraaf 6.1.1).Voor batch processen kan 
het beteken dat gedurende een jaar er minder ZZS worden afgevangen, 
terwijl nagenoeg dezelfde jaarlijkse kosten moeten worden 
geïnvesteerd. Dit zorgt voor een hogere KE, die niet is meegenomen in 
deze analyse. Bij het beoordelen van de kosteneffectiviteit voor 
dergelijke situaties is de kans dat de te overwegen 
minimalisatiemaatregel dan nog kosteneffectief is lager vanwege de 
lagere vermeden ZZS-emissie. 
Het is aan bevoegd gezag de proportionaliteit van de specifieke situatie 
te boordelen. 
 
Geen allocatie van kosten: In de kostencurves en de praktijksituaties 
worden kosten van maatregelen volledig toegerekend aan ZZS (op 
stofgroep niveau), terwijl er naast ZZS in de regel ook andere niet-ZZS 
worden afgevangen. Vanuit bijlage 2 van het Ab waarin beschreven is 
hoe de KE van maatregelen te moet worden bepaald, is dit in orde als 
ZZS de hoofdreden is om de maatregel te nemen. Enerzijds zorgt dit 
mogelijk voor een overschatting van de KE voor ZZS. Anderzijds is 
allocatie voor het inschatten van de KE van minimalisatiemaatregelen 
minder relevant, omdat deze maatregelen in de regel primair voor ZZS 
zullen worden uitgevoerd.  
 
Tabel 8.1 Overzicht onzekerheden preventiekosten data in het schatten van de 
te verwachtte KE voor minimalisatiemaatregelen; vanuit een technisch oogpunt 
Parameter Toelichting Richting van de 

onzekerheid 
Kostencurves   
Keuze type 
maatregelen 

Vier standaard veelgebruikte 
nageschakelde technieken, geen 
bron/innovatieve 
maatregelen/procesaanpassingen 
meegenomen i.v.m. ontbreken 
data. 

Onduidelijk, kan 
onder-
/overschatting 
geven, echter 
berekeningen wel in 
overeenstemming 
met praktijkcases. 

Kosten Mogelijk onderschat voor inzet 
maatregelen in laag 
concentratiegebied (beneden 
EGW). 

Mogelijk 
onderschatting KE-
ratio voor 
minimalisatie. 
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Parameter Toelichting Richting van de 
onzekerheid 

Rendement Mogelijk overschat voor inzet 
maatregelen in laag 
concentratiegebied (beneden 
EGW). 

Mogelijk 
onderschatting KE-
ratio voor 
minimalisatie. 

Ingangsconcentratie Uitgangspunt in de analyse is dat 
minimalisatiemaatregelen 
beneden de EGW plaatsvinden. 
De grens tussen ‘BBT’ en 
minimalisatiemaatregelen is 
echter niet strak. Metingen 
(TAUW) laten zien dat huidige 
(‘BBT’) maatregelen vaak al 
beneden de EGW uitkomen 
(grofweg op 1/5e EGW). In de 
analyse in dit rapport worden  
zowel met maatregelen vanaf de 
EGW als vanaf 1/5e EGW 
geschat. 

Ingangsconcentratie 
1/5e EGW geeft 
mogelijk een 
overschatting van 
KE-ratio voor 
minimalisatie. 
 

Praktijkcases De praktijkcases zijn beperkt in 
aantal en in variatie. Veel van de 
beschikbare cases gaan over 
MVP2-stoffen (benzeen). 

Onduidelijk, kan 
onder-
/overschatting 
geven. Grotere 
onzekerheid voor 
MVP1 dan MVP2. 

Rentevoet Op dit moment is gerekend met 
een rentevoet van 10%. Naar 
verwachting zal deze rentevoet 
worden verlaagd met 
inwerkingtreding van de Ow. 
Bijlage 5 bij dit rapport geeft de 
bandbreedtes weer bij 
aangepaste rentevoet.  

Zoals duidelijk 
wordt in bijlage 5 
bij dit rapport zorgt 
aanpassing van de 
rentevoet voor een 
lichte daling van 
KE-bandbreedtes.  

Type ZZS Aanname is dat vier 
nageschakelde technieken de 
gehele bandbreedte dekken van 
alle ZZS. Of dat in werkelijkheid 
ook het geval is, met name voor 
uitzonderlijke situaties, is de 
vraag. 

KE-waarden kunnen 
hoger uitvallen 
indien rendementen 
niet gehaald 
worden, zie 
bijvoorbeeld 
kwikcasus (tabel 
6.3). 

Allocatie Alle kosten zijn toegerekend aan 
ZZS, er vanuit gaande dat dit het 
hoofdargument is om de 
maatregel te nemen. Echter, in 
de praktijk worden ook andere 
stoffen afgevangen. 

Overschatting KE-
ratio voor 
minimalisatie. 

 
In tabel 8.1 staan de verschillende onzekerheden samengevat en wordt 
een inschatting gegeven van de richting van de onzekerheid. Dit laat 
zien dat de onzekerheden geen duidelijke kant op gaan (zowel mogelijke 
onder- als overschatting van KE-ratio’s). De door TAUW gepresenteerde 
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data is het beste wat er op dit moment beschikbaar is om een beeld te 
krijgen van de kosteneffectiviteit van maatregelen die nu genomen 
worden om ZZS-emissies naar lucht terug te dringen en van 
maatregelen die kunnen worden ingezet om emissies beneden de EGW 
verder terug te dringen. Om rekening te houden met de onzekerheden 
in de data is een spreiding aangebracht in de invoerparameters om zo 
rekening te houden met de variatie die zich in de praktijk zou kunnen 
voordoen.   
 

8.2 Rekening houden met verschil in schadelijkheid tussen ZZS 
Het advies voor referentiewaarden maakt op dit moment geen 
onderscheid in verschil in schadelijkheid tussen ZZS. Er is enkel een 
onderscheid tussen MVP1- en MVP2-stoffen mogelijk is. De vraag is of 
het wenselijk is om in de praktijk verder onderscheid te maken tussen 
verschillende ZZS. Als een stof per eenheid emissie meer schade geeft 
dan een andere stof, is het vanuit maatschappelijke kosten en baten 
gedacht logisch om te zeggen dat er voor meer schadelijke stoffen 
hogere kosten gemaakt mogen worden om emissies terug te dringen 
dan voor minder schadelijke stoffen. Dit kan een argument zijn om voor 
stoffen met een hoge schadelijkheid een hogere KE-referentiewaarde te 
hanteren. Dit is het uitgangspunt bij het gebruik van 
schadekostenschattingen. In de KE-methodiek voor water (zie paragraaf 
4.4) is dit ook gedaan.  
 
De (onzekere) milieuprijzen die CE Delft specifiek voor ZZS heeft 
afgeleid, laten ook zien dat er orde van grootte verschillen bestaan in 
milieuprijzen van verschillende ZZS (de Bruyn et al., 2017). Op dit 
moment is het – gegeven de beschikbare data - niet mogelijk om 
dergelijke verschillen mee te nemen in het huidige advies voor 
referentiewaarden. De vraag daarbij is ook, hoe schadelijkheid precies 
gewogen zou moeten worden. Het MTR is een indicator voor de 
schadelijkheid van stoffen in lucht, maar deze zijn slechts voor een 
beperkt aantal ZZS beschikbaar. Daarbij wordt in het afleiden van 
MTR’s, bijvoorbeeld, geen rekening gehouden met persistentie 
(bioaccumulatie en mobiliteit) van stoffen, en daarmee niet met 
mogelijke schade die luchtemissies in andere milieucompartimenten 
kunnen geven.  
 
Verschillen in schadelijkheid zijn dus niet meegenomen in dit advies 
voor referentiewaarden. Dit is iets waar het bevoegd gezag wel rekening 
mee kan houden in haar integrale afweging in specifieke situaties. In 
geval van een hoge schadelijkheid is toepassen van een hogere 
referentiewaarde te verantwoorden. Oosterhuis en Brouwer (2015) en 
Gabbert en Hilber (2016) laten zien dat verschillende typen maatregelen 
om emissies en blootstelling aan PBT en zPzB te reduceren in de 
bandbreedte van 1.000-50.000 euro/kg liggen. Deze studies laten ook 
zien dat kosten om verontreinigingen van deze stoffen op te ruimen in 
de regel veel hoger zijn dan kosten om emissies van deze stoffen te 
voorkomen. 
Verder is het goed om aan te geven dat het huidige advies niet in gaat 
op de stofklasse voor ERS. Voor deze stofklasse wordt de EGW met 
invoering van de Ow herzien en voor deze klasse geldt al een zeer 
strenge EGW met hele lage restemissies. Voor stoffen uit deze stofklasse 
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zal in de regel een combinatie aan maatregelen moeten worden ingezet 
om aan de EGW te voldoen, en de kosteneffectiviteit van deze 
maatregelen zal naar verwachting substantieel hoger liggen dan de in dit 
rapport gepresenteerde getallen.  
 
Een ander punt dat kan spelen in specifieke situaties is de omvang van 
de restemissie en cumulatie van emissies van stoffen vanuit 
verschillende bronnen. Een grote restemissie en cumulatie van emissies 
kunnen er voor zorgen dat er in een gebied schadelijke effecten 
optreden. De toets aan het MTR houdt hier niet volledig rekening mee, 
en dekt niet alles af. Een grote restemissie of cumulatie van emissies in 
een gebied kan reden zijn voor bevoegd gezag om hogere eisen te 
stellen aan emissiereductie. Dit is niet meegenomen in de 
kosteneffectiviteitsbeoordeling zoals deze hier wordt voorgesteld, maar 
is onderdeel van de integrale afweging van het bevoegd gezag (zie 
paragraaf 8.3).  
 

8.3 Vergelijking met water 
Bij de keuze voor referentiewaarden voor ZZS-emissies naar lucht is het 
goed om bewust te zijn van de bestaande referentiewaarden voor ZZS-
lozingen naar water (zie paragraaf 4.4). Vanuit de maatschappelijke 
betalingsbereidheidgedachte lijkt het onwenselijk als er grote verschillen 
bestaan tussen de referentiewaarden voor emissies van dezelfde stof 
naar water en naar lucht40. Echter, de manier waarop de KE-
referentiewaarden zijn onderbouwd41, kunnen er wel degelijk voor 
zorgen dat er verschillen optreden in de KE-referentiewaarden voor 
water en lucht, aangezien het andere maatregelen kunnen betreffen. 
Hierbij is het belangrijk dat de referentiewaarden invulling geven aan de 
beleidsdoelstellingen van minimalisatie en dat er geen afwenteling van 
emissies naar andere compartimenten optreedt. Hiervoor kan het 
belangrijk zijn om bij de beleidsimplementatie van een KE-methodiek 
specifiek voor ZZS-emissies naar lucht, een paragraaf op te nemen die 
de samenhang tussen de methodieken voor de verschillende 
compartimenten uitlegt. Uiteindelijk is het beleidstreven de algehele 
milieudruk van ZZS naar het leefmilieu te verlagen. 
 
Figuur 8.1 vergelijkt het advies voor referentiewaarden voor ZZS en 
lucht met de bestaande referentiewaarden voor ZZS-lozingen naar 
water. Hierbij zijn voor water twee situaties weergegeven. Voor beide 
situaties is de bandbreedte de KE-drempelwaarde voor de minst en 
meest schadelijke ZZS voor water in beeld gebracht42. De eerste situatie 
is gebaseerd op de BBT-lijn. Deze wordt gehanteerd in situaties waarin 
aan de immissietoets wordt voldaan en wordt in principe gehanteerd 
voor maatregelen voor minimalisatie. Waarbij het voor ZZS i.v.m. de 
minimalisatieplicht raadzaam is om te kijken naar de maatregel met het 
hoogste verwijderingsrendement binnen de range van de te beschouwen 
maatregelen (Bijstra et al., 2018). De tweede situatie is gebaseerd op 
de ‘BBT+’lijn. Deze lijn geldt in situaties waarin niet aan de 
immissietoets wordt voldaan. In de praktijk blijkt dat voor veel ZZS de 
 
40 Tenzij er grote verschillen verwacht worden in schadelijkheid van de stoffen als deze naar lucht c.q. water 
geëmitteerd worden. 
41 Namelijk op basis van kosten en effecten van bestaande maatregelen 
42 Merk op dat de referentiewaarden voor individuele stoffen hoger kunnen uitvallen dan het gegeven 
gemiddelde, omdat voor die stoffen specifieke schattingen beschikbaar zijn. 
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milieukwaliteitsnorm dermate laag is dat de lozingen hier niet aan 
voldoen en dat BBT+ moet worden toegepast43. Deze kosten worden 
daarmee vaak als bovengrens gehanteerd voor lozingen met ZZS44. Het 
onderscheid tussen BBT en BBT+ zoals dat bij water wordt gemaakt 
komt niet geheel overeen met de situatie bij lucht. Lucht kent ook een 
immissietoets (aan het MTR). Echter, aan het MTR moet altijd worden 
voldaan en kosteneffectiviteit speelt daarin geen rol (zie hoofdstuk 3). 
Dit bemoeilijkt rechtstreekse vergelijking van de referentiewaarden. 
Echter, in situaties waarin aan de immissietoets wordt voldaan voor 
water, lijkt het logisch om de BBT-waarden voor water te vergelijken 
met de te kiezen KE-referentiewaarden voor lucht. Dit is met name 
relevant in situaties waarin zowel lozing naar water als emissies naar 
lucht plaatsvinden.  
 

 
Figuur 8.1 Logplot van de bandbreedtes die uitgangspunt zijn in het advies voor 
de ondergrens en de bovengrens van referentiewaarden voor ZZS-emissies naar 
lucht (combinatie van figuur 7.2 en 7.4) vergeleken met de water BBT (in 
principe grens voor minimalisatie) en BBT+ (in de praktijk veelal geëist voor 
ZZS) bandbreedtes voor ZZS met een lage en een hoge waterbezwaarlijkheid. 
Praktijkcases (‘BBT’): rendementen per cases zijn niet bekend (‘nb’), 
rendementen lagen in de range van 85-99.8%. 
 

8.4 Praktijk van bevoegd gezag  
De huidige rapportage geeft een advies voor de 
kosteneffectiviteitsafweging specifiek voor de afweging of aanvullende 
maatregelen om ZZS-emissies naar lucht te minimaliseren, vanuit een 
kostenafweging opportuun is. Hierbij wordt voorgesteld om een 

 
43 Op basis van ervaringen van Rijkswaterstaat 
44 Bij lucht speelt kosteneffectiviteit geen rol bij het behalen van het MTR, hieraan moet sowieso worden 
voldaan (zie hoofdstuk 3). 
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ondergrens en een bovengrens mee te nemen. Het idee hierbij is dat 
maatregelen die onder de ondergrens vallen in de regel als 
kosteneffectief zouden moeten worden gezien. Maatregelen die boven 
de bovengrens liggen zullen in de regel niet kosteneffectief zijn. 
Daartussen ligt een afwegingsgebied. Hoe binnen dit gebied de afweging 
gemaakt rekening houdend met situatie specifieke kenmerken, is aan 
het bevoegd gezag. Bevoegd gezag heeft daarbij de wens uitgesproken 
om de bandbreedte niet te groot te maken omdat dit de implementatie 
in de praktijk kan bemoeilijken. Verder is het raadzaam in de 
beleidsimplementatie op te merken dat de referentiewaarde geen 
investeringsverplichting betreft maar een handvat in de afweging over 
kosteneffectiviteit van maatregelen. Als er in een situatie meerdere 
maatregelen mogelijk zijn die het zelfde resultaat geven in termen van 
emissiereductie, is het logisch om de goedkoopste maatregel te vragen 
als uitsluitend naar de kosteneffectiviteit wordt gekeken.  
 
Kosteneffectiviteit is onderdeel van een bredere integrale afweging van 
bevoegd gezag waarbij ook andere elementen een rol spelen. 
Voorbeelden hiervan zijn het verschil in schadelijkheid tussen ZZS, 
cumulatie van emissies vanuit verschillende bronnen en proportionaliteit 
van een maatregel voor een specifieke cases en eventuele afwenteling 
naar andere milieucompartimenten. Deze andere elementen zijn (op dit 
moment) geen onderdeel van kosteneffectiviteit en het opstellen van 
referentiewaarden zelf en zijn niet meegenomen in de huidige 
rapportage. Hoe in een integrale afweging verschillende elementen 
worden gewogen is aan het bevoegd gezag. Op de website 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl kan hierbij voor het bevoegd gezag 
verdere toelichting gegeven worden.  
 

8.5 Aanbevelingen 
In dit rapport wordt een advies gegeven voor de hoogte van 
referentiewaarden. Dit advies is gebaseerd op de informatie over 
kosteneffectiviteit van maatregelen om ZZS-emissies naar lucht te 
reduceren, die op dit moment beschikbaar is. Deze informatie geeft een 
indicatie van de orde van grootte van kosteneffectiviteit van 
maatregelen die in het concentratiegebied rond de EGW ingezet worden. 
Daarmee is het de verwachting dat bij referentiewaarden in deze orde 
van grootte minimalisatiemaatregelen overwogen en ingezet zullen 
worden. 
De implementatie van kosteneffectiviteit en referentiewaarden specifiek 
voor ZZS-emissies naar lucht is aan beleid. Daarbij is het raadzaam om 
een handreiking te bieden aan bevoegd gezag hoe dit in de praktijk 
toegepast dient te worden en welke aanvullende aspecten daarin een rol 
spelen. Daarbij is het ook aan te bevelen om aan te geven hoe 
verschillende KE-methodieken voor lucht en water in de praktijk 
samenhangen. 
De data waarop deze referentiewaarden gebaseerd zijn, kent 
beperkingen (zie paragraaf 8.1) en er heeft geen uitgebreide toets 
plaatsgevonden om te inventariseren hoe referentiewaarden in de 
praktijk uit zullen pakken. Het verdient daarom de aanbeveling om na 
beleidsimplementatie de emissiereductie en kosteneffectiviteit in de 
praktijk te monitoren en na verloop van tijd te evalueren in hoeverre de 
beleidsdoelstelling van minimalisatie wordt bereikt en welke kosten 
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daarvoor zijn betaald. Het monitoren van situaties waarin de 
kosteneffectiviteitsmethodiek wordt toegepast is daarbij van groot 
belang om ervoor te zorgen van er substantieel meer data beschikbaar 
komt die in een evaluatiemoment kan worden meegenomen. Het is 
logisch om daarbij de tijdlijn van de vermijdings- en 
reductieprogramma’s te volgen en bijvoorbeeld na vijf jaar te evalueren. 
 
Hierbij is het ook de aanbeveling om op termijn te kijken in hoeverre 
schadekostenschattingen gebruikt kunnen worden in de onderbouwing 
van referentiewaarden voor ZZS en emissies van andere stoffen naar 
lucht. Inzicht in schadekosten kan helpen om de emissie terug te 
brengen tot het maatschappelijk optimale niveau en door 
referentiewaarden van hieruit te onderbouwen wordt rekening gehouden 
met verschil in schadelijkheid tussen ZZS. Daarbij moet wel worden 
opgemerkt dat het belangrijk is om na te gaan in hoeverre verschillende 
mogelijke schadelijke effecten van stoffen bij het bepalen van 
milieuprijzen konden worden meegenomen. Bij het overwegen van inzet 
van schadekostenschattingen in de toekomst is het raadzaam om ook na 
te gaan in hoeverre het zoeken naar de optimale situatie aansluit bij het 
beleidsdoel van minimalisatie waarin naar een nul-emissie gestreefd 
wordt.  
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10 Afkortingen 

Ab Activiteitenbesluit Milieubeheer 
Ar Activiteitenregeling 
Bal Besluit activiteiten leefomgeving 
Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving 
BBT Best Beschikbare Techniek 
BBT+ Verder gaan dan BBT 
DCMR DCMR Milieudienst Rijnmond 
DNF Dissolved Nitrogen Flotation 
ECHA Europese chemicaliënagentschap 
EGW Emissiegrenswaarde 
ERS Extreem risicovolle stoffen 
IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
ILT Inspectie voor Leefomgeving en Transport 
IPO Interprovinciaal Overleg 
KE Kosteneffectiviteit 
KEA Kosteneffectiviteitsanalyse 
LCA Levenscyclus analyse 
MKBA Maatschappelijke kostenbaten analyse 
MKE Milieukwaliteitseis 
MTR Maximaal Toelaatbaar Risico 
MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
MVP1 Minimalisatieverplichte vaste stoffen 
MVP2 Minimalisatieverplichte gas- of dampvormige stoffen 
NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht 
NOx Stikstofoxiden 
Ow Omgevingswet 
Or Omgevingsregeling 
PAKs Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PBT Persistente Bioaccumulerende en Toxische stoffen 
QALY/ DALY Quality Adjusted Life Years/Daily Adjusted Life Years 
REACH Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van 

Chemische stoffen 
RTO Regeneratieve Thermische Oxidator 
RWS Rijkswaterstaat 
SEA Sociaal-economische analyse 
SLA Schone Lucht Akkoord 
SO2 Zwaveldioxide 
TEQ Toxiciteit Equivalenten 
TNV Thermische naverbrander 
VNCI Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische 

Industrie  
VNPI Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie 
VOS Vluchtige organische stoffen 
VOTOB Vereniging van Nederlandse tankopslagbedrijven 
VR Verwaarloosbaar risico 
zPzB/vPvB Zeer Persistente en zeer Bioaccumulerende stoffen 
ZZS Zeer Zorgwekkende Stof 
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Bijlage 1: Overzicht betrokkenen bij dit project 

In paragraaf 2.2 staat de rol van de verschillende betrokkenen die 
hieronder worden genoemd verder gespecificeerd. 
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 klankbordgroep 
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Bijlage 2: Overzicht vindplaats algemene regels en 
verplichtingen voor ZZS. 

Juridische basis Activiteitenbesluit 
(Ab) & 
Activiteitenregeling 
(Ar) 

Besluit activiteiten 
leefomgeving (Bal) & 
Besluit kwaliteiten 
leefomgeving (Bkl) 

MTR eisen Ab art. 2.4 lid 5 en 
bijlage 13 AR 

Art. 5.25 Bal 

Emissiegrenswaarden Art. 2.5 Ab Art 5.30 Bal 
Soepelere emissie-
eisen 

Art. 2.4 lid 8a en 9 Ab Art. 2.13 lid 5 Bal en 
8.28 Bkl 

Strengere emissie-
eisen 

Art 2.4 lid 8a en 9 Ab Art. 2.13 lid 5 Bal en 
art. 8.30 lid 1 Bkl 

Andere eisen aan 
emissie 

Art. 2.4 lid 8c en 9 Ab Art. 2.13 lid 5 Bal en 
8.31 Bkl 

Beschrijving 
Kostenmethodiek 

Art 2.4 lid 9  Art. 9.7 en Bijlage XXX 
Or 

Minimalisatieplicht Art. 2.4 lid 2 Ab Art. 2.11 Bal 
Vermijdings- en 
reductieprogramma 

Art. 2.4 lid 3 Ab en 
art. 2.20 Ar 

Art. 5.23 en 5.24 Bal 

Zorgplicht Art. 2.1 lid 2 Ab Art. 2.11 Bal 
 

Achtergrondinformatie over Omgevingswet; 
- Vermijdings- en reductieprogramma: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/zeer-
zorgwekkende-stoffen-zzs/regels-vermijdings-reductieprogramma-
zzs/  

- Opleggen strengere emissie-eis: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-
activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/vergunning-
milieubelastende-activiteit/strengere/  

- Soepelere emissie-eis toestaan: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-
activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/vergunning-
milieubelastende-activiteit/soepelere/  
 

• ZZS: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/zeer-
zorgwekkende-stoffen-zzs/  

• Vergunningen milieubelastende activiteit: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-
activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/vergunning-
milieubelastende-activiteit/  
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Bijlage 3: Rapport TAUW 

Deze bijlage is gegeven in een apart document. 

  

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0106-bijlage.pdf
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Bijlage 4: Kostencurves MVP1 en MVP2 in het 
concentratiegebied beneden EGW 

In figuur B.5.1 en B.5.2 wordt de kosteneffectiviteit over het volledige 
concentratiegebied beneden de EGW in beeld gebracht voor MVP1- en 
MVP2-stoffen. De groene cirkels in deze kostencurves corresponderen 
met de groene balkjes in figuur 7.4. Naarmate de ingangsconcentratie 
daalt, stijgt de KE-ratio (het wordt dus minder kosteneffectief om 
emissies te reduceren). 
 

  
Figuur B.5.1 Kostencurves MVP1 in het gebied beneden de EGW 
 

 
Figuur B.5.2 Kostencurves MVP2 in het gebied beneden de EGW 
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Bijlage 5: Ranges onder- en bovengrens bij variatie in 
rentevoet 

 
Figuur B.5.1 Logplot van de KE-bandbreedtes voor MVP1- en MVP2-stoffen op 
basis van de berekende generieke KE-schattingen om (1/5e van) de EGW te 
behalen en van de praktijkcasussen bij drie verschillende rentevoeten (resp. 10, 
7 en 3%). ‘Nb’ staat voor: rendement per praktijkcasus niet bekend, 
rendementen lagen in de range van 85-99.8%. 
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Figuur B.5.2 Logplot van de KE-bandbreedtes voor MVP1- en MVP2-stoffen. De 
groene balkjes geven de berekende kosteneffectiviteit van een maatregel die 
wordt ingezet vanaf de EGW of vanaf 1/5e van de EGW bij rendementen 
variërend van 80-99% bij drie verschillende rentevoeten (resp. 10, 7 en 3%).  
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