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Samenvatting
Elke vorm van economische activiteit genereert afval dat dient te worden verwerkt met behulp
van een afvalverwerkingsmethode. De afvalstromen van een economie hangen voor een groot
gedeelte af van het betreffende technologiepatroon, de sociale institutie en de life-style. Elke
verandering in de bovengenoemde toestanden heeft effect op het niveau van economische
activiteit en de afvalstromen die onderling met elkaar in verband staan.
Om een afname te creëren van de totale hoeveelheid stortafval in het specifieke geval en in
het algemene geval van de totale afvalstroom, is het nodig om rekening te houden met de
onderlinge afhankelijkheid tussen goederenstromen, afvalstromen en afvalbeheer.
Met deze motivatie in het achterhoofd, heeft Shinichiro Nakamura een nieuwe vorm van
hybride levenscyclus analyse (LCA) ontwikkeld, het waste input-output analyse model (WIO)
genaamd. Het WIO model is een analytische weergave van de onderlinge afhankelijkheid van
de goederenstromen en de afvalstromen in de vorm van een uitgebreid economisch inputoutput analyse model (IOA). Dit rapport beschrijft de theoretische structuur van WIO in
relatie tot de economische input-output analyse en de environmental input-output analyse
(EIO). Het beschrijft de structuur van WIO door gebruik te maken van de WIO tabel van
Nederland, en het laat de LCA resultaten zien van alternatief afvalbeheer(beleid) scenario’s
met betrekking tot het sorteren van afval. De WIO tabel is opgebouwd uit de input-output
tabel van Nederland, de industriële sectoren en de finale vraag, een aantal
afvalverwerkingsectoren en de verschillende typen vast afval.
Voor het evalueren van een alternatief afvalbeheerbeleid wordt een drietal tal scenario’s
uitgewerkt:
!

!

!

Het eerste scenario, het referentiescenario S0, dat in dit rapport wordt beschreven, geeft
een beschrijving van de hoeveelheid gestort en verbrand afval aan de hand van de in 1999
gebruikte sortering (onvolledige sortering).
Het tweede scenario, het hypothetisch scenario S1, gaat uit van volledige sortering.
Hiermee wordt bedoeld dat er een 100% scheiding tot stand komt betreffende brandbaar
en niet-brandbaar afval.
Het derde scenario, scenario S-1 verwijst naar een hypothetische situatie waarin de
brandbare en onbrandbare typen afval als zijnde een homogeen mengsel voor de helft
worden verbrand en voor de helft worden gestort. Dit scenario wordt gebruikt als
nabootsing van een situatie van vóór 1999 en is derhalve als zodanig niet bedoeld als
alternatieve beleidsoptie.

Met behulp van het WIO model wordt bepaald welke effecten de hypothetische scenario’s
hebben op de hoeveelheid stortafval, de emissie van CO2 en op de industriële productie. Op
deze manier kunnen de economische effecten en milieueffecten van deze scenario’s worden
geëvalueerd door de hypothetische scenario’s te vergelijken met het referentiescenario.
De conventionele input-output analyse is in beginsel ontwikkeld om de intersectorale
goederenstroom weer te geven en is derhalve niet ontworpen om rekening te houden met de
bijkomende afvalstromen. In de conventionele vorm is input-output analyse derhalve niet
geschikt om voldoende rekening te houden met de effecten die een gevolg zijn van de
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onderlinge beïnvloeding tussen de goederenstromen en de afvalstromen. Echter, voor het
beoogde doel van LCA van afvalbeheer issues zijn deze effecten fundamenteel.
De baanbrekende studie op het gebied van de environmental input-output analyse (EIO) dat
van belang is voor afvalbeheer issues is het Leontief pollution abatement model. Leontief
heeft de conventionele IOA uitgebreid zodat deze rekening hield met de emissies van
milieuverontreinigende stoffen, de uitscheidende activiteit van deze stoffen, en de onderlinge
afhankelijkheid tussen conventionele goederenproductiesectoren en afvalverwerkende
sectoren. Met betrekking tot het belang van afvalbeheer issues, kan het Leontief pollution
abatement model worden gekarakteriseerd door het feit dat de aanname van het model een
strikte één op één relatie heeft tussen een type afval en de methode van verwerking.
Het WIO model generaliseert het Leontief EIO model om het toepasbaar te maken voor LCA
voor afvalbeheer vraagstukken. Het model kan gebruikt worden voor een willekeurige
combinatie van verwerkingsmethoden toegepast op een willekeurige combinatie typen afval.
Waarbij echter wel rekening gehouden moet worden met het feit dat de combinaties technisch
haalbaar moeten zijn. Het aantal typen afval en verwerkingsmethoden kan willekeurig gesteld
worden en het is niet noodzakelijk dat dit aantal gelijk is. Verder kan het model afval dat
wordt voortgebracht uit praktisch elke afvalbron van de economie in beschouwing nemen.
Inclusief (MSW municipal solid waste) / gemeentelijk vast afval en commercieel afval
afkomstig van goederen- en diensten sectoren en de verwerkingsresiduen van de
afvalverwerkende sectoren.
Afvalverwerking heeft een dynamische karakter in de zin dat de input-output relaties sterk
afhankelijk zijn van de hoeveelheid en samenstelling van het basismateriaal dat wordt
verwerkt. Het juist functioneren van afvalverwerken houdt in dat al het afval dient te worden
verwerkt, ongeacht de hoeveelheid en samenstelling. Dit kenmerk, het dynamische karakter,
is belangrijk wanneer een LCA-studie voor afval wordt uitgevoerd. Het WIO model houdt
hier ook rekening mee door de integratie van een technisch proces model van afvalbeheer.
Gebaseerd op het WIO model is er een WIO tabel samengesteld van de Nederlandse
economie van het jaar 1999. De Nederlandse WIO tabel bevat 25 industriële sectoren, de
finale vraag, 2 verwerkingsectoren (verbranden en storten) en 43 verschillende typen afval
afkomstig van de eerder genoemde sectoren. De hoeveelheid geproduceerd afval zoals in dit
rapport is beschreven betreft 51.290 kton, (dit is bruto geproduceerd afval dus exclusief
hergebruik). Hiervan wordt in 41.880 kton hergebruikt. De resterende hoeveelheid 9.410 kton
(51.290 kton – 41.880 kton) betreft de hoeveelheid die moet worden verwijderd door
verbranden en/of storten.
Op basis van de evaluatie van de resultaten die voortkomen uit de berekeningen die zijn
gedaan met behulp van het WIO model kunnen een aantal conclusies worden gedaan.
Als wordt gekeken naar de situatie vóór 1999 kan geconcludeerd worden dat met behulp van
het huidige beleid (1999) de totale hoeveelheid stortafval met 25,8 procent is afgenomen. De
reden hiervoor is dat er in 1999 11,0 procent meer afval is verbrand (505 kton) dan vóór 1999.
Aangezien het beleid van het ministerie van VROM erop gericht is om de totale hoeveelheid
stortafval terug te dringen kan worden geconcludeerd dat dit succesvol is geweest. Echter de
vermindering van het stortafval door meer afval te verbranden heeft een aantal consequenties.
Namelijk een verlaging van de sectorale output met 58 miljoen euro (daling van 0,40 procent)
en een verhoging van de CO2-emissie met 0,84 procent.
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De beleidsoptie, scenario S1, komt overeen met het beleid ten aanzien van de vermindering
van de hoeveelheid stortafval. In het landelijk afvalbeheerplan (LAP), die in 2003 van kracht
is geworden, wordt ingezet op een reductie van de hoeveelheid te storten afval tot 2.000 kton
in 2012. Derhalve kan worden geconcludeerd dat deze beleidsoptie bijdraagt aan deze
reductie. De hoeveelheid stortafval in de 1999 was 4.813 kton. Met behulp van deze
beleidsoptie kan deze hoeveelheid worden gereduceerd tot 3.684 kton. In 2012 wordt derhalve
getracht om de hoeveelheid stortafval te reduceren met 2.813 kton t.o.v. 1999. Deze
beleidsoptie draagt voor 40 procent (1.129 / 2.813) bij aan deze reductie. Echter, de resultaten
van de beleidsoptie laten ook zien dat er meer CO2 wordt geëmitteerd (+0,73 %) en dat de
output van de industriële sectoren met 0,39 % afneemt.
Het Nederlandse afvalbeheerbeleid wordt bepaald door het streven zoveel mogelijk afval
nuttig toe te passen. Dit is de voorkeursvolgorde die bekend staat als de “ladder van Lansink”.
Op basis van de resultaten van de beleidsoptie, scenario S1 kan worden geconcludeerd dat de
WIO analyse de ladder van Lansink onderbouwt. De resultaten laten zien dat er meer afval op
een nuttige wijze wordt toegepast door in plaats van het afval te storten, het afval dat kan
worden verbrand ook daadwerkelijk wordt verbrand. Op deze wijze wordt het afval nuttig
toegepast.
Op grond van de resultaten van de beleidsoptie zoals die zijn beschreven in dit rapport kan
gesteld worden dat de beleidsoptie geen alternatief kan vormen voor het basisscenario. De
reden hiervoor is dat wel wordt voldaan aan het terugdringen van de totale hoeveelheid
stortafval. De consequentie van deze reductie is dat er negatieve effecten optreden in zowel de
sectorale output als in de CO2-emissie. De sectorale output neemt af met 0,39 procent en de
CO2-emissie neemt toe met 0,73 procent. Terwijl dit laatste lijnrecht staat op het beleid ten
aanzien van de reductie van CO2. De afname van de sectorale output is in een tijd waarin de
economie juist gestimuleerd moet worden derhalve ook niet gewenst.
Echter, hierbij moet worden opgemerkt dat in de analyse enkel de sectoren verbranden en
storten zijn meegenomen in de berekeningen. De andere sectoren die deel uitmaken van de
afvalverwerkende sector zoals composteren, vergassen, voorbereiding tot recycling
(shredderen/scheiden) zijn niet meegenomen in de berekeningen door verschillende redenen:
enerzijds door het gebrek aan gedetailleerde informatie omtrent deze subsectoren en
anderzijds om het WIO model in dit rapport op een algemene en duidelijke manier uiteen te
zetten. Hierbij speelt het ontbreken van een uitgebreid simulatiemodel waarin de gehele
afvalverwerkingsector kan worden gesimuleerd ook een rol. De hiervoor genoemde factoren
kunnen van invloed zijn op de resultaten.
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Aanleiding van het onderzoek

De afvalstromen van een economie hangen voor een groot gedeelte af van het betreffende
technologiepatroon, de sociale institutie en de life-style. Elke verandering in de
bovengenoemde toestanden heeft effect op het niveau van economische activiteit en de
afvalstromen die onderling met elkaar in verband staan. Het is dus mogelijk dat een bepaald
afvalbeleid een reducerend effect heeft op het storten van afval van een bepaalde sector van
deze economie. Echter, ditzelfde beleid daarentegen kan ook leiden tot een verhogend effect
op het storten van afval in andere sectoren.
Om een afname te creëren van de totale hoeveelheid stortafval in het specifieke geval en in
het algemene geval van de totale afvalstroom, is het nodig om rekening te houden met de
onderlinge afhankelijkheid tussen goederenstromen, afvalstromen en afvalbeheer.
Nederland produceerde in het jaar 1999 57,31 miljoen ton vast afval2. Ongeveer 44,4 miljoen
ton werd hergebruikt. De rest werd gecomposteerd, verbrand of gestort.
Om de hoeveelheid afval voor verwijdering te beperken, wordt maximaal ingezet op preventie
en hergebruik. Als hergebruik van afvalstoffen niet mogelijk is, wordt gestreefd naar het
inzetten van die afvalstoffen als brandstof. Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de
voorkeursvolgorde van afvalbeheer die is vastgelegd in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer
en in de EEG-richtlijn betreffende afvalstoffen. Deze voorkeursvolgorde komt in grote lijnen
overeen met ‘de ladder van Lansink’, die met het verloop der jaren nog niets aan waarde heeft
ingeboet.
Naar aanleiding van het onderzoek naar het waste input-output model (WIO), een nieuw
ontwerp van hybride life-cycle assessment (LCA), dat is verricht door Shinichiro Nakamura
[2] en Yasushi Kondo, en dat is uitgevoerd voor de Japanse economie voor het jaar 1995,
wordt dit onderzoek uitgevoerd voor de Nederlandse economie voor het jaar 1999.
1.1

Vraagstelling van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is:
Het uitvoeren van een waste input-output analyse van het afvalbeheer in Nederland. Het
samenstellen van een WIO tabel voor Nederland en het toepassen van deze kennis voor het
evalueren van de effecten van een alternatief afvalbeheerbeleid.
Voor het evalueren van een alternatief afvalbeheerbeleid wordt een drietal tal scenario’s
uitgewerkt.
! Het eerste scenario, het referentiescenario S0, dat in dit rapport wordt beschreven, geeft
een beschrijving van de hoeveelheid gestort en verbrand afval aan de hand van de in 1999
gebruikte sortering (onvolledige sortering). Hierbij moet worden opgemerkt dat de
hoeveelheid geproduceerd afval dat in dit rapport is bepaald niet overeen hoeft te komen
met de hoeveelheid geproduceerd afval zoals dit door het RIVM en het CBS is bepaald.
De reden hiervan is dat informatie betreffende de hoeveelheden afval die wordt
geproduceerd in veel gevallen onvolledig is. Er wordt in dit rapport aangenomen dat de

1
2

Bron: CBS, RIVM.
Vaste afvalstof, exclusief mest, verontreinigde grond en baggerspecie.
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!

!

hoeveelheid geproduceerd afval in het jaar 1999 zoals dit is beschreven in de WIO tabel
de werkelijke hoeveelheid geproduceerd afval betreft.
Het tweede scenario, het hypothetisch scenario S1, gaat uit van volledige sortering.
Hiermee wordt bedoeld dat er een 100% scheiding tot stand komt betreffende brandbaar
en niet-brandbaar afval.
Het derde scenario, scenario S-1 verwijst naar een hypothetische situatie waarin de
brandbare en onbrandbare typen afval als zijnde een homogeen mengsel voor de helft
worden verbrand en voor de helft worden gestort. Dit scenario wordt gebruikt als
nabootsing van een situatie van vóór 1999.

Met behulp van het WIO model wordt bepaald welke effecten de hypothetische scenario’s
hebben op de hoeveelheid stortafval, de emissie van CO2 en op de industriële productie. Op
deze manier kunnen de economische effecten en milieueffecten van deze scenario’s worden
geëvalueerd door de hypothetische scenario’s te vergelijken met het referentiescenario.
Praktische relevantie
Het evalueren van een alternatief afvalbeheerbeleid aan de hand van het WIO model.
Wetenschappelijke relevantie
Gebruik makend van een model dat onlangs is geïntroduceerd om op deze manier nieuw
inzicht te verkrijgen op de effecten van een alternatief afvalbeheerbeleid.
Integratieve relevantie
Het integreren van de wetenschappelijke kennis middels het WIO model om zodoende de
effecten van een alternatief afvalbeleid te evalueren. De hieruit voortkomende evaluatie kan
worden gebruikt om een optimalisatie te verkrijgen tussen de afvalstromen en de
afvalverwerkingsmethoden.
De kennis van technische wetenschappen die is opgedaan gedurende de opleiding kan worden
toegepast op het technische deel van het onderzoek (zoals TDO, statistiek, milieutechnologie)
namelijk het uitwerken en evalueren van het model zelf. De sociale wetenschappen,
toegespitst op maatschappij-techniek interactie, worden in dit onderzoek toegepast voor het
evalueren van de scenario’s en het schrijven van aanbevelingen ten aanzien van deze
scenario’s en het WIO model, gebaseerd op de kennis die is voortgekomen uit het onderzoek.
De voor het onderzoek van belang zijnde probleemstelling die voorkomt uit de
bovengenoemde doelstelling:
Wat is het effect van alternatieve afvalverwijderings opties op het vlak van industriële
productie, de hoeveelheid stortafval en de emissie van CO2?
Afbakening van het onderzoek:
!

De eerste afbakening betreft de import en export van afval. Dit wordt niet meegenomen
in de WIO tabel, daar de informatie omtrent de import en export onvolledig is. De reden
hiervoor is dat de import en export van verschillende afvalstoffen niet gemeld hoeven te
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worden. Verder zijn er beperkingen met betrekking tot import en export (zoals voor
brandbaar afval).
!

Een tweede afbakening betreft het aantal verwerkingsmethoden die in het WIO model
worden verwerkt. Er zijn een tweetal verwerkingsmethoden in ogenschouw genomen.
Hier is bewust voor gekozen als afbakening om het model overzichtelijk te houden. De
verwerkingsmethoden of in dit geval verwijderingmethoden die zijn gekozen zijn de
laatste opties uit de ladder van Lansink. Dit betreft respectievelijk het verbranden en het
storten van afval.

!

Een derde afbakening betreft de samenstelling van het vaste afval dat in het onderzoek
wordt meegenomen. Het onderzoek betrekt enkel die vaste afvalstoffen die in een
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) kunnen worden verbrand en/of worden gestort.
Derhalve de vaste afvalstoffen, met uitsluiting van gevaarlijk afval (zoals klein chemisch
afval, afgewerkte olie), slib (organisch biologisch- en communaal zuiveringslib), mest,
verontreinigde grond en baggerspecie.

1.2

Het te gebruiken onderzoekstype

Het beschrijven en invulling geven aan de WIO tabel is beschrijvend onderzoek. De WIO
tabel omvat onder andere informatie omtrent de input-output tabel van Nederland, alsmede de
informatie omtrent de afvalstromen afkomstig van de industriële sectoren.
Het uiteindelijke doel, het evalueren van alternatief afvalbeheer(beleid), aan de hand van de
eerder gemaakte WIO tabel, is een vorm van toetsingsonderzoek. Het vormen van een aantal
scenario’s waarna deze scenario’s getoetst worden aan de hand van de WIO tabel.
1.3

Het onderzoeksontwerp / wijze van dataverzameling

Het beantwoorden van de probleemstelling wordt bereikt met enerzijds bestaande informatie
zoals de conventionele economische input-output tabel van Nederland. Informatiebronnen:
Centraal Bureau voor de Statistiek, ministeries van VROM, EZ, Afval Overleg Orgaan
(AOO), Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM), TNO-MEP en de verschillende brancheorganisaties. De bronnen zijn terug te
vinden in het hoofdstuk literatuur.
Anderzijds met informatie die via schriftelijke en/of mondelinge interviews wordt verkregen,
zoals het schatten van de coëfficiënten, derhalve het aandeel dat een verwerkingsmethode
heeft op de totale afvalstroom, vanuit een technisch oogpunt. Dit kan met behulp van
interviews met personen uit de verschillende brancheorganisaties en met behulp van de
bestaande bronnen zoals hierboven reeds beschreven..
1.4

Leeswijzer

Hoofdstuk één beschrijft de aanleiding van het onderzoek en de doel- en probleemstelling.
Hoofdstuk twee geeft een beschrijving van de achtergronden. Hoofdstuk drie geeft een
uitgebreide theoretische beschrijving van het waste input-output model, tevens bevat dit
hoofdstuk de werkwijze. Hoofdstuk vier gaat in op de informatie dat is verzameld ten
behoeve van het onderzoek. Hoofdstuk vijf beschrijft de berekeningen en resultaten.
Hoofdstuk zes beschrijft de evaluatie van de alternatieve scenario’s. Hoofdstuk zeven geeft de
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conclusies van het rapport en tevens bevat dit hoofdstuk de discussie. Vervolgens worden in
hoofdstuk acht aanbevelingen gedaan. Hoofdstuk negen bevat de gebruikte literatuur. Verder
zijn in bijlage C de relevante termen en definities terug te vinden. De afkortingen die dit
rapport bevat zijn terug te vinden in bijlage D en bijlage E bevat de verklaring van de
belangrijkste matrix termen. De laatste bijlage, bijlage G, bevat een cd-rom. Deze cd-rom
bevat een Microsoft Excel bestand met de volledige tabellen en berekeningen. Verder is op de
cd-rom dit rapport als Adobe Acrobat bestand terug te vinden.

12

2

Achtergronden

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de achtergronden van het onderzoek. De eerste
paragraaf bestaat uit een beschrijving van de maatschappelijke aspecten. Vervolgens wordt in
paragraaf 2.2 een beschrijving gegeven van het beleidskader. In paragraaf 2.3 wordt de
historie en huidige capaciteit van zowel stortplaatsen als van afvalverbrandingsinstallaties
behandeld. De laatste paragraaf betreft het kader voor het betrekken van de CO2-emissie in
dit onderzoek.
2.1

Maatschappelijke aspecten

De maatschappelijke effecten in dit rapport worden gevormd door zowel de economische
effecten als de milieueffecten. Maatschappelijk gezien boekt Nederland vooruitgang wanneer
een alternatief verwijderingscenario een positieve bijdrage levert ten aanzien van zowel de
economische effecten als voor de milieueffecten. Met andere woorden, wanneer een
alternatief afvalbeheerbeleid leidt tot enerzijds een vermindering van kooldioxide
(broeikaseffect) en de hoeveelheid stortafval en anderzijds tot een toename van de industriële
productie (hetgeen leidt tot een toename van de economische groei) kan dit maatschappelijk
gezien worden vertaald als een win-win situatie voor Nederland.
De economische effecten ten aanzien van het WIO model zijn in dit rapport gerelateerd aan de
industriële productie. Wanneer er een verandering optreedt in het beleid ten aanzien van de
verwijderingopties, te weten, verbranden en storten, zal er een directe verandering optreden in
de productie van enkele sectoren die direct in verband staan met de beide opties.
Bijvoorbeeld, wanneer er meer afval wordt verbrand vraagt dit meer chemicaliën afkomstig
van de chemische industrie, doordat er een grotere hoeveelheid chemicaliën nodig is voor de
rookgasreiniging. Indirect treedt er ook een verandering op in de productie van andere
industrieën omdat deze sectoren producten leveren die de productie van chemicaliën en
dergelijke mogelijk maken.
De milieueffecten ten aanzien van het WIO model zijn in dit rapport gerelateerd aan zowel de
CO2-emissie als aan de totale hoeveelheid te storten afval. Het storten van afval leidt onder
andere tot ruimtebeslag, de vereiste “eeuwigdurende nazorg” van stortplaatsen, het verlies van
grondstoffen en emissies van onder meer CO2 (kooldioxide).
2.2

Beleidskader

Het beleidskader en wettelijk kader van het nationale milieubeleid worden gevormd door de
Nationale Milieubeleidsplannen (NMP) respectievelijk de Wet milieubeheer [36]. Beide
hanteren voor het afvalbeheerbeleid een voorkeursvolgorde die bekend staat als de ‘ladder
van Lansink’ (zie bijlage F). Uitgangspunt is preventie, dat wil zeggen dat het ontstaan van
afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Afval dat toch ontstaat wordt zoveel
mogelijk hergebruikt. Niet her te gebruiken en daarom te verwijderen afval wordt bij
voorkeur verbrand en pas wanneer dit niet mogelijk is gestort.
De verschillende sporten (onder meer preventie, hergebruik, verbranding en stort) van de
ladder van Lansink vormen aangrijpingspunten voor het afvalbeheerbeleid en de daaruit
voortvloeiende wetgeving [40]. Om preventie en hergebruik te vergroten worden
instrumenten ingezet die variëren van stimulerende (bijvoorbeeld voorlichting) tot
regulerende (wet- en regelgeving). De notitie Preventie en hergebruik van afvalstoffen (1989)
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wijst 29 prioritaire afvalstromen aan voor ieder waarvan een taakstelling voor preventie- en/of
hergebruik is geformuleerd. Deze lopen uiteen van verregaande reductie enerzijds tot volledig
hergebruik anderzijds [12].
Verschillende Besluiten onderwerpen hergebruik en beheer van afvalstoffen aan
milieuhygiënische en beleidsmatige randvoorwaarden. Zo stelt het Bouwstoffenbesluit eisen
aan primaire en secundaire grondstoffen om te voorkomen dat ongewenste afvalstoffen tot
bouwmateriaal worden verwerkt. Onderwerpt het Besluit luchtemissies de verbranding van
afval aan regels en reguleert het Stortbesluit de locatiekeuze, de inrichting en nazorg van
stortplaatsen. In lijn met de voorkeursvolgorde voor het beheer van afvalstoffen verbiedt het
in 1995 van kracht geworden Besluit stortverbod afvalstoffen de stort van afvalstoffen die
kunnen worden hergebruikt of verbrand. Ook de import en export van afvalstoffen is
gereguleerd. Op grond van de EU-verordening 59/93 is export van afvalstoffen onder
voorwaarden toegestaan [36].
De markt voor het hergebruik van afvalstoffen (ca. 75-80% van de afvalstoffen) is
geliberaliseerd. De rol van de overheid is hierbij beperkt tot het stellen van milieu kaders en
de controle op de naleving hiervan [41]. Voor de afvalstoffen die worden verwijderd (storten
en verbranden) ligt dit anders. Dit deel van deze markt wordt grotendeels door de overheid
gestuurd. Dit als gevolg van het feit dat de overheid in het verleden de verantwoordelijkheid
nam voor het tot stand brengen van verwijderingcapaciteit om ongewenste dumping van afval
te voorkomen. De overheidssturing kenmerkt zich onder andere door een capaciteitsplanning
voor de verwijdering waardoor er op deze markt geen vrije toe- en uittreding bestaat. In het
verlengde hiervan worden beperkingen gesteld aan de import en export van afvalstoffen om
deze te storten of te verbranden. Verder is er sprake van een sterke budgettaire betrokkenheid
van de overheid. Doordat de inzameling van afvalstoffen, vanuit de wettelijke zorgplicht van
gemeenten, grotendeels geschiedt door gemeentelijke bedrijven. En doordat de verbranding
van afvalstoffen grotendeels plaatsvindt op basis van langdurige contractrelaties tussen
overheidslichamen en gespecialiseerde bedrijven, de afvalverbrandingsinstallaties (AVI's), die
grotendeels eigendom zijn van overheden [38]. Doel van deze sturing is het zekerstellen dat
afvalstoffen op een voor het milieu optimale wijze worden beheerd. En dat de continuïteit van
de huidige infrastructuur voor de verwijdering van afvalstoffen niet in gevaar wordt gebracht.
Ook de financiële belangen van de gebonden gebruikers (de gemeenten die zich garant
hebben gesteld voor de financiering van de afvalverbrandingsinstallaties) spelen hierbij een
rol.
2.3
2.3.1

Capaciteit (stortplaatsen & afvalverbrandingsinstallaties)
Stortplaatsen

Storten is de minst gewenste wijze van verwijdering. Om het storten terug te dringen is onder
andere het Besluit stortverbod afvalstoffen opgesteld en wordt het storten van afvalstoffen
fors belast. Aan stortplaatsen worden strenge eisen gesteld ten aanzien van onderafdichting,
afwerking en nazorg. Deze eisen zijn vastgelegd in het Stortbesluit bodembescherming [15].
In 1999 werd 7.600 kiloton afval gestort. Dit betekent een toename ten opzichte van 1998,
toen 7.100 kiloton werd gestort. Het afvalaanbod groeide harder dan verwacht en het
hergebruik steeg minder snel [14]. Hierdoor was de huidige verbrandingscapaciteit niet
toereikend en werd het overschot aan brandbaar afval gestort [18].
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De hoeveelheid gestort afval is sinds het begin van de jaren negentig bijna gehalveerd. De
laatste jaren stabiliseert de hoeveelheid gestort afval. In onderstaande tabel (tabel 1) is onder
meer informatie te vinden over de totale hoeveelheid gestort afval. Echter, deze cijfers zijn
inclusief verontreinigde grond en baggerspecie.
Het aantal stortplaatsen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De oorzaken hiervan zijn:
!
Het beleid om het storten van afvalstoffen te minimaliseren;
!
De in de loop van de tijd aangescherpte milieueisen;
!
Planologische problemen.
Het terugdringen van de hoeveelheid gestort afval is al lang een speerpunt van het
afvalstoffenbeleid in Nederland. Om het storten terug te dringen zijn veel maatregelen
ingezet. Variërend van het bevorderen van preventie en hergebruik en het vergroten van de
verbrandingscapaciteit tot het uitvaardigen van stortverboden en het instellen van een
stortbelasting voor herbruikbaar of brandbaar afval.
Twintig jaar geleden waren er nog honderden (meestal kleine) open stortplaatsen. De in de
loop van de tijd aangescherpte milieueisen en planologische problemen leidden tot hoge
kosten en schaalvergroting. Sinds het begin van de jaren '90 is de aanvoer op stortplaatsen
sterk afgenomen (zie tabel 1). De restcapaciteit van de bestaande stortplaatsen neemt
geleidelijk af. De restcapaciteit is de hoeveelheid stortafval uitgedrukt in megaton waar nog
capaciteit voor is gereserveerd. Uit de tabel blijkt dat in 1999 7.600 kton afval is gestort. De
restcapaciteit was 68.400 kton. Dit betekent dat er nog voor 9 jaar stortcapaciteit is,
verondersteld dat de jaarlijkse hoeveelheid stortafval gelijk blijft en dat er geen extra
stortcapaciteit wordt gerealiseerd.
tabel 1: gegevens omtrent de stortplaatsen in Nederland
Aanvoer

Aantal

[absoluut] [103 kton]
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2.3.2

90
72
69
56
46
47
44
41
38

13,3
13,0
12,2
9,8
8,5
7,4
7,1
7,6

Restcapaciteit
[103 kton]
70,3
88,1
89,8
85,6
81,3
79,1
74,3
68,4

Afvalverbrandingsinstallaties

Afval dat niet nuttig kan worden toegepast, moet worden verbrand met energieterugwinning.
In Nederland zijn verbrandingsinstallaties beschikbaar voor huishoudelijk afval, bedrijfsafval,
zuiveringsslib, gevaarlijk afval en specifiek ziekenhuisafval. In het Besluit luchtemissies
afvalverbranding zijn eisen en voorschriften met betrekking tot het verbranden van
huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval opgenomen. Daarnaast zijn in de Regeling
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verbranden gevaarlijke afvalstoffen voorschriften voor het verbranden van gevaarlijke
afvalstoffen neergelegd. De emissie-eisen die in dit besluit en deze regeling zijn vastgesteld
behoren tot de strengste ter wereld. De minister van VROM bepaalt hoeveel verbrandingscapaciteit moet worden gerealiseerd. Dit werd vastgelegd in het Tienjarenprogramma en het
Meerjarenplan [19]. Tegenwoordig is dit vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP).
In Nederland zijn 11 afvalverbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval en daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval operationeel met een totale capaciteit van 5,0 miljoen ton. Voor
zuiveringsslib zijn dit 3 installaties met 300 kton verwerkingscapaciteit.Voor het verbranden
van gevaarlijk afval is 1 installatie beschikbaar met een capaciteit van 100 kton [23].
De totale capaciteit van afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) is tot en met 1997 aanzienlijk
toegenomen (tabel 2). Een aantal kleinere installaties is gesloten en een aantal grote AVI's is
geopend. De hoeveelheid reststoffen na verbranding is in de loop van de tijd gedaald ten
opzichte van de verbrande hoeveelheid (van 30% naar minder dan 25%).
De extra rookgasreinigingapparatuur die na 1990 is geïnstalleerd om onder andere de uitstoot
van dioxines te verminderen, heeft geleid tot nieuwe afvalstoffen (rookgasreinigingresidu)
[39].
In het landelijk afvalbeheerplan (LAP) is opgenomen dat het bestaande moratorium (uitstel)
op de uitbreiding van de capaciteit voor `verbranding van afvalstoffen als vorm van
verwijderen' (AVI's) per 1 juli 2003 wordt opgeheven. Verwacht wordt dat het van de grond
komen van initiatieven voor de verbranding van hoogcalorische afvalstromen, verkregen door
mechanische scheiding van gemengd ingezameld afval, hierdoor niet belemmerd zal worden.
Voor genoemde initiatieven wordt een stimuleringskader ontwikkeld dat voorziet in
vergoedingen van vermeden CO2-emissies [38].
tabel 2: gegevens omtrent de AVI’s in Nederland
Aantal Capaciteit
[absoluut] [kton]
1970
1980
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2.4

6
11
13
8
10
11
11
11

3.350
4.610
5.000
5.000
5.000

CO2-emissie

Het (versterkte) broeikaseffect wordt veroorzaakt door verhoogde atmosferische concentraties
van een aantal gassen die door menselijke activiteiten worden uitgestoten. Het gaat daarbij om
CO2, CH4, N2O, HFK’s, PFK’s en SF63. De productie van CFK’s, halonen, tri, tetra en

3

De zes (groepen) gassen zijn: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), onvolledig
gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) en zwavelhexafluoride (SF6).
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chloroform, die zowel de ozonlaag aantasten als het broeikaseffect versterken, is inmiddels
dankzij het Verdrag van Montreal sterk gedaald.
Alle broeikasgassen zijn relatief stabiele verbindingen die lang in de atmosfeer blijven en daar
accumuleren. Daardoor versterken ze op de korte en de lange termijn het broeikaseffect. Door
de vrijwel volledige menging van deze gassen in de atmosfeer maakt het voor de toename van
het broeikaseffect niet uit waar ze worden uitgestoten of waar deze uitstoot wordt gereduceerd
[11]. Sinds 1850 is de CO2-concentratie gestegen van 280 ppm4 tot circa 360 ppm (huidige
CO2-concentratie). Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van fossiele
brandstoffen en door verandering van het grondgebruik zoals ontbossing. Van de
broeikasgassen draagt CO2 voor meer dan 60% bij aan de menselijke beïnvloeding van het
klimaat [10].
2.4.1

Klimaatverdrag

Om tot beheersing van het versterkte broeikaseffect te komen, is in Rio de Janeiro in 1992 het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (Klimaatverdrag) gesloten.
Doel was het tijdig stabiliseren van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op
een zodanig niveau dat ecosystemen zich aan de verandering van het klimaat kunnen
aanpassen, de voedselproductie niet in gevaar wordt gebracht en de economie zich duurzaam
kan ontwikkelen.
2.4.2

Kyoto protocol

De uitkomst van Kyoto was dat de geïndustrialiseerde landen zich ertoe verplichtten in de
periode 2008-2012 per jaar gemiddeld zo’n 5% minder broeikasgas (in CO2-equivalenten) uit
te stoten. De reductie wordt gemeten voor CO2, CH4, N2O ten opzichte van 1990, en voor
HFK’s, PFK’s en SF6 ten opzichte van 1990 of 19955. Dit is de eerste verplichtende en
concrete taakstelling in het mondiale klimaatbeleid en de eerste stap op de lange weg die de
internationale gemeenschap zal moeten afleggen om het versterkte broeikaseffect onder
controle te krijgen [11]. In het Kyoto-protocol gaat het om de netto-uitstoot van
broeikasgassen. CO2 kan uit de atmosfeer worden gehaald door bomen die het tijdens hun
groei omzetten in hout. Het kan weer vrijkomen bij ontbossing. Voor het Protocol telt alleen
de nettoverandering in de koolstofvoorraad in de periode 2008-2012 als gevolg van
bosaanplant, herbebossing en ontbossing ten opzichte van 1990. Nederland heeft zich met de
ratificatie van het Kyoto Protocol internationaal tot doel gesteld om in de periode 2008-2012
(de zogenaamde eerste budgetperiode) 6% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990
[10].
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Ppm = parts per million
Door economische groei zou bij ‘business as usual’ de mondiale emissie in 2012 naar verwachting 25% hoger
zijn dan in 1990.
5
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3

Theorie & werkwijze

Dit hoofdstuk geeft een uitgebreide beschrijving van de theorie betreffende het WIO model.
Het hoofdstuk is zodanig opgebouwd dat eerst uitvoerig de vorming van het WIO model
wordt beschreven door in te gaan op de modellen waarop het WIO model is gebaseerd.
Namelijk, conventionele economische input-output analyse (IOA) en environmental inputoutput analyse (EIO). Vervolgens is in paragraaf 3.8 de werkwijze beschreven en in de laatste
paragraaf, paragraaf 3.9 wordt de integratie van het engineering model beschreven. Een
samenvatting van de gebruikte matrix termen is terug te vinden in bijlage E.
3.1

Inleiding

De afvalstromen, inclusief het storten van afval, van een economie hangen voor een groot
gedeelte af van het betreffende technologiepatroon, de levenswijze en de institutionele
situatie. Elke verandering in de bovengenoemde toestanden heeft effect op het niveau van
economische activiteit en de afvalstromen die onderling met elkaar in verband staan. Het is
dus mogelijk dat een bepaald afvalbeleid een reducerend effect heeft op het storten van afval
van een bepaalde sector van deze economie maar dat ditzelfde beleid daarentegen leidt tot een
verhogend effect op het storten van afval in andere sectoren.
Denk bijvoorbeeld aan het geval van smelten en stollen van as uit een verbrandingsoven.
Terwijl het redelijk lijkt te denken dat dit een effectieve manier is om het storten van afval te
reduceren, kan de bijkomende vraag naar elektriciteit voor het in werking zijn van de
verbrandingsoven een toename veroorzaken van bijvoorbeeld vliegas in de elektriciteitsopwekkingindustrie [28].
Om een afname te creëren van de totale hoeveelheid te storten afval in het specifieke geval en
in het algemene geval van de totale afvalstroom, is het echter nodig om rekening te houden
met de onderlinge afhankelijkheid tussen goederenstromen, afvalstromen en afvalbeheer.
Met deze motivatie in het achterhoofd, heeft Shinichiro Nakamura een nieuwe vorm van
hybride levenscyclus analyse (LCA) ontwikkeld, het WIO model genaamd. Het WIO model is
een simpele analytische weergave van de onderlinge afhankelijkheid van de goederenstromen
en de afvalstromen in de vorm van een uitgebreid economisch input-output analyse model
(IOA).
In ISO6 140407 wordt LCA gedefinieerd als de “samenstelling en beoordeling van de inputs,
de outputs en de mogelijke milieueffecten van een productsysteem gedurende zijn
levenscyclus”. LCA is derhalve een instrument dat de milieulast van producten analyseert in
alles fasen van hun levenscyclus, van grondstofwinning, productie, gebruik van het product
tot de afvalfase, hergebruik of recycling (een productanalyse ‘van wieg tot graf’). Het totaal
aan eenheidsprocessen betrokken bij de levenscyclus van een product heet het
‘productsysteem’ [29].
Het belangrijkste kenmerk van de ‘wieg tot graf’-aanpak is het holistische karakter. De
milieueffecten worden in een consistent raamwerk geplaatst, waar en wanneer deze effecten
ook hebben plaatsgevonden, of zullen plaatsvinden. Een fundamentele reden voor een
dergelijke aanpak hangt samen met het feit dat de drijvende kracht achter de economie wordt
gevormd door de uiteindelijke consumptie van producten. Deze consumptie biedt grote
6

International Organization for Standardization
De 14000-reeks normen omvat onder andere norm 14040 die betrekking heeft op LCA (de ISO 14040-reeks;
Milieumanagement - levenscyclusanalyse).
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mogelijkheden voor indirecte milieuzorg van
eenheidsprocessen, gerelateerd aan een product.
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Een andere fundamentele reden voor de ‘wieg tot graf’-aanpak is het feit dat een dergelijke
aanpak voorkomt dat problemen in een bepaalde fase van de levenscyclus van een product
wordt afgewenteld naar een andere fase (probleemafwenteling). Een product kan in elke fase
van zijn leven milieubelasting veroorzaken. Winning van grondstoffen tast vaak het landschap
aan. Productie kost energie en brengt emissies met zich mee. Tijdens de consumptiefase kan
er energie nodig zijn om het product te gebruiken. En tijdens de afdankfase of
verwijderingfase wordt ook energie verbruikt en komen er verwerkingsresiduen (zoals
bodemas, vliegas) vrij. Als er slechts naar één fase wordt gekeken is er het gevaar dat er
elders in de keten nieuwe milieuproblemen ontstaan die nog erger zijn dan het probleem dat
opgelost dienen te worden [32].
De aanpak van een LCA is gestructureerd aan de hand van een internationaal erkend
raamwerk en dat de basis vormt van een aantal ISO-normen. Dit raamwerk structureert de
hele LCA-procedure in vier verschillende fasen:
!
!
!
!

Vaststelling van doel en reikwijdte
Inventarisatie
Effectbeoordeling
Interpretatie

In het WIO model wordt niet enkel de milieubelasting geanalyseerd in de vorm van CO2
emissie en vergeleken van alternatieven, maar ook de economische effecten die alternatieven
kunnen voortbrengen. Dit is wat er wordt bedoeld met hybride LCA. De keten van “wieg tot
graf” betreft dus niet enkel de milieueffecten maar ook de economische effecten.
De conventionele economische input-output analyse (IOA) is in beginsel ontwikkeld om de
intersectorale goederenstroom weer te geven en is dus niet ontworpen om rekening te houden
met de bijkomende afvalstromen. In de conventionele vorm is IOA derhalve niet geschikt om
voldoende rekening te houden met de effecten die een gevolg zijn van de onderlinge
beïnvloeding tussen de goederenstromen en de afvalstromen. Echter, voor het beoogde doel
van LCA van afvalbeheer kwesties zijn deze effecten fundamenteel.
De baanbrekende studie op het gebied van de environmental input-output analyse (EIO) dat
van belang is voor afvalbeheer issues is het Leontief pollution abatement model [5]. Leontief
heeft de conventionele IOA uitgebreid zodat deze rekening hield met de emissies van
milieuverontreinigende stoffen en de onderlinge afhankelijkheid tussen conventionele
goederenproductiesectoren en afvalverwerkende sectoren (pollution abatement). Met
betrekking tot het belang van afvalbeheer issues, kan het Leontief pollution abatement model
worden gekarakteriseerd door het feit dat de aanname van het model een strikte één op één
relatie heeft tussen een type afval en de methode van verwerking.
Er zijn een drietal gevolgen:
!
!

Ten eerste, het aantal typen afval moet gelijk zijn aan het aantal afvalverwerkingsmethoden;
Ten tweede, een gezamenlijke verwerking van meerdere typen afval in een enkel
verwerkingsproces wordt uitgesloten;
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!

Ten derde, het verwerking van een enkel type afval door meerdere verwerkingsmethoden
wordt ook uitgesloten.

Enerzijds kan in het algemeen gesteld worden dat afvalbeheer inhoudt dat verschillende
soorten afval verwerkt worden door een enkele verwerkingsmethode. Bijvoorbeeld, elke soort
vast afval kan worden gestort, het storten van afval is “the only waste disposal method that
can deal with all materials in the solid waste stream” [3]. Dat wil zeggen dat elke vorm van
vast afval gestort kan worden. Hoewel verbranding niet zo universeel is dan het storten van
afval kan elke vorm van brandbaar afval worden verbrand om te komen tot verschillende
mogelijke doelstellingen zoals volumereductie en energieterugwinning [3].
Anderzijds kunnen verschillende verwerkingsmethoden worden gebruikt om een enkel type
afval te verwerken. Bijvoorbeeld, groente-, fruit- en tuinafval (GFT) kan door de volgende
verwerkingsmethoden worden verwerkt: composteren, verbranden en storten. Samenvattend,
de één op één relatie tussen de verschillende typen afval en de verschillende
verwerkingsmethoden voldoet niet voor de empirisch relevante casus van afvalbeleid dat
betrekking heeft op een groot aantal typen afval en verwerkingsmethoden. De aanname die
wordt gedaan in het Leontief EIO model is derhalve niet consistent met de realiteit van
afvalbeheer [1].
Het WIO model generaliseert het Leontief EIO model om het toepasbaar te maken voor
afvalbeheer vraagstukken. Het model kan gebruikt worden voor een willekeurige combinatie
van verwerkingsmethoden8 toegepast op een willekeurige combinatie typen afval. Hierbij
moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat de combinaties technisch haalbaar
moeten zijn. Het aantal typen afval en verwerkingsmethoden kan willekeurig verdeeld worden
en het is niet noodzakelijk dat dit aantal gelijk is. Verder, het model kan afval dat wordt
voortgebracht uit praktisch elke afvalbron van de economie in beschouwing nemen. Inclusief
(MSW municipal solid waste) / gemeentelijk vast afval en commercieel afval afkomstig van
goederen- & diensten sectoren en de verwerkingsresiduen van de afvalverwerkende sectoren.
Afvalverwerking heeft een dynamisch karakter in de zin dat de input-output relaties sterk
afhankelijk zijn van de hoeveelheid en samenstelling van het te verwerken materiaal. Het juist
functioneren van afvalverwerking houdt in dat al het afval dient te worden verwerkt, ongeacht
de hoeveelheid en samenstelling. Dit kenmerk, het dynamische karakter, is belangrijk
wanneer een LCA-studie voor afval wordt uitgevoerd. Het WIO model houdt hier ook
rekening mee door de integratie van een engineering proces model van afvalbeheer.
3.2

De Nederlandse WIO tabel

Deze paragraaf zal eerst ingaan op de WIO tabel, de uitleg en betekenis van de begrippen
omtrent de samenstelling van de tabel. Vervolgens zal meer gedetailleerd worden ingegaan op
de verschillende onderdelen van de WIO tabel.
In figuur 1 is een voorbeeld te zien van de WIO tabel. Deze tabel beschrijft de stromen van
een vijftal goederen en een drietal typen afval tussen vijf goederen & diensten sectoren
(bouwnijverheid, metaalindustrie, machine-industrie, energie-industrie en delfstoffenwinning)
en twee afvalverwerkingsectoren (verbranden en storten). De stortmassa en de CO2 emissie
worden “environmental load” genoemd omdat ze verwijzen naar de finale vorm van emissie
naar de omgeving.
8

Verwerkingsmethoden zoals chemische- en fysische verwerking (schredderen), composteren, vergassen,
verbranden, storten.
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Opmerking: de eenheid van de rijen “industrie sectoren (output)” wordt weergegeven in
monetaire eenheden (miljoenen euro’s). De rijen “afval” en “environmental load” worden
weergegeven in fysieke eenheden (kton).
Het bovenste deel van figuur 1 is samengesteld uit de rijen die verwijzen naar “industrie
(output)” en de kolommen die verwijzen naar “industrie (input)”, “afvalverwerking” en de
“finale vraag”. De kolommen “industrie (input)” geven het verbruik van goederen aan,
derhalve de input die nodig is voor bijvoorbeeld de delfstoffenwinning afkomstig van de
metaalindustrie (X21) en de energie-industrie (X41). De “industrie (output)” geven de output
weer die bijvoorbeeld de sector “machine-industrie” levert aan de sector “verbranden” (X36).
De kolom “afvalverwerking”, derhalve verbranden en storten, wordt in het WIO model gezien
als een aparte sector maar is in feite onderdeel van de sector milieudienstverlening.
De totale input in een land is samengesteld uit het binnenlands geleverde verbruik plus de
import. De import wordt in een aparte rij weergegeven, dit wordt later nader uitgelegd. De
totale output van een land minus de binnenlandse afname is gelijk aan de export. De export
wordt in een aparte kolom weergegeven, dit wordt later nader uitgelegd in paragraaf 4.2 en
4.4.22. Dit deel van de tabel geeft de intersectorale goederenstroom weer (weergegeven in
miljoenen euro’s). Dit blok komt overeen met de intermediaire stroommatrix van de
conventionele input-output tabel. De intermediaire stroommatrix beschrijft bijvoorbeeld het
proces waarbij de natuurlijke hulpbronnen die door de sector delfstoffenwinning zijn
verkregen worden omgezet in basismaterialen en uiteindelijk in machines en producten. Voor
het conversieproces is de input nodig van bijvoorbeeld energie en kapitaalgoederen.
De productie en consumptie activiteiten door de industrie en huishoudens (“finale vraag”)
levert afval op. Het blok in het midden van de tabel dat is samengesteld uit de rijen “afval” en
de kolommen “industrie” en “afvalverwerking” geeft het afval weer dat afkomstig is van de
industrie en de verwerkingssectoren (weergegeven in fysieke eenheden).
Bijvoorbeeld: WB3 geeft de hoeveelheid “metaalafval” weer die afkomstig is van de
“machine-industrie” en WC6 geeft de hoeveelheid “bodemas”weer die afkomstig is van
“verbranden”. Het afval dat afkomstig is van de huishoudens is weergegeven met de
elementen Wif (waarin i = A, B, C) in de kolom “finale vraag”. Zo is WAf de hoeveelheid
“houtafval” dat afkomstig is van de huishoudens.
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hergebruik
afval

figuur 1: prototype van een Waste Input-Output tabel
Binnen de structuur van WIO wordt afvalverwerking weergegeven als een conversieproces
van verschillende typen afval. Zie onderstaande formule:
afval B

afval A   → afval C

M

afvalverwerking

In figuur 1 is dit weergegeven in het blok dat is samengesteld uit de rijen “afval” en de
kolommen “afvalverwerking”. Bijvoorbeeld: de sector “verbranden” converteert “houtafval”
(WAf) naar “bodemas” (WC6) en “energie” (-X46). In de WIO tabel wordt het recyclen van
afvalmateriaal weergegeven als een negatieve boeking. De negatieve boeking van de
“energie-industrie” in “verbranden” verwijst naar de hoeveelheid energie die is
teruggewonnen uit afvalwarmte. Een tweede voorbeeld is indien “metalen” (WB3) afkomstig
van de “machine-industrie” hergebruikt wordt door de “metaalindustrie”( -WB2). Een derde
voorbeeld is indien “bodemas” (WC6) wordt hergebruikt door de “bouwnijverheid” (-WC5).
Vanwege deze regel geldt dan dat de som van de rij voor elk type afval gelijk is aan de netto
productie van afval dat dient te worden verwerkt door de sector “afvalverwerking”. Dit kan
als volgt worden weergegeven:
Afval productie = afvalhergebruik + afvalverwerking
De kolom “output, verwerking” geeft in het bovenste deel van de matrix de totale output weer
van de goederen & diensten sectoren (in miljoenen euro’s). In het onderste deel van de matrix
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geeft deze kolom de totale hoeveelheid afval dat dient te worden verwijderd, dus dat deel van
het afval dat wordt verbrand/gestort (in fysieke eenheden).
De regel “environmental load” geeft de hoeveelheid CO2 (in fysieke eenheden) weer die
vrijkomt per sector. Dit wordt weergegeven als Ci. CO2 wordt niet gebruikt als type afval in
dit rapport maar als een indicator voor de milieueffecten. Verder is het stortafval
weergegeven. Dit deel geeft, na de berekeningen, per sector weer wat de aanslag is op de
hoeveelheid stortafval (massa; kton). De totale hoeveelheid stortafval wordt weergegeven als
EY.
3.3

Input-output analyse (IOA)

Input-output analyse is de beschrijving en analyse van de productiestructuur van een
economie. Productieprocessen in een economie zijn altijd onderling afhankelijk van elkaar.
Een duidelijk voorbeeld wordt gegeven in literatuur [33]: “For the production of coal, iron is
required; for the production of iron, coal is required; no man can say whether the coal
industry or the iron industry is earlier of later in the hierarchy of production”.
Deze onderlinge afhankelijkheid in de productie is het fundamentele begrip van input-output
analyse. Aan de hand van een voorbeeld zal de analyse worden beschreven.
tabel 3: Voorbeeld van een IO tabel (in miljoenen euro’s)

Landbouw
Delfstoffenwinning
Primaire inputs
Totaal

Landbouw

Delfstoffenwinning

10
50
90
150

80
30
90
200

Finale
vraag
60
120
180

Totaal
150
200
180

De getallen in tabel 3 staan in miljoenen euro’s. De input-output tabel bestaat uit vier delen,
ook wel kwadranten worden genoemd. Het eerste kwadrant, het deel linksboven, beschrijft de
intermediaire inputs en outputs van de industrieën. In dit voorbeeld wordt een tweetal
industrieën onderscheiden, namelijk de landbouw en de delfstoffenwinning. Het eerste
kwadrant beschrijft dat de landbouwbedrijven voor 10 miljoen euro leveren aan andere
landbouwbedrijven en voor 80 miljoen euro aan de delfstoffenwinningbedrijven.
Delfstoffenwinning bedrijven leveren voor 50 miljoen euro aan de landbouwbedrijven en
voor 30 miljoen aan andere delfstoffenwinning bedrijven.
Het tweede kwadrant, het deel rechtsboven, geeft een beschrijving van de finale output of
finale vraag. De finale vraag is dat deel van de output dat niet als input wordt gebruikt door de
industrieën in de periode die wordt beschouwd (over het algemeen 1 jaar). Categorieën in de
finale vraag zijn onder andere consumptie door de huishoudens en de overheid en export. In
dit voorbeeld wordt de consumptie door huishoudens in beschouwing genomen. Te zien is dat
voor 60 miljoen euro aan landbouwproducten en voor 120 miljoen euro aan
delfstoffenwinning producten wordt geconsumeerd door de huishoudens.
Het derde kwadrant, het deel linksonder, bevat de zogenaamde primaire inputs van de
industrieën. Categorieën in de primaire inputs zijn onder andere lonen, sociale lasten, winsten,
indirecte belastingen, subsidies en importen.
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Het vierde kwadrant, het deel rechtsonder, bevat de primaire inputs die direct naar de finale
vraag gaan. Bijvoorbeeld: indirecte belastingen en subsidies op consumptie, of geïmporteerde
producten die direct geëxporteerd worden. In dit voorbeeld is dit kwadrant leeg.
Omdat in dit rapport enkel het eerste en tweede kwadrant worden beschouwd in de WIO
analyse zullen ook in dit voorbeeld enkel het eerste en tweede kwadrant worden beschouwd.
Input-output analyse begint met het maken van twee veronderstellingen. De eerste is de
veronderstelling van homogene productie [33]:
!

Each industry produces only one commodity and each commodity is produced by only one
industry.

Iedere bedrijfsklasse produceert slechts producten die karakteristiek zijn voor die
bedrijfsklasse. De veronderstelling van homogene productie houdt in dat elke industrie kan
worden geïdentificeerd door de goederen of diensten die deze industrie produceert.
De tweede is de veronderstelling van vaste (oftewel lineaire) input-output coëfficiënten [33]:
!

The input-output coefficients are independent of the demand for commodities.

Dit betekent dat de technologie van een economie onafhankelijk is van de vraag naar
producten in die economie en derhalve van de totale productie. Als, in het gebruikte
voorbeeld, de landbouw in de volgende periode twee keer zo veel zou produceren, zou de
landbouw twee keer zoveel inputs verbruiken, dus 20 miljoen euro landbouwproducten, 100
miljoen euro delfstoffenwinning producten enzovoorts. Met andere woorden; inputs variëren
proportioneel met outputs.
3.3.1

Beschrijving van importen

De importen kunnen in een input-output tabel op een aantal manieren worden beschreven.
Met behulp van de onderstaande tabel (tabel 4) worden twee manieren uitgelegd. Te weten de
IO tabel exclusief importen en de IO tabel inclusief importen. De tweede manier is de wijze
waarop de IO tabel in dit rapport wordt toegepast. Er zijn in tabel 4 een aantal verandering
doorgevoerd ten opzichte van tabel 3. Namelijk een uitbreiding met de importen en exporten.
tabel 4: Input-output tabel exclusief importen (in miljoenen euro’s)
Landbouw
Landbouw
Delfstoffenwinning
Importen
Toegevoegde waarde
Totaal

10
50
50
40
150

Delfstoffenwinning Finale vraag
(overig)
80
40
30
50
30
60
200
90

Export

Totaal

20
70
90

150
200
80
100

De ‘primaire input’ categorie is opgedeeld in een rij genaamd de ‘importen’ en in een rij
genaamd de ‘toegevoegde waarde’. De kolom ‘finale vraag’ is opgedeeld in een kolom
‘export’ en in een kolom ‘overige finale vraag’. De rij ‘importen’ bevat de totale waarde van
de geïmporteerde goederen en diensten door de verschillende industrieën.
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Er wordt verondersteld dat er geen importen direct naar de finale vraag gaan. Verder, export
van goederen wordt expliciet in een enkele kolom weergegeven9. Uit de tabel is op te maken
dat de exporten groter zijn dan de importen hetgeen wijst op een overschot op de
betalingsbalans. De elementen in het intermediaire deel van de tabel bevatten enkel
binnenlands geproduceerde producten. Dat is de reden dat deze vorm van het registreren van
importen ‘de input-output tabel exclusief importen’ wordt genoemd. Het nadeel van deze
methode is dat de rij ‘importen’ een heterogeen productenpakket bevat. Deze wijze van het
verwerken van importen laat niet zien welke producten worden geïmporteerd. Een inputoutput analyse gebaseerd op deze tabel kan niet het totale gebruik van inputs door een sector
bepalen, het beschouwt enkel de binnenlands geproduceerde inputs [33].
Aangezien in dit rapport een beschrijving wordt gegeven van de technologie in Nederland
betreffende het jaar 1999, is deze methode niet geschikt. Veel Nederlandse sectoren zijn mede
afhankelijk van de importen om producten te produceren, denk bijvoorbeeld aan de
metaalindustrie. Deze sector gebruikt voor de productie van metalen onder andere ijzererts dat
niet in Nederland gewonnen wordt. Vandaar dat het van groot belang is om de input-output
analyse inclusief importen te gebruiken.
Het hierboven genoemde probleem kan worden opgelost door de importen te verdelen over de
intermediaire rijen. Om dit te kunnen doen is informatie nodig betreffende de samenstelling
van de importen. Veronderstel dat de 50 miljoen euro die is geïmporteerd door de sector
landbouw opgebouwd is uit 10 miljoen euro aan landbouw producten en uit 40 miljoen euro
aan delfstoffenwinning producten. En dat de 30 miljoen euro die is geïmporteerd door de
sector delfstoffenwinning is opgebouwd uit 20 miljoen euro aan landbouw producten en uit
10 miljoen euro aan delfstoffenwinning producten. Als deze informatie bekend is kan de
input-output tabel worden omgeschreven zoals is gedaan in tabel 5.
tabel 5: Input-output tabel inclusief importen (in miljoenen euro’s)
Landbouw
Landbouw
Delfstoffenwinning
Toegevoegde
waarde
Totaal

20
90

Delfstoffenwinning Finale vraag
(overig)
100
40
40
50

Export

Import

Totaal

20
70

-30
-50

150
200
100

40

60

-

-

-

150

200

90

90

-80

De geïmporteerde producten zijn toegevoegd aan de binnenlands geproduceerde input in het
intermediaire deel van de tabel. Te zien is dat de input van de sector landbouw afkomstig van
de sector landbouw nu een input heeft van 20 miljoen euro terwijl het in de vorige tabel 10
miljoen euro betrof (10 miljoen binnenlands geproduceerd + 10 miljoen geïmporteerd = 20
miljoen totaal). De toegevoegde importen zijn vervolgens afgetrokken van elke rij in de finale
vraag kolom ‘import’. Deze kolom bevat de negatieve importen. Op deze manier blijven de rij
en kolom totalen, die enkel binnenlands geproduceerde producten bevatten, onveranderd.

9

Exporten zijn een deel van de finale vraag, daar waar importen geen onderdeel zijn van de toegevoegde
waarde.
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Elke kolom van het intermediaire deel van de tabel geeft nu een beschrijving van de
hoeveelheid ‘eigen soort’ producten die worden gebruikt door de verschillende industriële
sectoren, ongeacht of deze producten binnenlands zijn geproduceerd of zijn geïmporteerd.
Input-output analyse start met het berekenen van de input-output coëfficiënten. Deze worden
als volgt berekend: het intermediaire deel van de IO tabel wordt gedeeld door het
corresponderende kolomtotaal. Bijvoorbeeld: er wordt 90 miljoen euro aan
delfstoffenwinning producten gebruikt om 150 miljoen euro aan landbouwproducten te
produceren. De input-output coëfficiënt van dit deel wordt 60/150 = 0,6. Dit betekent dat er
0,6 eenheden (in dit geval miljoenen euro’s) landbouwproducten worden gebruikt om 1
eenheid delfstoffenwinning producten. Op dezelfde wijze worden de andere coëfficiënten
berekend zodat de matrix A tot stand komt:
0,133 0,5
A=

 0,6 0,2
Matrix A wordt de matrix van de input-output coëfficiënten, directe input coëfficiënten of de
matrix van technische coëfficiënten genoemd [4]. Deze matrix kan worden gezien als een
beschrijving van de technologie van een economie in een bepaalde periode. IOA is doorgaans
geïnteresseerd in de vraag hoeveel van elk product moet worden geproduceerd om te voldoen
aan een bepaalde finale vraag. Om deze vraag te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van de
Leontief inverse matrix ook wel de matrix van Leontief multipliers genoemd:
(I – A)-1
Waarin I de identity matrix (eenheidsmatrix) is:
1 0 0 
algemeen: I = .. .. ..
0 0 1

1 0 
I=

0 1 

waarin:
# aii = 1 (elementen op de hoofddiagonaal)
# aij = 0 (i ≠ j)
Voor het eerder gebruikte voorbeeld geldt dan:
1,708 1,068

0,961 1,851

(I − A )−1 = 

Het element aij uit de Leontief inverse geeft de directe en indirecte benodigdheden
(requirements) van product i voor de productie van 1 eenheid van de finale vraag voor product
j. De diagonale elementen van deze matrix zijn groter dan 1, daar de productie van 1 eenheid
finale vraag naar product j is er op zijn minst 1 eenheid nodig van product j (dit zijn enkel de
directe requirements). In het voorbeeld is te zien dat wanneer er 1 eenheid finale vraag
gevraagd wordt, er 1,851 eenheden door de delfstoffenwinning moet worden geproduceerd.
De ‘extra’ 0,851 eenheden zijn nodig om de landbouwproducten die nodig zijn voor de
delfstoffenwinning te produceren en om de delfstoffenwinning producten te produceren die
nodig zijn voor de productie van landbouwproducten, enzovoorts.
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De Leontief multipliers zijn zogenaamde cumulatieve (input-output) coëfficiënten omdat alle
benodigdheden (indirecte en directe benodigdheden) voor de finale vraag worden
gecumuleerd. Wanneer de totale requirements (directe en indirecte) in beschouwing worden
genomen. Blijkt uit het voorbeeld dat een toename van 1 euro van de finale vraag naar
landbouwproducten dit een multiplier effect heeft van 2,669 euro (1,708 + 0,961) op
additionele inputs van de economie. Gelijk hieraan, heeft een toename van 1 euro in de vraag
naar producten van de delfstoffenwinning een multiplier effect van 2,919 euro (1,068 + 1,851)
op additionele inputs van de economie.
3.4

Input-output analyse met afval en afvalverwerking

Eerst zal een uitleg worden gegeven omtrent de notatie. Er zijn nI goederen- & diensten
sectoren (voortaan goederensectoren), nII zijn de afvalverwerkingsectoren, nw de verschillende
typen afval, en n : nI + nII. Om het overzichtelijk te houden worden de sets van natuurlijke
getallen die verwijzen naar de sectoren en verschillende typen afval als volgt gedefinieerd:
N I : = {1,…., nI};
N II : = { nI + 1,…., nI + nII };
N : = N I ∪ N II ;
N w : = {1,…., nw}.
Voor sector j (j ∈ N) geldt dat de output met xj wordt aangeduid, en de input van sector i (i ∈
N) wordt met Xij aangeduid. De productie en input van afval k (k ∈ Nw) wordt respectievelijk
met W+kj en W-kj aangeduid. De “output” van een afvalverwerkingsector wordt gemeten aan
de hand van de hoeveelheid afval die is verwerkt. Evenredig hieraan, wordt de notatie voor de
finale vraag i (i ∈ N) met XiF aangeduid. De productie van afval k (k ∈ Nw) door de finale
vraag sector wordt aangeduid met W+kf, en het geval van input van afval k naar de finale
vraag sector wordt met W-kF aangeduid.
De netto productie van afval k door sector j wordt met Wkj : = W+kj - W-kj aangeduid. Wanneer
Wkj > 0, dan produceert sector j een grotere hoeveelheid afval k dan het gebruikt als input en
creëert een positieve vraag voor afvalverwerking. Aan de andere kant, wanneer Wkj < 0, dan
reduceert sector j de hoeveelheid afval k dat moet worden verwerkt. De som van Wkj voor alle
j’s; wk geeft de totale hoeveelheid afval k dat verwerking ondergaat. De volgende
vergelijkingen gelden voor de output van goederen, de hoeveelheid afvalverwerking en de
netto productie van afval:
xi =

∑X

ij

∑X

ij

+

j∈N I

xi =

j∈N

wk =

∑X

ij

+ X iF (i ∈ N I )

(1)

∑X

ij

+ X iF (i ∈ N II )

(2)

j∈N II

+

j∈N

I

∑W

j∈N

I

kj

+

II

∑W

j∈N

kj

+ WkF ( k ∈ N w )

(3)

II
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De output xi (i ∈ NI) van de goederensectoren kan worden bepaald in termen van productieeenheden. Er is aangenomen dat afval kan worden gemeten in fysieke eenheden, met andere
woorden dat afval kan worden bepaald in massa-eenheden. Omdat de output xi (i ∈ NII) van
de afvalverwerkingsectoren bepaald is aan de hand van de hoeveelheid afval die is verwerkt,
wordt dit ook bepaald in massa-eenheden. Omdat afval verwerkt dient te worden is er een
overeenkomst tussen de totale hoeveelheid afval die verwerkt moet worden en de totale
output van de afvalverwerkingsectoren:

∑w

k∈N

k

=

∑x

j∈N

W

(4)

j

II

Om de procedure van de conventionele IOA te volgen, worden nu de conventionele input
coëfficiënten gedefinieerd die verwijzen naar de input i per eenheid output j door aij : = Xij/xj
(i,j ∈ N), en de netto productie coëfficiënten van afval k per eenheid output j door gkl : = Wkj /
xj (k ∈ Nw , j ∈ N). Met behulp van deze coëfficiënten kunnen de vergelijkingen 1 t/m 3 als
volgt worden beschreven:
xi =

∑a

ij

∑a

ij

xj +

j∈N I

xi =

j∈N

wk =

∑g

j∈N

ij

x j + X iF (i ∈ N I )

(5)

∑a

ij

x j + X iF (i ∈ N II )

(6)

j∈N II

xj +

j∈N

I

I

∑a

kj

xj +

II

∑g

j∈N

kj

x j + WkF (k ∈ N w )

(7)

II

Of in matrix notaties als:
x I = AI , I x I + AI , II x II + X I , F

(8)

x II = AII , I x I + AII , II x II + X II , F

(9)

w = G., I x I + G., II x II + W ., F

(10)

Waar xI verwijst naar een nI x 1 vector, de i-ste component waarvan xi (i ∈ NI ). Evenzo, xII is
een nII x 1 vector, de (i – nI )-ste component waarvan xi (i ∈ NII ). De superscripts (I) en (II)
verwijzen respectievelijk naar de goederensectoren en afvalverwerkingsectoren. De nI x 1
vector XI,F en de nII x 1 vector XII,F zijn gedefinieerd op een soortgelijke manier. W.,F verwijst
naar een nw x 1 vector, de k-ste component waarvoor geldt WkF (k ∈ Nw).
Van nu af aan wordt het subscript (.) gebruikt om alle componenten van de relevante rijen en
kolommen aan te geven. De vier matrices van de componenten AI,I , AI,II, AII,I en AII,II worden
ook gedefinieerd op een soortgelijke manier. Bijvoorbeeld, AI,II is een nI x nII matrix van aij’s
(i ∈ NI, j ∈ NII), G.,I is een nW x nI matrix van gkj’s (k ∈ NW, j ∈ NI), en G.,II is een nW x nII
matrix van gkj’s (k ∈ NW, j ∈ NII).
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De conventionele IOA beschouwt het systeem van vergelijkingen die bestaat uit de
vergelijkingen (8) en (9) maar laat vergelijking (10) buiten beschouwing:
 xI

 x II

  AI , I
 = 
  AII , I

AI , II  x I

AII , II  x II

(11)

  X I ,F 

 + 
X
  II , F 

met de uitwerking gegeven als:
 xI

 x II

 
 AI , I
 =  I n − 
 AII , I
 

AI , II
AII , II










−1

 X I ,F

 X II , F





(12)

waarin In verwijst naar de identity matrix van orde n. De coëfficiënt matrix G.,I = (G.,I , G.,II)
geeft de hoeveelheid en samenstelling van de verschillende typen afval dat wordt
geproduceerd in elke sector. De elementen van AII,. = (AII,I , AII,II) verwijst dan naar de input
van de afvalverwerking die nodig is voor de verwerking van dit afval.
Omdat er verschillende methoden beschikbaar kunnen zijn voor de verwerking van elk
afzonderlijk type afval, kunnen er talrijke patronen bestaan om een bepaald assortiment afval
naar de beschikbare verwerkingsmethoden te verdelen. Derhalve geeft AII,. een gecombineerd
gevolg weer van G.,. en het specifieke allocatiepatroon van afval naar verwerkingsmethoden.
Met andere woorden, AII,. kan worden gezien als een herleiding van G.,., daar waar de
herleiding een specifiek allocatiepatroon symboliseert van afval naar verschillende
verwerkingsmethoden. Er zijn factoren die invloed kunnen hebben op het verdeelpatroon.
Bijvoorbeeld institutionele factoren als milieuvoorschriften, zoals een verbod van het storten
van brandbaar afval.
Hieruit volgt dat AII,. kan veranderen als gevolg van een verandering in de institutionele
factoren. Zelfs als de technologie, die wordt beschreven met AI,. en G.,., constant blijft. In deze
zin zijn AII,. geen technische coëfficiënten.
Uit de hierboven weergegeven verhandeling volgt dat de uitsluiting van vergelijking (10) in
de conventionele IOA is gerechtvaardigd. Mits het enkel betrekking heeft op de analyse van
een gegeven matrix van afvalproductie G.,., en een gegeven allocatiepatroon van afval naar
verwerkingsmethoden. Omdat de matrix van niet-technische coëfficiënten AII,. dan constant
blijft, is het niet nodig om de herkomst terug naar G.,. na te gaan.
Het grootste belang voor LCA van afvalbeheer bestaat uit de economische effecten en
milieueffecten die een gevolg kunnen zijn van de introductie van alternatieve afvalrecycling
methoden en/of alternatieve afvalverwerkingsmethoden. Met andere woorden, LCA van
afvalbeheer behandelt de kwestie waarin de technische coëfficiënten AI,. en G.,. evenals het
allocatiepatroon van afval naar verwerkingsmethoden kunnen veranderen.
Het modelleren enkel gebaseerd op AII,. is niet langer geldig. Het is nodig om een expliciete
overeenkomst te benoemen tussen AII,. en G.,. door vergelijking (10) te integreren in het model.
De te benoemen overeenkomst is niet beperkt tot deze coëfficiënten, maar bevat ook de
overeenkomsten tussen XII,F en W.,F in de finale vraag sector.
Samenvattend, het is nodig om de overeenkomst te benoemen tussen afval productie en de
verwerking hiervan op het niveau van iedere sector.
Vergelijking (4) verschaft een belangrijk startpunt voor het benoemen van de overeenkomst.
In matrix notaties is deze voorwaarde bepaald als:
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1Τn IIxII = 1Τn Ww

(13)

waar 1n is een n x 1 vector met alle elementen gelijk 1. Het superscript T verwijst naar het
transponeren van de relevante matrix. Substitutie van vergelijking (10) wordt dit:
1Τn II ( AII , I xI + AII , II xII + X II , F ) = 1Τn W (G., I xI + G., II xII + W ., F )

(14)

Opdat vergelijking (14) geldig moet zijn voor elke xI en xII , geldt het volgende:
1Τn IAII , I = 1Τn WG., I ,1Τn IIAII , II = 1Τn WG., II ,1Τn IIX II , F = 1Τn WW ., F

(15)

De voorwaarde van overeenkomst tussen de hoeveelheid afval en de hoeveelheid verwerking
dient niet enkel geldig te zijn voor de gehele economie, maar ook op het niveau van elke
sector. De input van afvalverwerkingsectoren naar elke sector moet gelijk zijn aan de
hoeveelheid afval die is geproduceerd. Recycling (input) van afval in een sector doet zich
voor als een negatieve input van de verwerking die nodig geweest zou zijn indien er geen
recycling zou bestaan.
3.5

Het Leontief EIO model

Het Leontief pollution abatement model is de baanbrekende studie op het gebied van de
environmental input-output analyse (EIO) dat van belang is voor afvalbeheer [5]. Het
originele Leontief model behandelde de productie van verontreinigingen (pollutants) en de
verwerking (abatement). Echter, het model had niet expliciet betrekking op afvalbeheer.
Nakamura heeft op dit punt de vrijheid genomen om het te zien als een EIO model voor
afvalbeheer door de volgende begrippen anders te benoemen. Namelijk, “pollutants” wordt
“waste” oftewel afval en “pollution abatement” wordt “waste treatment” oftewel
afvalverwerking. Het Leontief model bevat een vergelijking voor “pollutants” (afval), welke
formeel correspondeert met de vergelijking (7) voor afval. Met als uitzondering voor de term
die verwijst naar de finale vraag. Deze uitzondering is ontstaan doordat de term “finale vraag”
in de vergelijking voor “pollutants” in het Leontief model verwijst naar de hoeveelheid
onverwerkt afval die door de huishoudens wordt getolereerd. Daar waar het in het WIO model
verwijst naar de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd door de huishoudens. Echter, in de
context van dit rapport, heeft dit conceptuele verschil geen significante betekenis. Formele
gelijkwaardigheid tussen de twee modellen kan worden verkregen door aan te nemen dat de
finale vraag term in vergelijking (7) gelijk is aan nul. Hetgeen in het Leontief model
overeenkomt in het geval dat de huishoudens geen emissie van onverwerkte verontreinigingen
tolereren en in het WIO model in het geval dat de huishoudens geen afval produceren.
Vervolgens wordt het Leontief EIO op een zodanige manier gekarakteriseerd dat het model
overkomt met vergelijking (15). Leontief beschouwde het geval waar er één enkel type afval
en één enkele verwerkingsector bestond. In de WIO notatie verwijst dit naar nw = nII = 1. De
matrices AII,. en G.,. worden dan gereduceerd naar matrices met een enkele rij (matrices in de
orde van 1 x n), daar waar XII,F en W.,F worden gereduceerd naar scalaire grootheden. Hieruit
volgt dan:
AII , I = G., I , AII , II = G., II , X II , F = W ., F

(16)

zodat vergelijking (15) voldoet.
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Leontief heeft het originele Leontief EIO model gegeneraliseerd in het geval dat nw = nII ≥ 1
door aan te nemen dat vergelijking (16) ook voldoet in het geval dat het aantal rijen van de
coëfficiënt matrices niet beperkt is tot 1 [6]. Hieruit volgt dan dat de matrices die aan beide
zijden van vergelijking (15) voorkomen gelijk worden. Derhalve voldoet vergelijking (15)
automatisch. Met andere woorden, er is verondersteld dat er een één op één correspondentie is
tussen de typen afval en de verwerkingsmethoden. Corresponderend aan een bepaald type
afval is er maar één specifieke verwerkingsmethode die geen ander type afval verwerkt. En dit
type afval wordt op geen enkele andere manier verwerkt anders dan door deze specifieke
verwerkingsmethode. Dit kenmerk sluit die gevallen uit waar meerdere typen afval door één
verwerkingsmethode wordt verwerkt. Alsmede die gevallen waar één type afval wordt
verwerkt door meerdere verwerkingsmethoden. Volgend op vergelijking (16), kan
vergelijking (12), wanneer gebruikt wordt gemaakt van technische coëfficiënten, worden
geschreven als:
 xI    AI , I AI , II  
 
  =  I − 
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Dit is het EIO model van Leontief [6] en Duchin [7].
3.6

Het WIO model

Afgezien van het feit dat vergelijking (16) het zeer bruikbaar is voor het geval van “particular
pollution abatement”, is deze vergelijking nauwelijks toepasbaar in het geval van vaste
afvalstoffenbeheer. De reden hiervoor is dat zoals al eerder is aangegeven, er geen één-op-één
relatie is tussen vast afval en de verwerkingsmethode ervan. Doorgaans kunnen meerdere
verwerkingsmethoden worden toegepast op één bepaald type vast afval, ofwel afzonderlijk of
in combinatie. Voorts, de voorwaarde nw = nII voldoet in het algemeen niet in het geval van
afvalbeheer. Dit vanwege het feit dat het aantal typen afval vele malen groter is dan het aantal
verwerkingsmethoden.
Vandaar dat het nodig is om vergelijking (16) te generaliseren om op deze wijze het Leontief
EIO model toepasbaar te maken voor afvalbeheer issues. Hiervoor is het nodig om een functie
in beschouwing te nemen die het aandeel (allocatie) weergeeft van een willekeurig aantal
typen afval naar een willekeurig aantal afvalverwerkingsmethoden.
Stel dat S een nII x nw ”nonnegative” matrix is wiens (i,j) component sij een weergave geeft
van het aandeel afval j dat is verwerkt door verwerkingsmethode i. Bijvoorbeeld: stel de
volgende typen afval j en k, respectievelijk kunststoffen en huisvuil. Aangenomen wordt dat
deze beide typen afval worden verbrand (methode 1) en/of worden gestort (methode 2). Dan
verwijst s1j naar het aandeel kunststof die wordt verbrand en s2j verwijst dan naar het aandeel
kunststof die wordt verbrand. Op dezelfde manier geldt voor s2k dat dit het aandeel weergeeft
van het huisvuil dat wordt gestort. Uit vergelijking (15) volgt dat S moet voldoen aan:
1Τn IIS = 1Τn W

(17)

Met andere woorden, de aandelen (allocaties) van de verwerkingsmethoden samen genomen
moet in overeenstemming zijn voor elk type afval. In het bovenstaande voorbeeld
correspondeert dit met:
s1j + s2j = s1k + s2k = 1.

(18)
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Nu de allocatiematrix is gedefinieerd kan vergelijking (16) worden gegeneraliseerd als:
AII , I = SG., I , AII , II = SG., II , X II , F = SW ., F

(19)

Uit vergelijking (17) volgt dat voorwaarde (15) voldoet. In vergelijking met de “Leontief EIO
voorwaarde”, onthult vergelijking (16) dat dit een speciaal geval is van vergelijking (19),
waarin de allocatiematrix wordt gegeven door S = InII = Inw. Nakamura’s generalisatie van het
Leontief EIO model is gebaseerd op de vervanging van de identity matrix InII = Inw door een
nw = nII allocatiematrix S.
Het bovenstaande geeft een belangrijke generalisatie van het Leontief EIO model weer
betreffende de implicaties van afvalbeheer. Ten eerste, omdat de allocatiematrix S niet
vierkant hoeft te zijn, is de voorwaarde nw = nII niet langer noodzakelijk. Het aantal typen
afval en het aantal verwerkingsmethoden kan willekeurig zijn.
Ten tweede, het kan worden gebruikt in het geval dat een enkele verwerkingsmethode
toegepast wordt voor meerdere typen afval, omdat elke rij uit de allocatiematrix S meerdere
“nonzero” elementen kan bevatten. In termen van het hierboven gegeven voorbeeld komt dit
overeen met s1j ≥ 0 en s2j ≥ 0.
Ten derde, het kan worden gebruikt in het geval dat verschillende verwerkingsmethoden
gezamenlijk toegepast wordt op een enkel type afval, omdat elke kolom meerdere “nonzero”
elementen kan bevatten. In termen van het hierboven gegeven voorbeeld komt dit overeen
met s1j ≥ 0 en s1k ≥ 0. Dit zijn de gevallen die uitgesloten worden in het Leontief EIO model.
Vermenigvuldiging van de allocatiematrix S herleidt de netto afval productie W.,j van sector j
naar de input XII,j van afvalverwerking naar die sector als XII,j = SW.,j. Zoals eerder is
aangegeven, wordt in het WIO model recycling van een afvalmateriaal als een negatief
element van W.,j aangegeven. De reden hiervoor is dat elke component van XII,j een lineaire
combinatie is van de componenten van W.,j. Hieruit volgt dat de allocatiematrix S de input
van afval herleid tot de negatieve input van verwerkingssectoren die anders nodig zou zijn
geweest voor de verwerking van het afval als er geen recycling van het afval was geweest.
Substitutie van vergelijking (19) in vergelijking (11) levert de volgende representatie van het
systeem van vergelijkingen:
 xI   AI , I
  = 
 xII   SG., I

AI , II  xI   X I , F 
  + 

SG., II  xII   SW ., F 

(20)

met de oplossing gegeven als:
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(21)

Gebruik makend van het concept van de allocatiematrix S is het mogelijk om het Leontief
model aan te passen voor afvalbeheer kwesties. Deze uitbreiding wordt het WIO model
genoemd.
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Technologie en institutie
Life-style

Hierin is de technologie en institutie in blauw weergegeven en de life-style in rood. Met
technologie wordt bedoeld de stand van de techniek in een land, in dit geval de stand van de
techniek in Nederland in het jaar 1999. Dit is inclusief de netto afvalproductie. Met institutie
worden de regels en wetten, normen en waarden in een land aangeduid. In dit geval het beleid
betreffende het verbranden en/of storten van een bepaald type afval, zoals weergegeven in de
allocatiematrices. De life-style is een voorstelling van de finale vraag sector, oftewel de
consumptie door de huishoudens en de overheid. De life-style bevat ook de afvalproductie
afkomstig van de finale vraag.
De werkzaamheid van WIO analyse hangt af van de validiteit van de aanname dat de
allocatiematrix S constant is. Institutionele factoren doen zich voor als een belangrijke
bepalende factor van de elementen die factoren bepalen. Bijvoorbeeld, overeenstemmend met
Japanse wetgeving moet vliegas afkomstig van verbrandingsinstallaties eerst een bewerking
ondergaan, zoals smelten en verharding (vanwege het uitlooggedrag), voordat het vliegas
wordt gestort. Vliegas afkomstig van deze verbrandingsinstallaties moet in het WIO model
dan worden toegewezen (allocatie) aan deze specifieke verwerkingsmethoden die consistent
zijn met de relevante wetgeving, en derhalve niet aan storten.
Een ander voorbeeld kan worden ontleend aan de allocatie van brandbaar afval in
Denemarken. Brandbaar afval in Denemarken wordt toegewezen aan verbranding en niet aan
storten. De reden hiervoor is een verbod uit 1997 op het storten van afval dat geschikt is voor
verbranding.
De relevante elementen van de allocatiematrix S blijven constant zolang de wetgeving
onveranderd blijft. Doordat de mate waarin een bepaalde wetgeving de toewijzing van een
specifiek type afval naar een specifieke verwerkingsmethode bepaald, niet veranderd. De
elementen van de allocatiematrix worden bepaald aan de hand van de praktische uitvoering
van het beleid. Zodat als er enige vrijheid is betreffende de randvoorwaarden van het beleid
de praktische uitvoering van het beleid wordt opgenomen in de allocatiematrix. Bijvoorbeeld:
als het beleid zo is opgesteld dat er maximaal 50 procent van een bepaald type afval mag
worden gestort en in de praktijk wordt er 45 procent gestort. Dan wordt de daadwerkelijke 45
procent gestort opgenomen in de allocatiematrix. Aan de hand van onder andere de
allocatiematrix kunnen de effecten van de van maatregelen worden doorgerekend.
Bijvoorbeeld als het beleid ten aanzien van het storten uit het vorige voorbeeld verandert van
50 procent (45 procent werkelijk) naar 30 procent.
Op internationaal niveau zijn er verschillende voorbeelden te noemen met betrekking tot land
specifieke allocatiepatronen betreffende afval naar verwerkingsmethode. Hetgeen de relatieve
constantheid aangeeft van het allocatiepatroon. Bijvoorbeeld, verbranding is de dominante
verwerkingsmethode van MSW10 in landen als Nederland, Denemarken, Japan en
Zwitserland, daar waar het storten van het afval de dominante verwerkingsmethode is in
landen zoals Zweden, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.
Dit verschil is gebaseerd op en kan worden verklaard door verschillende factoren zoals het
klimaat, landoppervlak en de beschikbaarheid van gebieden die voor dit doel bestemd kunnen
zijn.

10

MSW – Municipal Solid Waste (municipaal vast afval)
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In ontwikkelingslanden wordt het grootste gedeelte van MSW nog steeds ongecontroleerd
gestort met als reden dat in deze landen gebrek is aan alternatieve verwerkingsmethoden.
Verandering van het allocatiepatroon vereist de introductie van alternatieve
verwerkingsmethoden hetgeen gepaard gaat met een aanzienlijke tijdsinvestering om deze
veranderingen door te voeren.
De hierboven genoemde voorbeelden suggereren dat de elementen van de allocatiematrix S
tamelijk langzaam en zeker niet substantieel zullen reageren op veranderingen in de huidige
economische condities.
In vergelijking met de fundamentele aanname van de constantheid van input coëfficiënten in
de input-output analyse (IOA) kan gesteld worden dat de aanname van constantheid van de
allocatiematrix S niet onbetamelijk sterk is. Als de aanname wordt geaccepteerd van
constantheid van de input coëfficiënten als bruikbare eerste orde benadering, dan geldt dit
zeker ook voor de aanname van een constante allocatiematrix S. Bovendien, zoals later
duidelijk wordt, maakt de constantheid van de allocatiematrix het een geschikt middel als
representatie van alternatieve beleidsscenario’s met betrekking tot de allocatie van afval naar
alternatieve verwerkingsmethoden.
Een afvalverwerkingsmethode kan afval omzetten maar zij elimineert het afval niet.
Definitieve verwerkingsresiduen eindigen op de stortplaats of worden hergebruikt. Op
voorwaarde dat terugwinning/ontginning van gesloten stortplaatsen technisch uitgesloten is in
de nabije toekomst, kan het verbruik/vertering van een stortplaats worden beschouwd als de
definitieve uitstoot van residuen naar de omgeving. En derhalve als een emissiefactor samen
met de gebruikelijke lijst van emissies naar water en lucht, zoals CO2, H2O, NOx, SOx, nitraat
en fosfaat.
Stel nE het aantal in beschouwing genomen emissies. Stel R.,I en R.,II , respectievelijk, als nE x
nI en nE x nII matrices van de emissies afkomstig van een eenheid output van de goederen
sectoren en van de afvalverwerkingsectoren. De vector of de totale emissie e is dan gegeven
door:
e = R., I xI + R., II xII + E., F

(22)

waarin de eerste term aan de rechterzijde verwijst naar de emissie die afkomstig is van de
productie van goederen, de tweede term verwijst naar de emissie afkomstig van
afvalverwerking en E.,F verwijst naar de directe emissie afkomstig van de finale vraag sector.
Substitutie van vergelijking (21) in vergelijking (22) wordt:
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(23)

Waarin R = (R.,I, R.,II). Dit geeft een functionele representatie van de relatie tussen de
hoeveelheid emissies, de hoeveelheid en samenstelling van de finale vraag, de matrices van de
input en afval productie coëfficiënten, de allocatiematrix S en de matrices van de emissie
coëfficiënten.

34

3.7

LCA door WIO analyse

De lifestyle van consumenten, het betreffende technologiepatroon en de omvattende
institutionele situatie zijn de belangrijkste bepalende factoren voor de hoeveelheid en de
samenstelling van de effecten op het milieu en omgeving. Voor de analytische doelstelling
van LCA is een kwantitatieve representatie nodig van de relaties betreffende deze factoren.
De mate waarin de lifestyle wordt weergegeven door XI,F, W.,F en E.,F en de technologie en
institutionele situatie door AI,., G.,., R en S, verschaft vergelijking (23) een geschikt analytisch
middel voor dit doel. Beschouw bijvoorbeeld de effecten van emissies wanneer de levensduur
van producten wordt verlengd. Wanneer consumenten duurzame producten zoals elektrische
huis-, tuin- en keukenapparaten aanschaffen en voor een lange periode gebruiken heeft dit een
steady-state effect op XI,F. Sommige elementen van XI,F zullen veranderen door een afname in
de verkoop van nieuwe producten en door een mogelijke toename in de uitgaven voor
reparatie en onderhoud. Daar waar sommige elementen van W.,F zouden toenemen vanwege
de reductie in de hoeveelheid afgedankte duurzame goederen. Het invoeren van deze waarden
in vergelijking (23) levert de hoeveelheid emissie die is gerelateerd met de verlenging van de
levensduur van producten.
De allocatiematrix S levert een geschikt middel om een verandering in de allocatie van afval
naar verschillende verwerkingsmethoden weer te geven. Een verschuiving in
verwerkingsmethode van het storten van afval naar het verbranden van afval kan in de
allocatiematrix worden weergeven als een afname in het aandeel van het storten van afval en
als een compenserende toename in het aandeel verbranden.
Introductie van geavanceerde recyclingmethoden kunnen in het model worden opgenomen
door nieuwe kolomelementen toe te voegen, derhalve AI,II, G.,II en R.,II. Deze elementen
symboliseren achtereenvolgens de benodigde input, materiaal terugwinning en afvalproductie,
en emissies. Omdat een toename van materiaal terugwinning verenigbaar moet zijn met een
toename in de vraag naar deze materialen zullen sommige elementen van AI,I en G.,I ook
veranderen. Een toename in het gebruik van teruggewonnen materialen zoals ijzerschroot doet
zich voor als een toename in de absolute waarde van de negatieve elementen van G.,I die
verwijst naar ijzerschroot. En de overeenkomende afname in sommige elementen van AI,I die
verwijst naar de input van basis materiaal dat wordt gesubstitueerd door afvalmateriaal.
3.8

De Nederlandse WIO tabel; werkwijze

De onderste helft van de WIO tabel onderscheidt zich van de conventionele EIO tabel door
het aanwezig zijn van de kolommen van twee afvalverwerkingsmethoden die geen
overeenkomende hoeveelheid rijen bevat. De som van de elementen van de laatste kolom van
de afvalmatrix geeft de hoeveelheid afval die moet worden verwerkt. De WIO tabel, figuur 1,
geeft geen informatie over het aandeel dat per type afval en per verwerkingsmethode wordt
verwerkt. Deze informatie is beschreven in de allocatiematrix S (tabel 6).
Drie voorbeelden van de allocatiematrix S, S-1, S0 en S1 zijn te zien in tabel 6. S0 geeft een
beschrijving van de huidige situatie, dus de manier waarop de verschillende typen afval
worden verwerkt, in dit geval de situatie in 1999. S-1 verwijst naar een hypothetische situatie
waarin de brandbare en onbrandbare typen afval als zijnde een homogeen mengsel voor de
helft worden verbrand en voor de helft worden gestort. Dit scenario wordt gebruikt als
nabootsing van een situatie van vóór 1999. S1 verwijst naar een hypothetische situatie waarin
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de brandbare en onbrandbare typen afval volledig worden gesorteerd. Gegeven dat er een
juiste rookgasreiniging plaatsvindt, kan deze manier van het sorteren van afval bijdragen aan
een minimalisatie van het storten van afval.
Om een voorbeeld te noemen, zo wordt in de huidige situatie GFT dat niet wordt hergebruikt
voor 80 procent verbrand en de resterende 20 procent gestort. In de hypothetische situatie S1 is
er een volledige verschuiving naar verbranding opgetreden, derhalve wordt er geen GFT meer
gestort.
tabel 6: Allocatiematrix van afval naar verwerking
Typen afval
Verwerkingsmethode

GFT

Glas

Hout

…..

onvolledige sortering: S-1
verbranden

0,50

storten

0,50

onvolledige sortering: S0
verbranden

0,80

storten

0,20

volledige sortering: S1
verbranden

1

storten

0

Vervolgens wordt vergelijking (18) gebruikt; vermenigvuldiging van allocatiematrix S0 (2 x n,
waarin n = aantal verschillende typen afval) met de afvalstroom matrix (aantal verschillende
typen afval x n (waarin n = aantal industriële sectoren + sectoren verbranden en storten +
finale vraag + totaal)) in de onderste helft van figuur 1 levert een 2 x n matrix (waarin n =
aantal industriële sectoren + sectoren verbranden en storten + finale vraag + totaal) van de
stromen input van de afvalverwerkingsectoren. Dit is te zien in de bovenste helft van tabel 7.
In de getransformeerde matrix staan de afvalverwerkingsmethoden in rijen ingedeeld waar
voorafgaand aan de transformatie de typen afval als rijen waren ingedeeld. Hetzelfde wordt
gedaan voor S-1 en S1. Voor de hiervoor genoemde berekening wordt gebruik gemaakt van
MATLAB. De uitleg omtrent deze omrekenmethode wordt in hoofdstuk 5 aan de hand van de
werkelijke getallen nogmaals toegelicht.
tabel 7: Netto productie van afval onder verschillende sorteringschema’s

Verwerkingsmethode

Landbouw
(WIO 1)

Sectoren

[kton]

……..

Verbranden Storten

Finale vraag Totaal

onvolledige sortering: S-1
verbranden
storten
onvolledige sortering: S0
verbranden
storten
volledige sortering: S1
verbranden
storten

De combinatie van de matrix van goederenstromen uit figuur 1 met de matrix van de stromen
van afvalverwerking uit tabel 7 levert een vierkante matrix op waarin dezelfde rij- en kolom
elementen voorkomen als in de IOA matrix (zie rode stippellijn). Door deze combinatie kan
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de input coëfficiënt matrix worden verkregen die overeenkomt met de meest linkse matrix aan
de rechterzijde van vergelijking (20). Het gebruik van verschillende allocaties S levert
verschillende sets van coëfficiënten die verwijzen naar de input van afvalverwerking. De
matrix die overeenkomt met S0 is weergegeven in tabel 8.
tabel 8: de WIO input en emissie coëfficiënten matrix: allocatiematrix S0
Goederen & Diensten
sectoren
Verwerking sectoren
Landbouw
Goederen &
……..
(WIO 1)
(WIO 25)
Verbranden Storten
Goederen & diensten input coëfficiënten (eenheden: miljoen euro per miljoen euro output voor goederen
sectoren, miljoen euro per ton afval van de verwerkingsectoren).

……………..

Landbouw (WIO 1)

Goederen & diensten n.e.g.
(WIO 25)
Input coëfficiënten verwerking (eenheden: ton per miljoen euro output voor goederen & diensten, ton
per ton afval voor de verwerkingsectoren).
Verbranden
Storten
Emissie coëfficiënten van CO2 (eenheden: ton carbon per miljoen euro output voor goederen & diensten
sectoren, ton carbon per ton afval voor verwerkingsectoren).
RCO2

De Leontief inverse matrix is weergegeven in tabel 9. Deze matrix komt overeen met de
inverse matrix aan de rechterzijde van vergelijking (21). Voor de berekening van de inverse
matrix wordt gebruik gemaakt van MATLAB. De directe input coëfficiënten in tabel 8
verwijzen naar de input behoefte per eenheid output van de relevante sector. De inverse
coëfficiënten verwijzen naar de totale som van zowel de directe als indirecte behoeften die
zijn afgeleid om te komen tot een eenheid output van de finale vraag.
De aanwezigheid van indirecte effecten impliceren de mogelijkheid dat een industriële sector
wiens directe behoeften voor afvalverwerking positief zijn (dit komt tot uiting in tabel 8), een
netto bijdrager wordt voor de reductie van afval voor verwerking, wanneer alle
interindustriële effecten worden meegenomen (dit komt tot uiting in tabel 9). Dit laatste wordt
in hoofdstuk 5 nader uiteengezet.
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tabel 9: de Leontief inverse matrix van de WIO tabel
Goederen & Diensten
sectoren
Verwerking sectoren
Landbouw
Goederen &
……..
(WIO 1)
(WIO 25)
Verbranden Storten
Goederen & diensten input coëfficiënten (eenheden: miljoen euro per miljoen euro output voor goederen
sectoren, miljoen euro per ton afval van de verwerkingsectoren).

……………..

Landbouw (WIO 1)

Goederen & diensten n.e.g.
(WIO 25)
Input coëfficiënten verwerking (eenheden: ton per miljoen euro output voor goederen & diensten, ton
per ton afval voor de verwerkingsectoren).
Verbranden
Storten

3.9

Integratie van een engineering model

In het afvalbeheer is het gebruikelijk om afval te karakteriseren door te kijken naar de
samenstelling van het afval, zoals brandbare stoffen, water en as (anorganisch deel). Deze
parameters zijn belangrijk in het afvalbeheer omdat deze parameters grote effecten hebben op
de prestaties van individuele afvalverwerking processen. Bijvoorbeeld: de mate waarin een
bepaalde massa afval wordt gereduceerd met behulp van verbranding hangt af van de
hoeveelheid as. De hoeveelheid as hangt af van de mate waarin het afval wordt gescheiden
voordat het wordt verbrand. Een tweede voorbeeld is de opwekking van energie door de
verbranding van afval. Een toename van het hergebruik van papier en kunststof afval leidt tot
een afname in de hoeveelheid brandbaar materiaal die wordt verbrand. Dit leidt vervolgens tot
een afname van de calorische waarde van het te verbranden materiaal in
afvalverbrandingsinstallaties. Dit kan vervolgens weer leiden tot een afname van de
hoeveelheid energie die wordt opgewekt waardoor het zelfs zo zou kunnen zijn dat de
installaties niet meer zelfvoorzienend zijn.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de hoeveelheid en samenstelling van het afval dat
dient te worden verwerkt afhankelijk is van het beleid. De afvalverwerkende sector heeft geen
invloed op de hoeveelheid en samenstelling die moet worden verwerkt. Derhalve is de
afvalverwerkende sector afhankelijk van het beleid. Hieruit blijkt dat de afvalverwerkende
sector een passieve aard heeft.
Het afstellen van bijvoorbeeld het verbrandingsproces in een AVI hangt af van de
samenstelling en hoeveelheid van het afval dat wordt geproduceerd door de goederensectoren
en de finale vraag. Hier hebben de verwerkende sectoren geen invloed op, hetgeen wordt
bedoeld met de passieve aard.
De hierboven genoemde voorbeelden suggereren dat het beleid ten aanzien van afvalbeheer
invloed kan hebben op de input- en emissiecoëfficiënten van de afvalverwerkende sectoren,
door de samenstelling van het afval te veranderen ten opzichte van de verschillende
verwerkingsmethoden. Met andere woorden, het WIO model heeft een non-lineaire aard in de
zin dat de coëfficiënten beïnvloedt kunnen worden door een verandering in afvalbeheer
beleid.
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Het WIO model blijft in zoverre lineair wanneer de kenmerken van afval, zoals beschreven in
de allocatiematrices, constant blijven. Met de kenmerken van afval wordt onder andere de
calorische waarde van het afval bedoeld. Op het moment dat deze kenmerken worden
veranderd, kunnen de coëfficiënten in het model ook veranderen en is het model niet langer
lineair. Dit is een belangrijk punt vanwege het feit dat de scenarioanalyse een verandering
betreft van het afvalbeheerbeleid. De beschouwing van de wezenlijke non-lineaire aard van
afvalbeheer is een ander onderscheidend kenmerk van het WIO model.
Bij volledige sortering van het afval, derhalve de volledige scheiding tussen brandbaar en
niet-brandbaar afval, lijkt het logisch dat er een verandering zal optreden in de samenstelling
van enerzijds het te verbranden afval en anderzijds in het te storten afval. Hierbij is op te
merken dat een verandering in de hoeveelheid en samenstelling van het te verbranden afval
niet alleen effect heeft op het ingaande afval maar ook op de stroom na het
verbrandingsproces. Hiermee wordt bedoeld dat onder meer de hoeveelheid residu (bodemas
e.d.) ook zal veranderen.
Onder volledige sortering, S1, zal de calorische waarde van een eenheid te verbranden afval,
toenemen. Dit als resultaat van het uitsluiten van niet-brandbaar afval en het volledig
meerekenen van het brandbare afval. Als resultaat hiervan kan dit een toename betekenen van
de energieproductie, doordat een eenheid afval onder S1 een hogere calorische waarde heeft
dan een eenheid afval onder S0. Verder kan het ook een afname betekenen in de hoeveelheid
te storten afval afkomstig van verbrandingsinstallaties. Door een afname van het
verbrandingsresidu (het aandeel niet-brandbaar materiaal).
Om de niet-lineaire aard van afvalbeheer in beschouwing te nemen in het WIO model, wordt
er een toevlucht gezocht in de chemische en technische eigenschappen van afvalbeheer. Wat
nodig is, is niet een economisch maar een engineering model van de verschillende
verwerkingsprocessen. Een engineering model geeft een beschrijving van de kwantitatieve
verhoudingen tussen de kenmerken van het te verwerken materiaal, input van utilities en
chemicaliën, specificaties van de installaties en van de productie van verwerkingsresiduen.
Stel F als een set van deze engineering submodellen die relevant zijn voor het WIO model.
Het algoritme van het WIO model is weergegeven in figuur 2. Uitgaande vanaf de gegeven
waarden van {AI,I, G.,I} (technologie van goederen & diensten producerende sectoren), finale
vraag {X.,F, W.,F}, allocatiematrix S en de beginwaarde van de netto afval productie w0,
bepaald het submodel F de coëfficiënten van afvalverwerking {AI,II, G.,II}. Gecombineerd met
de coëfficiënten van de goederen producerende sectoren wordt de hoogte van de output en de
verwerking bepaald. Ook wordt de netto productie van afval w bepaald die hiermee is
verbonden. Omdat de waarde van w kan afwijken van de beginwaarde w0, wordt w0
vervangen door w en wordt opnieuw berekend. Dit proces wordt herhaald totdat w gelijk is
aan een punt van convergentie.
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START

Technologie goederen sectoren: AI,I, G.,I
Life-style: XI,F , W.,F
Allocatie van afval naar verwerking: S

Initieel niveau van output en afval

xI0 = (I − AI ,I ) X I ,F
−1

w0 = G .,I xI + W .,F

Eng. model voor afvalverwerking

(AI ,II ,G .,II ) = F (S , w0 )
Nieuw niveau van output, verwerking en afval
−1

− AI ,II   X I ,F 
 xI   I − AI ,I

 
  = 
SG
.
I
−
− SG .,II   W .,F 
x
,I
 II  
w = G .,I xI + G .,II xII + W .,F

nee

w0 = w

w − w0 < ε ?

ja
EINDE

figuur 2: algoritme van WIO analyse [1]
Hierbij moet direct worden opgemerkt dat een soortgelijk engineering model zoals hierboven
is beschreven en waar Shinichiro Nakamura gebruik van heeft gemaakt niet voorhanden is.
Het engineering model waar Shinichiro Nakamura gebruik van heeft gemaakt is een
representatie van het Japanse afvalbeheer en bevat onder andere de gegevens omtrent de
verbranding- en stortsector en de kenmerken van het Japanse afval. Zodat bij een bepaalde
input van afval met een bepaalde samenstelling en hoeveelheid de input van utilities zoals
chemicaliën en energie-input berekend kan worden alsmede de output van energie, residuen,
emissies voor zowel de verbrandingssector als de stortsector.
In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van het MSWC-FACE11 model, dat beschikbaar is
gesteld door TNO-MEP te Apeldoorn. Het MSWC-FACE model is een rekenprogramma dat
op basis van de hoeveelheid en samenstelling van het te verwerken afval, voor een bepaalde
configuratie met bepaalde procesparameters, de massa- en energiestromen in een AVI
berekent [42]. Op basis daarvan berekent het model de benodigde investeringen en
operationele kosten. De benodigde investering worden in dit rapport niet meegenomen. In de
11

Municipal Solid Waste Combustion - Flow And Cost Expert Model
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operationele kosten zijn onder andere de transportkosten (transportvoertuigen op locatie),
chemicaliën en verbruiksmiddelen opgenomen.
Om nogmaals terug te keren op het begrip niet-lineair, hiermee wordt bedoeld niet-lineair ten
opzichte van de oude situatie. Door de verandering in zowel de hoeveelheid als de
samenstelling kan er geen gebruik worden gemaakt van de coëfficiënten van het basisscenario
voor de berekening van de alternatieve scenario’s. Dit is wat er wordt bedoeld met nietlineariteit. Elk scenario heeft een eigen samenstelling en hoeveelheid, op basis van deze
hoeveelheid en samenstelling wordt met behulp van MSWC-FACE de input en output van het
te verbranden afval berekend. De input en output van de hoeveelheid te storten afval wordt
echter wel op basis lineairiteit bepaald, omdat hier geen simulatieprogramma voorhanden is.
Er is gebruik gemaakt van een model afvalverbrandingsinstallatie “huidige AVI” dat ook in
het rapport genaamd “AVI 2005: Evaluatie van huidige en toekomstige technologische
ontwikkelingen voor de roosteroven voor het verbranden van huishoudelijk afval” van TNOMEP en KEMA in opdracht van NOVEM is gebruikt [34]. Dit is een fictieve AVI die is
afgeleid van wat in een doorsnee Nederlandse AVI wordt toegepast en representatief is voor
de huidige, Nederlandse AVI. In dit rapport worden onder andere berekeningen voor
toekomstige AVI’s uitgevoerd met het MSWC-FACE model.
De opzet is om met het MSWC-FACE model soortgelijke getallen te reproduceren zodat deze
overeenkomen met de gegevens omtrent de verwerkingsector verbranden zoals deze door het
CBS worden geleverd (het basisscenario). Vervolgens wordt dan op basis van de waarden van
de allocatiematrices S-1 en S1 middels het MSWC-FACE model de waarden van de
hypothetische scenario’s bepaald, derhalve de waarden van gebruikte chemicaliën, residuen
en dergelijke.
De consequentie van het ontbreken van een model dat de gehele verwerkingsector kan
doorrekenen is dat een aantal gegevens als aanname moeten worden bepaald. Zo kan de input
en output van de verbrandingssector wel worden bepaald met uitzondering van de CO2emissie. Dit kan niet door het MSWC-FACE model worden berekend. De veranderingen die
zullen optreden in de sector storten door een verandering in de hoeveelheid en samenstelling
van het te storten afval worden op basis van aannames bepaald.
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4
4.1

Dataverzameling t.a.v. de WIO tabel
Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de totstandkoming van de dataverzameling ten behoeve van de
Nederlandse WIO tabel. De methodiek en verantwoording die is gebruikt omtrent het
verzamelen van de data, de gekozen bronnen, de gemaakte schattingen en aannames. Hierbij
moet worden opgemerkt dat de totale WIO tabel te groot is om in dit rapport weer te geven.
De volledige tabel is terug te vinden op de cd-rom behorend bij dit rapport (bijlage G).
De uitleg omtrent de samenstelling van de WIO is reeds beschreven in paragraaf 3.2 aan de
hand van figuur 1. In paragraaf 4.2 wordt het deel beschreven aangaande de Nederlandse IO
tabel (matrix linksboven). Paragraaf 4.3 geeft een beschrijving van de matrix goederen &
diensten sectoren – afvalverwerking (matrix rechtsboven). In paragraaf 4.4 wordt het aanbod
en verwerking van afval per sector beschreven. In paragraaf 4.5 wordt het aanbod en
verwerking van afval per type afval beschreven. De reden voor deze onderverdeling is dat van
een aantal sectoren, bijvoorbeeld de landbouw, bosbouw en visserij (WIO 1), de gegevens op
een zodanige manier gepresenteerd worden dat dit direct gebruikt kan worden. Dit geldt
echter niet voor de gegevens van elke sector. Vandaar dat het aanbod en verwerking van afval
van deze sectoren is beschreven aan de hand van het aanbod en verwerking van de
verschillende typen afval.
Er is in dit hoofdstuk getracht de cijfers omtrent het aanbod en hergebruik van de vaste
afvalstoffen in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot het in kaart brengen van 43 typen afval
afkomstig van de 25 industriële sectoren en de finale vraag. Niet alle afvalstoffen zijn als
nauwkeurig gemonitoorde gegevens beschikbaar, derhalve zijn er in dit hoofdstuk ook
veronderstellingen gedaan die wellicht niet geheel consistent zijn met de werkelijkheid.
Verder is er gebruik gemaakt van meerdere bronnen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat er
dubbeltellingen zijn. Er is getracht om dit deel van de WIO tabel zo nauwkeurig mogelijk en
consistent met de werkelijkheid in te vullen. Echter op basis van de hiervoor genoemde
punten kan niet verondersteld worden dat dit deel van de WIO tabel geheel overeenkomt met
de werkelijkheid.
4.2

Matrix goederen & diensten sectoren - goederen & diensten sectoren

In de input-output tabel (IO tabel) van Nederland betreffende het jaar 1999 worden de relaties
tussen de diverse producenten en hun afnemers beschreven [16]. Op een regel van de IO tabel
staat de productie van een bedrijfsklasse verdeeld naar afzetcategorieën: intermediair verbruik
door andere bedrijfsklassen en de finale bestedingen. In de kolommen van het intermediair
verbruik wordt beschreven van welke bedrijfsklasse (dan wel import) de door de
bedrijfsklassen gebruikte producten afkomstig zijn. Zo kan bijvoorbeeld in cel WIO 6,1 de
input van producten afkomstig van de aardolie-industrie aan de landbouw, bosbouw en
visserij worden afgelezen (dit betreft 240 miljoen euro).
De IO tabel bevat verder de finale afzet naar bedrijfsklassen van herkomst (kolom WIO 28),
de export (kolom WIO 29) en de import(kolom WIO 30).
De input-output tabel including imports (inclusief importen) is samengesteld uit de inputoutput tabel excluding imports (exclusief importen) zoals deze is weergegeven in de
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Nationale Rekeningen [16]. En uit de gegevens betreffende de import van goederen en
diensten voor het jaar 1999 [44].
4.3

Matrix goederen & diensten sectoren – afvalverwerking

Er zijn een tweetal verwerkingsmethoden in ogenschouw genomen. Hier is bewust voor
gekozen als afbakening om het model overzichtelijk te houden. De verwerkingsmethoden die
zijn gekozen zijn de laatste sporten uit de ladder van Lansink (bijlage F). De gegevens zijn
onder meer afkomstig van het CBS [30] en worden in de onderstaande paragrafen
beschreven. Opmerking: de onderstaande gegevens betreffen de gegevens van het
basisscenario, derhalve het jaar 1999.
4.3.1

Stortplaatsen

Milieudienstverlening, werkzame personen, baten en lasten. 9000.31 Exploitatie van
stortplaatsen [30].
4.3.1.1 GWW werken
Totaal investeringen in grond-, water- en wegenbouwkundige werken betrof 5 miljoen euro.
Deze investering is een output van de bouwnijverheid (WIO 15).
4.3.1.2 Middelen voor intern transport
Totaal investeringen in interne vervoermiddelen betrof 1 miljoen euro. Hiermee wordt
bedoeld de materiele vaste activa met als doel transport van goederen (zoals afvalstoffen) te
verrichten op of in onmiddellijke nabijheid van het bedrijfsterrein, zoals shovels, compactors
en hijs- en hefwerktuigen. Deze investering is een output van de machine-industrie (WIO 10).
4.3.1.3 Overige machines, apparaten en installaties
Totaal investeringen in alle machines, apparaten en installaties (inclusief computers), voor
zover niet behorend tot één van de hiervoor genoemde typen. Voorbeelden zijn
afvalverbrandingsinstallaties
(AVI's),
composteerinrichtingen,
afvalwaterzuiveringsinstallaties, grondwas- en spoelinstallaties en waterbodemsaneringsinstallaties.
Dit betrof 5 miljoen euro. Deze output is ook toegewezen aan de machine-industrie (WIO 10).
Computers en dergelijke behoort in feite bij de elektrotechnische industrie (WIO 11) maar
omdat er geen exacte verhouding is gegeven wordt aangenomen dat het totale bedrag
toebehoort aan de machine-industrie.
4.3.1.4 Bedrijfsruimten
Totaal investeringen in bedrijfsruimten. Deze omvatten alle bouwwerken welke primair
worden gebruikt t.b.v. de bedrijfsuitoefening of de dienstverlening. Dit betrof 7 miljoen euro.
Deze investering is een output van de bouwnijverheid (WIO 15).
4.3.1.5 Omzet gefactureerd; energie en restproducten
De gefactureerde opbrengsten uit de energieterugwinning en restproducten betrof 7 miljoen
euro. Het energieverbruik betrof in totaal 2 miljoen euro. In totaal zijn er voor 5 miljoen euro
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baten ten aanzien van energie en restproducten. Er is aangenomen dat dit bedrag een input
betreft aan de energie- en waterleidingbedrijven (WIO 14). De voorlopige aanname is dat dit
stortgas betreft dat wordt omgezet in elektriciteit of direct wordt geleverd aan de sector
energie- en waterleidingbedrijven. Dit bedrag wordt negatief aangegeven in de WIO tabel
omdat dit een output betreft van de sector storten aan de sector energie- en
waterleidingbedrijven.
4.3.1.6 Overige materiele vaste activa
Deze post omvat onder andere silo's, opslagtanks en containers. Dit betrof een bedrag van 1
miljoen euro. Aangenomen is dat deze investeringen een output betrof van de metaalindustrie
(WIO 9). De veranderingen die optreden in de gegevens omtrent stortplaatsen worden
proportioneel verondersteld.
4.3.2

Afvalverbrandinginrichtingen

Milieudienstverlening, werkzame personen, baten en lasten. 9000.32 Afvalverbrandinginrichtingen [30].
4.3.2.1 Overige machines, apparaten en installaties
Totaal investeringen in alle machines, apparaten en installaties (inclusief computers), voor
zover niet behorend tot de hiervoor genoemde typen. Voorbeelden zijn
afvalverbrandingsinstallaties
(AVI's),
composteerinrichtingen,
afvalwaterzuiveringsinstallaties, grondwas- en spoelinstallaties en waterbodemsaneringsinstallaties.
Dit betrof 25 miljoen euro. Deze output is ook toegewezen aan de machine-industrie (WIO
10). Computers en dergelijke behoort in feite bij de elektrotechnische industrie (WIO 11)
maar omdat er geen exacte verhouding is gegeven wordt aangenomen dat het totale bedrag
toebehoort aan de machine-industrie.
4.3.2.2 Overige materiele vaste activa
Deze post omvat onder andere silo's, opslagtanks en containers. Dit betrof een bedrag van 6
miljoen euro. Aangenomen is dat deze investeringen een output betrof van de metaalindustrie
(WIO 9). De veranderingen die optreden in de gegevens van overige materiele activa worden
proportioneel verondersteld.
De volgende gegevens omtrent de AVI zijn verkregen met behulp van MSWC-FACE. De
methode die is gebruikt voor het berekenen van de verschillende inputs staat hieronder
beschreven.
De operationele capaciteit van de “huidige AVI” zoals deze wordt gebruikt in het MSWCFACE model betreft 591,3 kton. De totale hoeveelheid te verbranden materiaal betreft in het
basisscenario 4.597 kton (zie tabel 16). Derhalve is de omrekenfactor12 7,8 (7,774). Dit
betekent dat de benodigdheden die MSWC-FACE genereert op basis van de input
vermenigvuldigd worden met de omrekenfactor. Om te komen tot de totale input die nodig is
om de totale hoeveelheid te verbranden materiaal te verwerken. Hetzelfde is gedaan voor de
output van de verbrandingsinstallatie.
12

Voor de verbranding zijn derhalve 7,8 AVI’s met een capaciteit van 591 kton nodig om de hoeveelheid te
verbranden materiaal in het basisscenario te verwerken.
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4.3.2.3 Bedrijfsruimten
Totaal investeringen in bedrijfsruimten. Deze omvatten alle bouwwerken welke primair
worden gebruikt t.b.v. de bedrijfsuitoefening of de dienstverlening. Dit betrof 4,8 * 7,8
(factor) = 37,3 miljoen euro. Deze investering is een output van de bouwnijverheid (WIO
15).
4.3.2.4 Middelen voor intern transport
Totaal investeringen in interne vervoermiddelen betreft 4,0 (0,515 * 7,8) miljoen euro. Met
middelen voor intern transport wordt bedoeld de materiele vaste activa met als doel transport
van goederen (zoals afvalstoffen) te verrichten op of in onmiddellijke nabijheid van het
bedrijfsterrein, zoals shovels, compactors en hijs- en hefwerktuigen. Deze investering is een
output van de machine-industrie (WIO 10).
4.3.2.5 Energie en restproducten
De energieopbrengst is 83,5 miljoen euro per jaar (10,736 * 7,8). Er is aangenomen dat dit
bedrag een input betreft aan de energie- en waterleidingbedrijven (WIO 14). De aanname is
dat dit elektriciteit en warmte betreft dat wordt geleverd aan de sector energie- en
waterleidingbedrijven. Dit bedrag wordt negatief aangegeven in de WIO tabel omdat dit een
output betreft van de sector storten aan de sector energie- en waterleidingbedrijven.
4.3.2.6 Hulpstoffen/chemicaliën
Dit betreft een bedrag van 13,4 (1,725 * 7,8) miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de
hulpstoffen, zoals chemicaliën, die nodig zijn voor de rookgasreiniging. Dit bedrag is een
output van de chemische industrie.
4.4

Aanbod en verwerking van afval per sector

Deze paragraaf is onderverdeeld in een aantal subparagrafen die een beschrijving geven per
WIO sector. De reden hiervoor is dat van een aantal sectoren, bijvoorbeeld de landbouw,
bosbouw en visserij, de gegevens direct beschikbaar zijn en deze gegevens op een zodanige
manier gepresenteerd worden dat dit direct gebruikt kan worden. Een zelfde methode is voor
de meeste sectoren niet mogelijk omdat de gegevens niet op een dusdanige manier
gemonitoord worden dat dit niet direct vertaald kan worden naar de WIO tabel. Voor deze
sectoren geldt dat de verschillende typen afval beschreven worden die afkomstig zijn van deze
sectoren en dat vervolgens invulling wordt gegeven aan deze sectoren. Dit deel wordt in
paragraaf 4.5 beschreven.
Het aanbod van afval in Nederland in 1999 is geraamd op 57.255 kton [10]. Agrarisch afval
betreft het afval dat vrijkomt uit landbouw. Mest(overschotten) zijn niet in de cijfers
verwerkt. Verder is het aanbod exclusief verontreinigde grond, baggerspecie. De reden
waarom dit afval niet wordt meegerekend is dat dit afval niet direct gerelateerd is aan de
economische activiteiten in Nederland.
Een verdere afbakening betreft de import en export van afval. Dit wordt niet meegenomen in
de WIO tabel, daar de informatie omtrent de import en export onvolledig is. De reden
hiervoor is dat de import en export van bepaalde stoffen niet gemeld hoeven te worden.
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Verder zijn er wettelijke beperkingen met betrekking tot import en export (zoals voor
brandbaar afval).
Het feit dat de bedrijfsafvalstoffen per bedrijfsklasse (industrie) slechts eenmaal in de twee
jaar worden gepubliceerd door het CBS heeft ertoe geleid dat de gegevens die in dit rapport
worden beschreven over de industrie (SBI 10-37) afkomstig zijn uit het jaar 2000.
Er is gekozen om de gegevens van het jaar 2000 te gebruiken en niet de gegevens van het jaar
1998 omdat de gegevens uit het jaar 2000 overeenkomen met het jaar 1999. De totale
hoeveelheid afvalstoffen in Nederland afkomstig van de industrie in het jaar 1999 is 20.320
kton [10]. Deze hoeveelheid komt beter overeen met de gegevens van industrieel afval van het
jaar 2000 (20.641 kton, [9]), ten opzichte van het jaar 1998 (11.184 kton, CBS).
4.4.1

WIO 1;

landbouw, bosbouw en visserij

De gegevens omtrent de sector landbouw (WIO nummer 1) zijn afkomstig uit literatuur [8].
Het totale aanbod betreft 1.816 kton per jaar. Dit is voornamelijk GFT en ongedefinieerde rest
zoals takhout, plantenresten glastuinbouw, afval bloembollenteelt en wegbermmaaisel. Dit
betreft een hoeveelheid van 1.610 kton. Verder is er nog een stroom kunststofafval (35 kton)
en steenwolmatten (170 kton) dat is ingedeeld als steenachtig materiaal.
Eén van de wat grotere stromen in de landbouw is afgewerkte champignonmest. Het materiaal
wordt elders in de landbouw ingezet als bodemverbeteraar. Ook plantaardig materiaal uit de
bloembollenteelt en de glastuinbouw en takhout worden grotendeels omgezet tot
bodemverbeteraar. Steenwolmatten (170 kton) worden na reiniging weer ingezet bij de
steenwolfabricage (bouwmaterialenindustrie, WIO 13). Naar schatting wordt de laatste jaren
35 kton kunststof afgedankt [8]. De overige 12 kton wordt hergebruikt, dit deel wordt
toegeschreven aan de rubber- en kunststofindustrie (WIO 8).
4.4.2

WIO 2;

delfstoffenwinning

De sector delfstoffenwinning (WIO 2) is samengesteld uit de SBI’s13 10-14 en bestaat uit
onder andere turfwinning, aardolie- en aardgaswinning en de winning van zand, grind, klei en
zout. De opdeling en kwantificering van het grootste deel van het aanbod van de afvalstromen
is afkomstig uit literatuur [9], dit betreft 154 kton.
4.4.3 WIO 3;

voedings- en genotmiddelenindustrie

De sector voedings- en genotmiddelenindustrie (WIO 3) is samengesteld uit de SBI’s 15-16.
Deze indeling omvat onder andere de vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken zoals
groente- en fruitverwerking, vlees- en vis verwerking, verwerking van tabak en de
vervaardiging van dranken. De opdeling en kwantificering van het aanbod van de
afvalstromen is afkomstig uit literatuur [8] en [9].
Zoals in de WIO tabel tot uitdrukking komt worden veel grote industriële afvalstromen /
reststoffen volledig hergebruikt. Het betreft vaak residuen van landbouwproducten of ertsen
die nuttig worden toegepast als (grondstof voor) vee- of diervoeder, meststof of
bouwmateriaal [17]. Eén van de grote stromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie
betreft resten van oliehoudende zaden (3.725 kton) die vrijkomen bij het vervaardigen van
13

SBI’93 = Standaard BedrijfsIndeling 1993
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plantaardige oliën en vetten. Deze reststof wordt volledig nuttig toegepast in de
veevoederindustrie (WIO 3). Dit geldt ook voor slachtafval (1.200 kton in 1999). Bij de
suiker- en aardappelzetmeelindustrie komt grondtarra14 vrij (590 kton). De hoeveelheid hangt
sterk af van de omvang van de oogst en de weersomstandigheden tijdens het oogsten. De
grond wordt voor een deel hergebruikt (500 kton) bij ophogingen en geluidswallen. De rest
wordt gebruikt bij het afdekken van stortplaatsen (90 kton).
Bietenpulp en schuimaarde zijn restproducten uit de suikerbietenindustrie. Dit betreft
respectievelijk 910 en 505 kton. Bietenpulp wordt volledig hergebruikt als veevoeder en
schuimaarde wordt volledig als meststof toegepast (champignonkwekerijen).
4.4.4 WIO 4;

textiel- en lederindustrie

De sector textiel- en lederindustrie (WIO 4) is samengesteld uit de SBI’s 17 tot en met 19.
Deze indeling omvat onder andere de vervaardiging van textiel, kleding, het bereiden en
verven van bont en de vervaardiging van leer en lederwaren. De opdeling en kwantificering
van het aanbod van de afvalstromen is afkomstig uit literatuur [9].
4.4.5

WIO 5;

papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen

De sector papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen (WIO 5) is samengesteld uit de SBI’s
21-22. Deze indeling omvat onder andere de vervaardiging van papier, karton en papier- en
kartonwaren. Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media. De opdeling en
kwantificering van het aanbod van de afvalstromen is afkomstig uit literatuur [9] en [12].
4.4.6

WIO 6;

aardolie-industrie

De sector aardolie-industrie (WIO 6) is samengesteld uit de SBI 23. Deze indeling omvat de
aardolieverwerking en –raffinage en de bewerking van splijt- en kweekstoffen. De opdeling
en kwantificering van het aanbod van de afvalstromen is afkomstig uit literatuur [9].
4.4.7

WIO 7;

chemische industrie

De sector chemische industrie (WIO 7) is samengesteld uit de SBI 24. Deze indeling omvat
onder andere de vervaardiging van chemische producten, basischemicaliën,
landbouwchemicaliën. De vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek en
farmaceutische producten. De opdeling en kwantificering van het aanbod van de afvalstromen
is afkomstig uit literatuur [9].
4.4.8

WIO 8;

rubber- en kunststofindustrie

De sector rubber- en kunststofindustrie (WIO 8) is samengesteld uit de SBI 25. Deze indeling
omvat onder andere de vervaardiging van producten van rubber en kunststof. Zoals de
vervaardiging van rubberbanden, het vernieuwen van loopvlakken, de vervaardiging van
platen, folie, buizen en profielen van kunststof. De opdeling en kwantificering van het aanbod
van de afvalstromen is afkomstig uit literatuur [9].

14

grond dat aan de bieten of aardappelen zit
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4.4.9

WIO 9;

metaalindustrie

De sector metaalindustrie (WIO 9) is samengesteld uit de SBI’s 27-28. Deze indeling omvat
onder andere de vervaardiging van metalen in primaire vorm, de vervaardiging van ijzer en
staal en van ferro-legeringen (EGKS). De vervaardiging van producten van metaal (geen
machines en transportmiddelen) en het smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal;
poedermetallurgie. De opdeling en kwantificering van het aanbod van de afvalstromen is
afkomstig uit literatuur [9].
4.4.10 WIO 10;

machine-industrie

De sector machine-industrie (WIO 10) is samengesteld uit de SBI 29. Deze indeling omvat
onder andere de vervaardiging van machines en apparaten. De opdeling en kwantificering van
het aanbod van de afvalstromen is afkomstig uit literatuur [9].
4.4.11 WIO 11;

elektrotechnische industrie

De sector elektrotechnische industrie is samengesteld uit de SBI’s 30-33. Deze indeling
omvat onder andere de vervaardiging van kantoormachines en computers. De vervaardiging
van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden. De vervaardiging van audio-,
video- en telecommunicatieapparaten en -benodigdheden en de vervaardiging van medische
apparaten en instrumenten, orthopedische artikelen e.d., precisie- en optische instrumenten en
uurwerken. De opdeling en kwantificering van het aanbod van de afvalstromen is afkomstig
uit literatuur [9].
4.4.12 WIO 12;

transportmiddelenindustrie

De sector transportmiddelenindustrie (WIO 12) is samengesteld uit de SBI’s 34-35. Deze
indeling omvat onder andere de vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers,
scheepsbouw en –reparatie, de vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel en de
vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen. De opdeling en kwantificering van het aanbod
van de afvalstromen is afkomstig uit literatuur [9].
4.4.13 WIO 13;

overige industrie

De sector overige industrie (WIO 13) is samengesteld uit de SBI’s 20 (houtindustrie en
vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk), SBI 26 (vervaardiging van
glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten), SBI 36 (vervaardiging van meubels;
vervaardiging van overige goederen n.e.g.) en SBI 37 voorbereiding recycling (voorbereiding
tot recycling van (metaal)afval). De opdeling en kwantificering van het aanbod van de
afvalstromen is afkomstig uit literatuur [9].
4.4.14 WIO 14;

energie- en waterleidingbedrijven

De sector energie- en waterleidingbedrijven (WIO 14) is samengesteld uit de SBI’s 40-41.
Deze indeling omvat onder andere de productie en distributie van en handel in elektriciteit,
aardgas en warm water en de winning en distributie van water. De opdeling en kwantificering
van het aanbod van de afvalstromen is afkomstig uit literatuur [9].
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Het grootste deel van de afvalproductie van deze sector zijn de reststoffen van de
kolencentrales [8]. Het aanbod is onder meer vliegas (845 kton), dit wordt volledig
hergebruikt in de cement- en betonindustrie (overige industrie). Verder is er een aanbod van
45 kton, bestaande uit slak en vliegas afkomstig van kolenvergassing. Dit wordt volledig
hergebruikt in de wegenbouw (bouwnijverheid) [27]. De resterende stromen, bodemas (125
kton) en rookgasontzwavelinggips (300 kton) worden volledig hergebruikt in respectievelijk
de wegenbouw en de gipsplatenindustrie (overige industrie).
4.4.15 WIO 15;

bouwnijverheid

De sector bouwnijverheid (WIO 15) is samengesteld uit de SBI 45. Deze indeling omvat
onder andere het slopen van bouwwerken, de algemene burgerlijke- en utiliteitsbouw zoals
het bouwen van kunstwerken en leggen van kabels en buizen. Het aanleggen van wegen,
luchthavens, spoorwegen en sportterreinen. De opdeling en kwantificering van het aanbod
van de afvalstromen is afkomstig uit literatuur [12]. Het totale aanbod van bouw- en
sloopafval afkomstig van de bouwnijverheid betreft 18.000 kton in het jaar 1999.
Een zeer groot deel van de totale hoeveelheid bouw- en sloopafval wordt verwerkt via
breekbedrijven en sorteerbedrijven voor bouw- en sloopafval. Informatie over het aanbod bij
en de afzet door deze bedrijven is van doorslaggevend belang voor de vaststelling van de
hoeveelheid en het hergebruik van bouw- en sloopafval. In 2000 heeft het RIVM een aantal
bij bouw- en sloopafval betrokken partijen telefonisch benaderd teneinde voor de
Milieubalans 2000 een schatting te kunnen maken voor de hoeveelheid bouw- en sloopafval
in 1999. Door onduidelijkheden en het vermoeden dat deze gegevens niet geheel consistent
waren, is in overleg met Rijkswaterstaat/DWW15 een schatting gemaakt. Deze schatting is
gebaseerd op grond van de groei van de hoeveelheid bouw- en sloopafval in het verleden en
de recentere economische ontwikkelingen. De uitkomst was dat de hoeveelheid in 1998 en
1999 met drie procent zou zijn toegenomen. Voor 1999 resulteerde dit in een hoeveelheid van
17,1 Mton. PRC16 heeft voor 2000 een schatting geraamd op 22 Mton. Als dit cijfer vertaald
wordt naar 1999 mag worden aangenomen dat de hoeveelheid 21 Mton bedraagt. Uiteindelijk
heeft de RIVM de hoeveelheid bouw- en sloopafval geschat op 18 Mton. In verband met grote
onzekerheden in het onderliggende cijfermateriaal kan gesteld worden dat de werkelijke
hoeveelheid in een ruime marge rond dit getal kan liggen [12].
Volgens de Werkgroep Afvalregistratie (WAR) is in 1999 1.200 kton bouw- en sloopafval
gestort. De hoeveelheid verbrand is een globale schatting op basis van het cijfer van 1997 (dat
onderbouwd was door gegevens van sorteerbedrijven) en is gesteld op 200 kton. De rest van
het bouw- en sloopafval wordt hergebruikt. Dit betreft onder meer het hergebruik van
materialen die bij breek- en sorteerbedrijven vrij komen zoals metselgranulaat en
betongranulaat dat wordt gebruikt voor funderingen en ophogingen [13]. Direct hergebruik
vanaf de bouw- en slooplocatie en freesasfalt dat direct wordt ingezet bij de asfaltproductie.
Zie bijlage B voor een uitgebreide weergave van de afvalstromen.
Er is in totaal 16.600 kton afval hergebruikt. Dit deel wordt toegekend aan de asfaltcentrales,
beton- en cementcentrales die in de overige industrie (WIO 13) zijn ingedeeld.

15
16

Dienst Weg- en Waterbouwkunde
PRC/Bouwcentrum/Damen Consultants
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4.4.16 WIO 18;

vervoer, opslag en communicatie

De sector Vervoer, opslag en communicatie (WIO 18) is samengesteld uit de SBI’s 60-64.
Deze indeling omvat onder andere het vervoer over land, water en door de lucht. De
dienstverlening voor het vervoer zoals laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag. En post en
telecommunicatie. De opdeling en kwantificering van het aanbod van de afvalstromen is
afkomstig uit literatuur [9].
4.4.17 WIO 24;

dienstverlening n.e.g17.

De sector dienstverlening n.e.g. (WIO 24) is samengesteld uit de SBI 90, 92 en 95. Deze
indeling omvat onder andere de milieudienstverlening, afvalinzameling en –behandeling.
Derhalve afvalverbranding, - vergisting, compostering en afvalstortplaatsen (SBI 9000.3). De
opdeling en kwantificering van het aanbod van de afvalstromen is afkomstig uit literatuur [9].
4.4.18 WIO 16, 17, 19-23; overig Handel, Diensten en Overheid
Deze sectoren worden in dit rapport niet in detail beschreven. De reden hiervoor is dat de
benodigde gegevens en dan met name de gegevens omtrent het afval afkomstig van deze
sectoren onder de noemer HDO vallen. Dit betreft grofweg de SBI’s 50 tot en met 95. Met
uitzondering van enkele indelingen zoals een deel van WIO 18 (SBI 52) en WIO 24 (SBI 90)
[8]. Voor de eenvoud wordt in dit rapport deze groep van sectoren de doelgroep Handel,
diensten en overheid genoemd.
4.4.19 WIO 26;

verbranden

De sector afvalverbrandingsinstallaties is weergegeven in SBI 9000.32: Afvalverbrandinginrichtingen.
Bij verbrandingsinstallaties komen bodemas, vliegas en rookgasreinigingresidu vrij. De
bewerkte bodemas wordt in principe volledig afgezet voor toepassing in de wegenbouw.
Vliegas wordt voor een deel (45 kton) toegepast als vulstof in asfalt en het overige wordt
gestort. Het rookgasreinigingresidu wordt gestort.
De gegevens omtrent de sector verbranden zoals energiewinning, bodemas, vliegas en
rookgasreinigingresidu zijn gegenereerd met behulp van het programma MSWC-FACE en
zijn beschreven in paragraaf 4.3.2.
De totalen van de residuen zoals gegenereerd met behulp van MSWC-FACE betreffende het
basisscenario zijn hieronder weergegeven:
Bodemas:
Vliegas:
RGR:

17

127,405 kton * 7,774 = 990,443 kton
11,265 kton * 7,774 = 87,577 kton
19,634 kton * 7,774 = 152,636 kton

Dienstverlening n.e.g.: dienstverlening niet eerder genoemd
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4.4.20 WIO 27;

storten

De sector stortplaatsen is weergegeven in SBI 9000.31: Exploitatie van stortplaatsen. De
gegevens omtrent stortplaatsen zijn terug te vinden in paragraaf 4.3.1.
4.4.21 WIO 28;

totale binnenlandse finale vraag

De samenstelling van de totale binnenlandse finale vraag (WIO 28) wat betreft de goederen &
diensten sectoren is opgebouwd uit de kolommen 28 tot en met 31 uit de IO tabel van
Nederland [16]. Dit betreft achtereenvolgens de consumptieve bestedingen door huishoudens,
de consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens, de
consumptieve bestedingen door de overheid en de bruto investeringen in vaste activa.
Bijvoorbeeld: de totale binnenlandse vraag ten aanzien van de landbouw (WIO 1) is 1.638
miljoen euro.
Het totale aanbod in Nederland betreffende het huishoudelijk en grof huishoudelijk afval
betreft respectievelijk 6.685 en 1.700 kton [12]. De totale hoeveelheid afval die wordt
geproduceerd door de huishoudens betreft derhalve 8.385 kton. De samenstelling en de
hoeveelheden per component zijn terug te vinden in bijlage A.
4.4.21.1 Grof huishoudelijk afval
Het totale aanbod grof huishoudelijk afval betreft 1.700 kton. De samenstelling is
weergegeven in bijlage A. Grof huishoudelijk afval bevat een component verbouwingsafval
(386 kton). Om de hoeveelheden te bepalen per component is gebruik gemaakt van de
samenstelling van het bouw- en sloopafval, exclusief asfalt (zie voor de samenstelling van
verbouwingsafval uit huishoudelijk afval, bijlage A).
Niet al het gescheiden ingezamelde grof huishoudelijk afval wordt hergebruikt. Geschat wordt
dat van de totale hoeveelheid gescheiden ingezameld grof huishoudelijk afval (afgerond 965
kton, inclusief de aan grof huishoudelijk huisafval toegerekende 51 kton niet gescheiden
ingezameld verbouwingsafval) 90 à 95 procent wordt hergebruikt. Aangenomen is dat het
hergebruik na gescheiden inzameling 881 kton bedraagt en 84 kton residu wordt verbrand of
gestort [12]. De samenstelling per component is hieronder beschreven.
Het aanbod verbouwingsafval betreft 386 kton. Het hergebruik betreft 347 kton, verder wordt
er 33 kton gestort en 6 kton verbrand. Het aanbod metalen betreft 32 kton. Het aanbod
verpakkingsmateriaal18 is 2 kton, dit wordt volledig gestort/verbrand. Hiervan is circa 80%
verbrand en 20% gestort, overeenkomstig de verhouding verbranden/storten voor
huishoudelijk restafval [12]. De component “overig grof huishoudelijk huisafval” wordt
volledig gestort/verbrand (39 kton). De verhouding verbranden/storten betreft 80%
verbranden (31,2 kton) en 20% storten (7,8 kton).
De component “grof tuinafval”, dat ook gescheiden wordt ingezameld wordt volledig
hergebruikt t.b.v. bodemverbeteraar en is aan de landbouw toegeschreven.
De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld grof huishoudelijk afval bedroeg circa 735 kton
(grof huisrestafval, gemengde reststroom). Er is aangenomen dat dit volledig wordt
verbrand/gestort, aangezien er geen specifiekere informatie over samenstelling en

18

dit bestaat voornamelijk uit hout en kunststof.
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hoeveelheden voorhanden is. Hiervan is circa 80% verbrand en 20% gestort, overeenkomstig
de verhouding verbranden/storten voor huishoudelijk restafval.
4.4.21.2 Huishoudelijk afval
De hoeveelheid huishoudelijk restafval (het gedeelte dat niet gescheiden wordt ingezameld)
bedroeg in 1999 3.810 kton [21]. Uit de gegevens van het CBS blijkt dat bijna 70% van deze
hoeveelheid (2.625) werd verbrand, 11% (415 kton) gestort en 20% (770 kton) ‘achteraf
gescheiden’. De eindbestemming van de 770 kton achteraf gescheiden restafval is door het
RIVM op basis van schattingen benaderd. De hiervoor gebruikte gegevens zijn de gegevens
over de belangrijkste scheidingsinstallaties en de gegevens van de werkgroep afvalregistratie
(WAR) betreffende de hoeveelheden verbrande en gestorte ‘reststoffen na sorteren/scheiden’
[12]. Geschat is dat 460 kton werd verbrand, 290 kton gestort en 20 kton hergebruikt. Het
hergebruik betrof circa 20 kton metalen. De totale hoeveelheid verbrand huishoudelijk
restafval bedraagt dan 3.085 kton en de totale hoeveelheid gestort 705 kton.
Volgens het RIVM is in totaal 2.876 kton huishoudelijk afval gescheiden ingezameld [12]. In
onderstaande tabel (tabel 10) zijn de componenten en hoeveelheden aangegeven.
tabel 10: gescheiden hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval
Component
GFT-afval
Glas
Papier/karton
Textiel
KCA
Overig
huishoudelijk afval
Totaal

Hoeveelheid
[kton]
1.441
321
1.039
46
22
7
2.876

Aangenomen is dat de hoeveelheid ‘gescheiden’ afval volledig voor hergebruik beschikbaar
komt, behalve voor GFT-afval, KCA en overig huishoudelijk afval.
Van het gescheiden ingezamelde KCA wordt slechts een deel hergebruikt (geschat wordt 2
kton). Bij de verdeling naar verwerkingsmethode wordt 20 kton als gevaarlijk afval verbrand
[12]. Dit deel (het gescheiden ingezameld KCA) wordt in dit rapport buiten beschouwing
gelaten.
De hoeveelheid GFT-residu uit de GFT-verwerking wordt geschat op 90 kton, waarvan 80
kton gestort en 10 kton verbrand wordt [12]. De hoeveelheid GFT die per saldo omgezet is in
compost of is vergist bedraagt dan 1.441 – 90 = 1.351 kton.
De component “overig huishoudelijk afval” wordt volledig gestort/verbrand. Hiervan is circa
80% verbrand en 20% gestort, overeenkomstig de verhouding verbranden/storten voor
huishoudelijk restafval.
In totaal wordt 2.759 kton van het huishoudelijke afval hergebruikt (1.441 – 90 + 1.039 + 321
+ 46 + 2). Dit is respectievelijk GFT-afval minus GFT-residu, papier/karton, glas, textiel,
KCA en metalen (zie bijlage A).
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In totaal wordt 602 + 2.997 = 3.599 kton verbrand, 216 + 889 = 1.105 kton gestort en 881 +
2.779 = 3.660 kton hergebruikt.
4.4.22 WIO 29:

export

Opbouw van de kolom export in de WIO tabel is samengesteld uit de kolommen 27, 32 en 33
uit de IO tabel Nederland [16]. Dit is achtereenvolgens de export van goederen (fob19) en
diensten, veranderingen in voorraden (inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden) en
de handels- en vervoersmarges.
4.4.23 WIO 30:

import

De kolom import in de WIO tabel (kolom 30) is samengesteld door de import te integreren in
het intermediaire deel van de IO tabel met behulp van de informatie betreffende de import van
goederen en diensten. De procedure die is gebruikt staat beschreven in paragraaf 3.3.
4.4.24 WIO 31:

sectorale output, verwerking

Kolom 31 uit de WIO tabel bevat zowel de sectorale output als de verwerking. De totale
output van de goederen & diensten sectoren wordt weergegeven met sectorale output. Met
verwerking wordt de totale hoeveelheid netto geproduceerd afval bedoeld, dit is totaal
geproduceerd afval minus het afval dat is wordt hergebruikt.
4.5

Aanbod en verwerking per type afval

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de verschillende typen afval. Met behulp van deze
gegevens kan vervolgens invulling worden gegeven aan de ontbrekende delen van de WIO
tabel, betreffende het aanbod, hergebruik en verwijdering van de verschillende typen afval.
Een aantal typen afval wordt veroorzaakt door een enkele sector. De verdeling hergebruik,
storten en verbranden kan op deze manier duidelijk worden aangegeven.
4.5.1

Kunststof

Het aanbod van kunststofafval in Nederland is geraamd op 1.141 kton. Het aanbod is onder
andere afkomstig van de landbouw, de industrie, bouwnijverheid en huishoudelijk afval (circa
43 %). Er is 286 kton kunststofafval hergebruikt. Dit deel is toegeschreven aan de rubber- en
kunststofindustrie (WIO 8).
De verdeling over verbranden en storten van de resterende hoeveelheid van 816 kton is
gesteld op respectievelijk 59 en 41 procent [12]. Dit betekent dat 481 kton wordt verbrand en
335 kton wordt gestort.
4.5.2

Papier/karton

Omdat de verontreiniging in gescheiden ingezameld oud papier doorgaans zeer gering is
wordt het hergebruik gelijkgesteld aan de hoeveelheid gescheiden ingezameld papier en
karton. Dit deel, namelijk 2.600 kton wordt toegekend aan de papierindustrie [12].
De verdeling over verbranden en storten van de resterende hoeveelheid van 1.956 kton
gemengd ingezameld papier en karton wordt berekend aan de hand van de verhouding
19

fob = free on board
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verbranden/storten van de afvalstromen waarin het papier zich bevindt. Huishoudelijk afval:
verbranden 80%; storten 20% [12]. Verder is er nog een tweetal typen afval, namelijk
ontinktingsslib en papierslib die afkomstig zijn van de papierindustrie. Deze typen afval zijn
echter ingedeeld in “overig slib”, zie hiervoor paragraaf 4.5.14.
4.5.3

Houtafval

Houtafval, dat niet in de hout- en meubelindustrie vrijkomt, bestaat voor het grootste deel uit
(delen van) houten verpakkingen, zoals pallets, kisten, kratten, beschermingsplaten e.d.
Daarnaast kan afvalhout vrijkomen bij sloopwerkzaamheden. Bij houtafval wordt onderscheid
gemaakt tussen drie verschillende klassen, te weten A–hout (schoon en onbehandeld hout), Bhout (geverfd en gelakt hout, plaat- materialen, etc.) en C-hout (verduurzaamd hout).
Groenafval dat vrijkomt bij het snoeien van bomen en dergelijke wordt niet onder de
categorie houtafval gerekend.
Het aanbod van houtafval in Nederland is geraamd op 1.026 kton [9] [12]. Het aanbod is
onder andere afkomstig van de bouwnijverheid, de overige industrie en de HDO20 sectoren.
Van het aandeel houtafval dat afkomstig is van de industrie (261 kton) wordt 70%
hergebruikt, 29 % wordt verbrand en de resterende 1 procent wordt gestort [10]. Aangezien er
geen andere data bekend is omtrent het aandeel per verwerkingswijze worden dezelfde
percentages gebruikt om de verwerkingswijze van het gehele aanbod te bepalen.
4.5.4

Autobanden

Gebruikte personenwagenbanden komen vrij bij de vervanging door nieuwe banden en bij het
buiten gebruik stellen van motorrijtuigen en aanhangwagens (aanbod 100 kton in 1999).
Gebruikte personenwagen-banden kunnen worden onderverdeeld in karkassen en
schrotbanden. Karkassen zijn nog geschikt ( te maken) voor het oorspronkelijke doel.
Schrotbanden kunnen niet meer gebruikt worden als band en moeten op een andere wijze
nuttig toegepast of verwijderd worden.
55 procent van het aanbod van autobanden wordt hergebruikt; direct producthergebruik (het
gebruik als tweedehands band), producthergebruik na loopvlakvernieuwing en
materiaalhergebruik (het granuleren van de band het de inzet van het rubbergranulaat bij de
productie van nieuwe rubberproducten) [20]. Dit is toegeschreven aan de rubber- en
kunststofindustrie. Van de resterende 45 procent (45 kton) wordt ongeveer 38 procent
verbrand en 62 procent gestort [8].
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4.5.5 Autowrakken
In 1999 bedroeg het aanbod van autowrakken 267 kton. Dit aanbod betreft personen-, bestelen overige bedrijfsautowrakken. Het hergebruik betrof ongeveer 82%. De rest werd
verbrand/gestort.
tabel 11: samenstelling autowrakken [12]
Component
Ferro
Non-ferro
Rubber
Kunststoffen
Glas
Diversen

Hoeveelheid
[kton]
187
13
13
24
11
19

Er is aangenomen dat de componenten ferro en non-ferro worden hergebruikt door de
metaalindustrie. Rubber en kunststoffen worden hergebruikt door de rubber- en
kunststofindustrie (WIO 8) en dat glas wordt hergebruikt door de glasindustrie (WIO 13,
overige industrie). De resterende 19 ton wordt verwijderd volgens de verhouding
verbranden/storten van 38 procent/62 procent [8].
Er moet opgemerkt worden dat het aanbod van autobanden (paragraaf 4.5.4) en het aanbod
van autowrakken zoals in deze paragraaf is beschreven geen dubbeltelling betreft. Deze
gegevens zijn apart weergegeven in de literatuur. Het aanbod van autobanden is zoals is
beschreven afkomstig van onder andere vervanging van banden.
4.5.6

Reinigingsdienstenafval

Het totale aanbod is 985 kton [12]. Dit betreft veeg- en marktafval, plantsoen- en groenafval
en riool- en kolkafval. Hiervan wordt 120 kton verbrand, 195 kton gestort, 480 kton
gecomposteerd. Dit deel wordt hergebruikt door de landbouw (plantsoendienst e.d.).
Het hergebruik betrof 190 kton. Er is aangenomen dat dit deel wordt hergebruikt door de
bouwnijverheid. Het grootste deel van het veeg- en marktafval betreft zand (80 kton). Verder
is er 60 kton afgescheiden zand uit riool- en kolkafval en 50 kton wat voornamelijk uit
plantsoen- en groenafval bestaat.
4.5.7

GFT en ongedefinieerde rest

Het totale aanbod GFT en ongedefinieerde rest is 4.358 kton. Het totale hergebruik (2.929
kton) is aan de landbouw toegeschreven. Het deel van GFT en ongedefinieerde rest dat niet
wordt hergebruikt wordt voor circa 80% verbrand en 20% gestort, overeenkomstig de
verhouding verbranden/storten voor huishoudelijk restafval.
4.5.8

Glas

Het totale aanbod glas is 711 kton. Hiervan wordt 321 hergebruikt door de glasindustrie
(overige industrie). Uit de afvalmeting uitgevoerd door het RIVM blijkt dat in 1999 alleen al
uit huishoudens 133 kton verbrand of gestort is (de hoeveelheid verpakkingsglas in
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huishoudelijk restafval). Hiervan is circa 80% verbrand en 20% gestort, overeenkomstig de
verhouding verbranden/storten voor huishoudelijk restafval. Het resterende glas wordt
volgens dezelfde verhouding verwijderd.
4.5.9

Textiel

Het totale aanbod textiel is 413 kton. Hiervan wordt 216 kton hergebruikt. De resterende
hoeveelheid wordt verwijderd. Hiervan wordt circa 80% verbrand en 20% gestort,
overeenkomstig de verhouding verbranden/storten voor huishoudelijk restafval.
4.5.10 Wit- en bruingoed
In 1999 is 108 kton wit- en bruingoed ingezameld. Er is in dit rapport aangenomen dat dit de
totale hoeveelheid wit- en bruingoed afval is dat is vrijgekomen, aangezien er geen
nauwkeurige gegevens gevonden zijn betreffende de totale hoeveelheid.. De samenstelling
van wit- en bruingoed is opgebouwd uit onder andere 50 procent metalen. Hiervan wordt
aangenomen dat dit deel geheel wordt hergebruikt door de metaalindustrie. Van de overige 50
procent wordt verondersteld dat dit volledig wordt verbrand [35].
Het storten of verbranden van wit- en bruingoed heeft een onnodig groot negatief effect op het
milieu. Om deze reden is er regelgeving, die vanaf 1 januari 1999 gefaseerd in werking is
getreden voor de terugname en herverwerking van deze afvalstroom. Om te bevorderen dat
zoveel mogelijk wit- en bruingoed via de daarvoor op te zetten structuur wordt verwijderd,
bevat het besluit een verbod op het verbranden van gescheiden ingezameld wit- en bruingoed.
Tevens is met ingang van 1 januari 1999 het stortverbod voor deze producten in werking
getreden [22].
4.5.11 Grof tuinafval
Het aanbod grof tuinafval (333 kton) wordt volledig door de landbouw hergebruikt.
4.5.12 Schone grond
Het aanbod schone grond is afkomstig van huishoudelijk afval. Dit wordt volledig hergebruikt
door de bouwnijverheid (65 kton).
4.5.13 Steenachtig materiaal
Het totale aanbod steenachtig materiaal (3.168 kton) wordt volledig hergebruikt in de
wegenbouw (SBI 45, WIO 15).
4.5.14 Overig slib
Onder overig slib wordt onder andere verstaan: afvalwaterzuiveringsslib, ontinktingsslib en
papierslib. Volgens de CBS-gegevens is het aanbod van overig slib 1.191 kton [9]. Het
hergebruik is 699 kton. Aangenomen is dat het papierslib (59 kton) volledig hergebruikt [25].
Het hergebruik is toegeschreven aan de papier industrie. Er is aangenomen dat de resterende
hoeveelheid, 640 kton, evenals communaal zuiveringsslib wordt toegepast als afdeklaag voor
stortplaatsen. Ontinktingsslib (270 kton) is in 1999 volledig gestort [24][25]. Uitgaande van
dit gegeven is aangenomen dat de rest (492 kton) ook wordt gestort.
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4.5.15 Anorganisch slib
Het aanbod van anorganisch slib zoals steen- en cementslib is 392 kton, het hergebruik is 95
kton en dit betreft het hergebruik van het slib in het productieproces van de cement- en
betonindustrie [26]. De rest wordt volledig gestort. Het aanbod uit de overige industrie betrof
349 kton. Het hergebruik door de overige industrie betrof 95, derhalve is het netto aanbod 254
kton, zoals is terug te vinden in de WIO tabel.
4.5.16 Overige anorganische stoffen
Het aanbod van “overige anorganische stoffen” zoals zand, klei, vorm- en kernzand is 2.185
kton. Het hergebruik is 1.899 kton. Aangenomen is dat het dit volledig wordt hergebruikt
door de bouwnijverheid. De resterende hoeveelheid, 286 kton, wordt volledig gestort.
4.6

CO2-emissie

Met betrekking tot het uitgangspunt van het Nederlandse beleid ten aanzien van de reductie
van CO2. En de beschikbaarheid van de relevante data is gekozen om enkel CO2 te betrekken
in het onderzoek. De opzet was om drie broeikasgassen, te weten CO2, CH4 en N2O
uitgedrukt in CO2-equivalenten, te betrekken in het onderzoek. Echter, doordat enkele
gegevens niet voorhanden waren is besloten om hier vanaf te zien en enkel de emissie van
CO2 te beschouwen.
De gegevens betreffende de emissies van de industriële sectoren zijn afkomstig uit de
emissietabel die beschikbaar is gesteld door de CCDM21 [43] en uit de gedetailleerde
presentatie van de herkomst van stoffen in de NAMEA22 1999 [31]. De gegevens omtrent de
afvalverbrandingsinstallaties (sector verbranden) en stortplaatsen zijn afkomstig uit literatuur
[8].
Wat betreft de emissies naar lucht met betrekking tot de stortplaatsen. De emissies naar lucht
van de stortplaatsen geldt voor alle stortplaatsen. Er zijn geen cijfers bekend van de
hoeveelheid emissie naar lucht per kton stortafval.
De Vereniging van Afvalverwerkers veronderstelt dat het 20 jaar duurt voordat stortafval
uitgewerkt is [15]. Derhalve is de aanname dat de totale hoeveelheid emissie van stortplaatsen
wordt gedeeld door het aantal jaren dat een stortplaats werkt m.b.t. luchtemissies. Op deze
wijze wordt een gemiddelde verkregen die, zoals wordt verondersteld, geldt voor de emissie
naar lucht op jaarbasis.
In de publicaties van onder meer RIVM, CBS, IPPC23 verschijnen verschillende getallen voor
de emissie van CO2. Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen (zie tabel 12), maar
ontlenen hun bestaansrecht aan verschillende uitgangspunten.
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Coördinatie Commissie Doelgroep Monitoring
National Accounting Matrix including Environmental Account
23
Intergovernmental Panel on Climate Change
22
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tabel 12: basiselementen voor de vaststelling van CO2-emissies
Basiselementen
1. Stationaire bronnen24, 25
2. Kort-cyclische CO2 26
3. Mobiele bronnen (CBS)27
4. Mobiele bronnen volgens IPCC28
5. Temperatuurcorrectie
6. Bunkers
7. Emissies van ingezetenen in het buitenland (+)
8. Emissies van niet-ingezetenen in Nederland (-)
De methode van vaststelling van CO2-emissies die is gebruikt in dit rapport is de volgende:
CBS/NAMEA emissies: voor de NAMEA wordt van de grondslagen van de Nationale
Rekening uitgegaan. Daarbij gaat het om de emissie van activiteiten door Nederlandse
ingezetenen. Het NAMEA-getal is de som van de basiselementen 1+3+7-8, waarbij de
waarden onder 7 en 8 worden gevormd door de emissies door wegverkeer, luchtvaart en
scheepvaart [10].
IPPC-totaal: Om internationaal beleid te kunnen voeren inzake het tegengaan van het
versterkt broeikaseffect is door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een
voorschrift opgesteld, aan de hand waarvan ieder land moet rapporteren. De zo
gerapporteerde emissies zijn tussen landen onderling vergelijkbaar en ook optelbaar tot een
mondiaal getal. De emissie van de kort-cyclische CO2 wordt niet meegenomen omdat ze
geacht wordt geen nettobijdrage aan de broeikasproblematiek te leveren. Voor het IPCC-getal
wordt de som van de basiselementen 1-2+4 gerapporteerd [10].
Het verschil tussen de CBS/NAMEA en de IPCC methode wordt in dit rapport niet verder
behandeld. Er is een verschil tussen de twee methoden betreffende het wel of niet meerekenen
van de kort-cyclische CO2. Dit rapport hanteert de CBS/NAMEA methode.

24

Inclusief de indirecte emissie van CO2 (die bij gebruik van kortlevende producten, bijvoorbeeld oplosmiddelen, ontstaat). Voorheen ten onrechte ook wel potentiële CO2 genoemd.
25
Inclusief kort-cyclische CO2 van houtkachels en organisch afval/biochemische processen en indirecte CO2.
26
De CO2 uit deze bronnen wordt geacht op korte termijn weer te worden vastgelegd in biomassa en niet bij te
dragen aan een toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Het betreft het verbranden van hout en biogas
en het verbranden en ontleden van gestort afval van organische herkomst en het vrijkomen van CO2 bij de
rioolwaterzuiveringsinstallaties.
27
Emissie van CO2 op basis van brandstofverbruik binnen Nederland, gecorrigeerd voor grensoverschrijdend
verkeer.
28
Emissie van CO2 op basis van alle in Nederland afgezette motorbrandstoffen.
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5
5.1

Berekening en resultaten
Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de berekeningen en resultaten. In paragraaf 5.2 wordt uitleg en invulling
gegeven aan de WIO tabel. Vervolgens wordt in paragraaf 5.3 de netto productie van afval
onder verschillende sorteringschema’s beschreven. In de paragrafen 5.4 en 5.5 wordt
achtereenvolgens de WIO input en emissie coëfficiënten matrix en de Leontief inverse matrix
behandeld. In paragraaf 5.6 wordt de berekening van scenario S1, het hypothetisch scenario
met volledige sortering beschreven. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk, paragraaf 5.7
zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven.
5.2

WIO tabel

Gebaseerd op het WIO model zoals dit eerder in dit rapport is beschreven, is er een WIO tabel
samengesteld van de Nederlandse economie van het jaar 1999. De Nederlandse WIO tabel
bevat 25 industriële sectoren, 2 verwerkingsectoren (in dit geval de verwijderingsectoren
verbranden en storten) en 43 verschillende typen afval. Zoals eerder is beschreven bevat de
sector verbranden enkel de afvalverbrandingsinstallaties, er is derhalve onder andere
uitsluiting van slibverbrandingsinstallaties en verbrandingsinstallaties voor gevaarlijk- en
ziekenhuisafval. De volledige WIO tabel is weergegeven in de bijbehorende cd-rom.
Omdat de WIO tabel te groot is om in dit rapport weer te geven wordt er een selectieve versie
van de tabel weergegeven (geen geaggregeerde versie). De tabel die in dit rapport wordt
weergegeven bevat 15 industriële sectoren (sector 1 tot en met 15 van de originele tabel), 2
verwerkingsectoren (verbranden en storten) en 11 verschillende typen afval (afval type 19 tot
en met 24 + 31 tot en met 35 van de originele tabel).
In termen van notaties zoals eerder is beschreven, correspondeert dit met nI = 15, nII = 2 en nw
= 11. Hierbij moet worden opgemerkt dat de resultaten die in de selectieve versie staan
beschreven, verkregen zijn uit de originele WIO tabel, en is er derhalve niet gerekend met de
selectieve versie. De selectieve versie van de WIO tabel is te zien in tabel 15. Merk hierbij op
dat de WIO tabel bestaat uit de elementen die in vergelijking (1) en (3) voorkomen. In tabel
15 correspondeert de 15 x 15 matrix, dit is de industrie x industrie matrix linksboven in de
tabel, met {Xij, i,j ∈ NI}, de 15 x 2 matrix van industrie x verwerkingsmethoden, rechtsboven
in de WIO tabel, correspondeert met {Xij, i ∈ NI, j ∈ NII}, de 11 x 15 matrix van typen afval x
industrie, linksonder in de WIO tabel, correspondeert met {Wkj, k ∈ Nw, j ∈ NI} en de 11 x 2
matrix van typen afval x verwerkingsmethode, rechtsonder in de WIO tabel, correspondeert
met {Wkj, k ∈ Nw, j ∈ NII}.
De getallen in de bovenste helft van de tabel, die verwijzen naar de goederenstromen, worden
gemeten in monetaire eenheden (miljoenen euro’s). De getallen in de onderste helft van de
tabel, die verwijzen naar de afvalstromen, worden gemeten in fysieke eenheden (kton).
Zoals al eerder is aangegeven verwijzen de getallen in de onderste helft van tabel 15 naar de
netto afval productie. Zo geeft de rij pap (papier/karton) aan, dat bijvoorbeeld de finale vraag
(huishoudens) 2.293 kton papier/karton afval produceert, de voedings- en genotmiddelen
industrie 78 kton. In totaal was het aanbod 3.986 kton, derhalve de afvalproductie van papier
van alle sectoren opgeteld. Het hergebruik betreft 3.069 kton papier/karton, dit wordt gebruikt
als input in de papierindustrie (PAP). De som van de rij-elementen, 917 kton (3.986 – 3.069),

59

geeft de hoeveelheid papier/karton dat als afval moet worden verwijderd middels verbranden
en storten. De netto afvalproductie voor papier en karton afval is weergegeven in tabel 13.
tabel 13: netto afvalproductie voor papier/karton afval
VOED TEXT

PAP

CHEM RUBB METL MACH ELEK TRANS OVER ENER HDO

FINVR Totaal

Netto productie van afval 29 (eenheden: 1000 ton, kton)
pap

78

4

-3.069

17

21

19

9

14

9

18

4

1.500

2.293

917

Verder is uit tabel 15 op te maken dat de huishoudens 333 kton gta (grof tuinafval)
produceren en dat dit volledig wordt hergebruikt door de sector LAND (landbouw, bosbouw
en visserij). Dit is te zien aan de negatieve boeking in de rij gta van de kolom LAND.
De netto productie van afval afkomstig van de afvalverwerkende sectoren is weergegeven in
de afval x verwerking matrix. Deze matrix geeft het resultaat weer van de conversieprocessen.
Bijvoorbeeld: verbranden converteert het te verwerken afval in 990 kton bod (bodemas), 153
kton rgr (rookgasreinigingresidu) en 88 kton vlie (vliegas). Omdat storten wordt gezien als de
definitieve manier van afvalverwijdering en als zodanig geen conversieproces van afval
betreft, bevat de kolom van de sector storten geen afval. Met andere woorden, storten levert
geen productie van afval. Hierbij moet worden opgemerkt dat hierbij enkel wordt gekeken
naar vast afval, derhalve wordt bijvoorbeeld stortgas en afvalwater afkomstig van
stortplaatsen uitgesloten.
In hoofdstuk 1 is aangeduid dat Nederland 57,3 Mton vast afval heeft geproduceerd in het jaar
1999, exclusief mest, verontreinigde grond en baggerspecie. De hoeveelheid geproduceerd
afval zoals in dit rapport is beschreven betrof 51.290 kton, (dit is bruto geproduceerd afval
dus exclusief hergebruik). Hiervan wordt in 41.880 kton hergebruikt. De resterende
hoeveelheid 9.410 kton (51.290 kton – 41.880 kton) zoals dit is aangegeven in tabel 16,
betreft de hoeveelheid die moet worden verwerkt/verwijderd door verbranden en storten.
De getallen in de matrix van industrie x verwerkingsmethoden geeft de input weer die nodig
is voor het in bedrijf zijn van de verwerkingsprocessen zoals de input van chemicaliën,
energie en machines of onderdelen hiervoor. Bijvoorbeeld voor het in het bedrijf zijn van de
sector verbranden is de input nodig van chemicaliën (rij CHEM) ter waarde van 13 miljoen
euro en de input van machines (rij MACH) ter waarde van 29 miljoen euro. De negatieve
boeking van energie (rij ENER) voor verbranden (kolom VERBR) duidt aan dat de
hoeveelheid energie die afkomstig is van afvalwarmte van de sector verbranden het aanbod
overtreft van de sector ENER. Met andere woorden, de sector verbranden produceert meer
energie dan het zelf gebruikt.
5.3

Netto productie van afval onder verschillende sorteringschema’s

Zoals eerder is aangeduid in paragraaf 3.8 geeft de WIO tabel, tabel 15 geen informatie over
het aandeel dat per type afval en per verwerkingsmethode wordt verwerkt. Deze informatie is
29

VOED = Voedings- en genotmiddelenindustrie; TEXT = Textiel- en lederindustrie; PAP = Papierindustrie,
uitgeverijen en drukkerijen; CHEM = Chemische industrie; RUBB = Rubber- en kunststofindustrie; METL =
metaalindustrie; MACH = Machine-industrie; ELEK = Elektrotechnische industrie; TRANS = Transportmiddelenindustrie; OVER = Overige industrie; ENER = Energie- en waterleiding bedrijven; HDO = Handel,
diensten en overheid (WIO 16-25); FINVR = finale vraag.
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beschreven in de allocatiematrix. In tabel 14 staan drie voorbeelden van S; S-1, S0 en S1.
Omdat enkel de selectieve WIO tabel wordt beschreven in dit rapport is ook de
allocatiematrix aangepast. Zo zijn in de allocatiematrix 11 typen afval weergegeven die ook in
tabel 15 zijn weergegeven en de twee verwerkingsmethoden. De corresponderende matrix is
een 2 x 11 matrix per scenario.
S-1 verwijst naar een hypothetische situatie waarin de brandbare en onbrandbare typen afval
als zijnde een homogeen mengsel voor de helft worden verbrand en voor de helft worden
gestort. S0 verwijst naar de situatie zoals die is beschreven van het jaar 1999 en S1 verwijst
naar het hypothetische scenario, waarin de brandbare en niet-brandbare typen afval volledig
worden gesorteerd oftewel gescheiden.
In de allocatiematrix is bijvoorbeeld te zien dat in 1999 80 procent van het papier afval (pap)
wordt verbrand en de resterende 20 procent wordt gestort. In het hypothetische scenario S1
vindt er een volledige verschuiving plaats van storten naar verbranden. Met andere woorden,
in het hypothetische scenario wordt papierafval, derhalve het deel dat niet wordt hergebruikt,
volledig verbrand. Dit betreft zoals eerder is beschreven, 917 kton (zie hiervoor tabel 15).
tabel 14: allocatiematrix S van afval naar verwerking
Typen afval30
Verwerkingsmethode

ogh

gta

pap

rein

rbsa

schg

grond

bod

rgr

vlie

verbranden

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

storten
onvolledige sortering: S0

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

verbranden

0,80

0,80

0,80

0,38

storten

0,20

0,20

0,20

0,62

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

rgo

0,50

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

onvolledige sortering: S-1
0,50

volledige sortering: S1
verbranden
storten

Vervolgens wordt vergelijking (18) gebruikt; vermenigvuldiging van S0 (2 x 11 matrix) met
de matrix in de onderste helft van tabel 1 (11 x 19 matrix: 15 industriële sectoren + 2
verwerkingssectoren + finale vraag + totaal) levert een 2 x 19 matrix van de stromen input
van de afvalverwerkingsectoren. De allocatiematrix S transformeert de afvalproductie naar de
input van de relevante verwerkingsmethode door de matrix van de netto afval productie (de
onderste helft van tabel 15) te vermenigvuldigen met de allocatiematrix S (tabel 14).

11 x 19

*

2 x 11

=

2 x 19

Deze 2 x 19 matrix is weergegeven in het bovenste deel van tabel 16. In de getransformeerde
matrix staan de afvalverwerkingsmethoden in rijen ingedeeld waar voorafgaand aan de
transformatie de typen afval als rijen waren ingedeeld. Hetzelfde wordt gedaan voor S-1 en S1.

30

ogh = overig grof huishoudelijk afval; gta = grof tuinafval; pap = papier/karton; rein =
reinigingsdienstenafval; rbsa = rest bouw- en sloopafval; schg = schone grond;grond = grondtarra; bod =
reststoffen, bodemas; rgr = reststoffen, rookgasreiningsresidu; vlie = reststoffen, vliegas; rgo =
rookgasontzwavelinggips.
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Bij de uitleg van tabel 15 is beschreven dat de papierindustrie (PAP) de grootste gebruiker is
van het papierafval (pap). Omdat 80 procent van dit papierafval toegewezen is aan
verbranden (VERBR) in S0 komt dit in tabel 16 voor als de negatieve input van verbranden
binnen de sector PAP als de hoeveelheid van -2.437 kton. Met andere woorden, als de
papierindustrie het papierafval niet had hergebruikt was deze hoeveelheid verbrand. Verder is
er onder andere uit de tabel op te maken dat onder S0 een hoeveelheid van 1.235 kton afval
vrijkomt bij verbranden (zoals bodemas, vliegas). Optellen van de rij-elementen van de
getransformeerde matrix levert de hoeveelheid materiaal die verwerkt is. Dit is weergegeven
in de kolom Totaal van tabel 16. Zo is uit de tabel op te maken dat onder S0 een hoeveelheid
van 4.597 kton wordt verbrand en 4.813 kton wordt gestort.
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tabel 15: WIO tabel voor Nederland, 1999
LAND DELF VOED TEXT PAP
OLIE CHEM RUBB METL MACH ELEK TRANS OVER ENER BOUW VERBR STORT FINVR Totaal
Interindustriële goederenstromen 31 (eenheden: miljoenen euro’s)
LAND

3.102

3

9.535

22

20

2

52

19

11

9

7

6

130

34

57

0

0

DELF

71

565

98

6

71

7.304

1135

4

61

2

13

2

498

3.844

351

0

0

1638 20.409

VOED

2.606

2 11.062

34

45

2

353

5

4

5

11

1

88

2

22

0

0

9962 43.249

TEXT

45

6

36

1.560

78

2

55

53

17

14

18

40

356

4

44

0

0

1242

PAP

21

14

1.288

64

4.973

22

348

111

141

97

191

61

239

52

107

0

0

3100 17.476

OLIE

240

56

83

7

32

864

1712

13

77

22

54

23

116

113

237

0

0

2858 14.234

CHEM

400

82

393

420

492

137

8930

1399

197

68

273

159

487

103

441

13

0

923 27.873

RUBB

83

16

500

47

207

11

300

423

169

150

281

346

423

46

948

0

0

154

METL

47

76

636

15

97

22

309

64

6.802

1.683

1.170

1.296

634

100

2.953

6

1

1674 18.364

MACH

352

168

206

28

126

53

216

49

384

2.810

161

463

192

145

1.052

29

6

3264 13.400

ELEK

36

81

419

29

422

37

430

48

355

861

5.221

1.054

140

229

1.691

0

0

1244 17.895

TRANS

17

10

8

1

7

2

30

-

28

119

6

4.330

41

1

64

0

0

2562 13.558

OVER

188

15

352

24

120

13

146

111

296

107

211

182

2.220

28

5.831

0

0

4866 16.321

ENER

1.037

58

497

63

201

48

533

107

421

89

147

84

251

4.968

88

-83

-5

6507 18.269

120
67
51
15
30
BOUW
Netto productie van afval 32 (eenheden: 1000 ton, kton)

8

65

13

103

39

72

70

117

130 12.437

37

12

31822 54.973

Ogh

247

9.209
4.393

5.331

355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

gta

-333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

333

0

pap

0

78

4

-3.069

17

21

19

9

14

9

18

4

0

0

0

2.293

917

rein

-480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-190

0

0

0

315

rbsa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

0

0

2

74

schg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-65

0

0

65

0

grond

0

0

590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-500

0

0

0

90

bod

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

-1.115

990

0

0

0

rgr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

0

0

153

vlie
rgo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-845

890

-90

88

0

0

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-300

300

0

0

0

0

0

monetaire eenheden;

fysieke eenheden

31

LAND=Landbouw, bosbouw en visserij; DELF=Delfstoffenwinning; VOED=Voedings- en genotmiddelenindustrie; TEXT=Textiel- en lederindustrie; PAP=Papierindustrie,
uitgeverijen en drukkerijen; OLIE=Aardolie-industrie; CHEM=Chemische industrie; RUBB=Rubber- en kunststofindustrie; METL=metaalindustrie; MACH=Machine-industrie;
ELEK=Elektrotechnische industrie; TRANS=Transportmiddelenindustrie; OVER=Overige industrie; ENER=Energie- en waterleiding bedrijven; BOUW=Bouwnijverheid.
32
Zie voetnoot 30
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Wanneer gebruik wordt gemaakt van de allocatiematrix S1, levert dit de gegevens op die in de
onderste helft van tabel 16 zijn weergegeven. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid die wordt
verbrand toeneemt van 4.597 kton tot 5.357 kton. Daar waar de hoeveelheid te storten afval
afneemt van 4.813 kton tot 4.053 kton.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de allocatiematrix S-1, levert dit de gegevens op die in
de bovenste helft van tabel 16 zijn weergegeven. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid die wordt
verbrand afneemt van 4.597 kton tot 4.090 kton. Daar waar de hoeveelheid te storten afval
toeneemt van 4.813 kton tot 5.320 kton.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van verschillende allocatie matrices geeft dit niet enkel een
verandering in de hoeveelheden afval voor de verschillende verwerkingsmethoden, maar geeft
ook een verandering in de samenstelling van het afval.
5.4

WIO input en coëfficiënten matrix

De combinatie van de matrix van goederenstromen uit figuur 1 met de matrix van de stromen
van afvalverwerking uit tabel 7 geeft levert een vierkante matrix op waarin dezelfde rij- en
kolom elementen voorkomen als in de IOA matrix. Hieruit kan de input coëfficiënt matrix
worden verkregen die overeenkomt met de meest linkse matrix aan de rechterzijde van
vergelijking (20). Het gebruik van verschillende allocaties S levert verschillende sets van
coëfficiënten die verwijzen naar de input van afvalverwerking. De matrix die overeenkomt
met S0 is weergegeven in tabel 18.
Eerst zal een uitleg gegeven worden over de invulling van tabel 18. Het deel linksboven van
de tabel, de goederen & diensten input coëfficiënten, is een afgeleide van de matrix van de
interindustriële goederenstromen, die in tabel 15 terug te vinden is. De input coëfficiënten
worden berekend door een cel te delen door het kolomtotaal waarin deze cel zich bevindt.
Bijvoorbeeld: de input in de sector landbouw (LAND) afkomstig van de
voedingsmiddelenindustrie (VOED), cel VOED – LAND, betreft 3.102 miljoen euro.
Wanneer deze input gedeeld wordt door zijn kolomtotaal wordt de input coëfficiënt van die
cel van de matrix bepaald. Derhalve 3.102 / 20.409 = 0,1520 miljoen euro per miljoen euro
output. Een ander voorbeeld: de input in de sector machine-industrie (MACH) afkomstig van
de metaalindustrie (METL) betreft 1.683 miljoen euro. De input coëfficiënt van deze cel
betreft 1.683 / 13.400 = 0,1256 miljoen euro per miljoen euro output.
De input coëfficiënten van de matrix rechtsboven, de verwerkingssectoren, worden
weergegeven in miljoen euro per kton afval van de verwerkingssectoren. Bijvoorbeeld de
input van de sector verbranden (VERBR) afkomstig van de sector chemische industrie
(CHEM), dit betreft 13 miljoen euro (zie tabel 15). De input coëfficiënt van deze cel wordt
bepaald door deze cel te delen door de totale hoeveelheid te verbranden afval; 4.597 kton (zie
tabel 16). Derhalve wordt de input coëfficiënt van deze cel 13 / 4.597 = 0,0029 miljoen euro
per kton afval.
De input coëfficiënten verwerking in het middengedeelte links van tabel 18 zijn afgeleid van
de matrix die is weergegeven in tabel 16. Bijvoorbeeld: de netto productie van de sector
landbouw (LAND) ten aanzien van de sector verbranden (VERBR) betreft –1.348 kton. Door
deze cel te delen door de totale output van de sector landbouw wordt de input coëfficiënt
verwerking bepaald. Derhalve wordt de input coëfficiënt –1.348 / 20.409 = -0,0660 kton per
miljoen euro output. Een ander voorbeeld: de netto productie van de sector chemische
industrie (CHEM) ten aanzien van de sector storten (STORT) betreft 860 kton. Door deze cel
te delen door de totale output van de sector chemische industrie wordt de input coëfficiënt
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bepaald. Derhalve wordt de input coëfficiënt 860 / 27.873 = 0,0309 kton per miljoen euro
output. De input coëfficiënten van verwerking van de drie scenario’s zijn terug te vinden in
tabel 17.
De input coëfficiënten verwerking in het middengedeelte rechts van tabel 18 zijn afgeleid van
de matrix die weergegeven is in tabel 16. Zo is weergegeven dat de netto productie van afval
afkomstig van de sector verbranden (VERBR) 1.231 kton betreft (residuen) die gestort
worden. Om de input coëfficiënt te bepalen dient deze cel gedeeld te worden door de totale
hoeveelheid verbrand afval. Derhalve 1.231 kton / 4.597 kton = 0,2677 kton te storten afval
per kton verbrand afval.
Hieronder wordt verdere uitleg gegeven omtrent tabel 18. Dit is van belang omdat deze tabel
de directe onderlinge relaties bevat. Bijvoorbeeld: de kolom van de sector verbranden
(VERBR) geeft aan dat voor het verbranden van een kton afval onder meer 0,0029 miljoen
euro (2.904 euro) chemicaliën, afkomstig van de chemische industrie (CHEM), nodig is en
dat er 0,2677 kton (267,7 ton) residuen vrijkomen die gestort moeten worden. Een tweede
voorbeeld: de kolom van de sector chemische industrie (CHEM) geeft aan dat voor een
productie output ter waarde van 1 miljoen euro onder meer een input nodig is van 0,0614
miljoen euro afkomstig van de aardolie-industrie (OLIE). Verder is weergegeven dat de
chemische industrie 0,0018 kton (1.829 kg) afval produceert dat verbrand wordt en 0,0309
kton (30.854 kg) afval die gestort wordt.
De activiteiten van sommige industrieën dragen bij aan het reduceren van afval voor
verwerking. Bijvoorbeeld: voor de productie van 1 miljoen euro output gebruikt de sector
landbouw (LAND) 0,0660 kton afval (66.039 kg, voornamelijk GFT-afval) dat anders
verbrand had moeten worden. Hetzelfde geldt voor de sector papierindustrie, uitgeverijen en
drukkerijen (PAP). Voor de productie van 1 miljoen euro output gebruikt deze sector 0,0189
kton afval (18.853 kg, voornamelijk papierafval) dat anders gestort had moeten worden.
In de onderste rij in de tabel zijn de emissie coëfficiënten van CO2 weergegeven. Voor de
emissie naar lucht betreffende de industriële sectoren geldt dat de emissie is uitgedrukt in kton
per miljoen euro output. Bijvoorbeeld, de delfstoffenwinning emitteert 2.084 kton CO2. De
emissie coëfficiënt van de delfstoffenwinning is derhalve (2.084 / 9.209 miljoen euro) 0,2263
kton CO2 per miljoen euro output. Voor de sector energie en waterleiding bedrijven wordt de
emissie coëfficiënt 2,3962 kton per miljoen euro output.
De emissie coëfficiënt van de sector verbranden is uitgedrukt in kton CO2 per kton afval.
Omdat er ook een anorganisch gedeelte aanwezig is in het totaal te verbranden afval wordt het
anorganisch deel als inert beschouwt. Derhalve wordt verondersteld dat het totaal te
verbranden afval minus de verbrandingsresiduen verantwoordelijk zijn voor de emissie. Voor
het basisscenario geldt dat de 3.366 kton (4.597 kton minus 1.231 kton) verantwoordelijk is
voor de emissie van 4.850 kton CO2. Hieruit volgt dat de emissie coëfficiënt 1,4408 kton CO2
per kton afval is.
Voor de stortplaatsen geldt zoals eerder in paragraaf 4.6 is beschreven dat de totale emissie
afkomstig van stortplaatsen wordt gedeeld door het aantal jaren dat stortafval werkt. Op deze
wijze wordt een gemiddelde verkregen die, zoals wordt verondersteld, geldt voor de emissie
naar lucht op jaarbasis. De emissie in 1999 afkomstig van stortplaatsen was 923 kton. Op
jaarbasis wordt er verondersteld dat er 46,15 kton CO2 wordt geëmitteerd (de CO2-emissie
van het afval dat in 1999 is gestort, dus niet de totale emissie). Derhalve wordt de emissie
coëfficiënt 0,0096 (46,15 kton / 4.813) kton CO2 per kton afval. Wanneer een verandering
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optreedt in de hoeveelheid stortafval wordt de totale emissie 876,85 kton (923 – 46,15) +
(hoeveelheid stortafval * emissiecoëfficiënt).
5.5

Leontief inverse matrix

In tabel 19 is de Leontief inverse matrix weergegeven. Zoals eerder in paragraaf 3.3 is
beschreven bevat deze tabel zowel de directe als de indirecte benodigdheden.
In de tabel is te zien dat de inverse coëfficiënt voor de landbouw, bosbouw en visserij
(LAND) – LAND 1,238 is. Dit betekent dat wanneer er 1 eenheid, in dit geval 1 miljoen euro,
finale vraag gevraagd wordt, er 1,238 miljoen euro geproduceerd moet worden door de
landbouw, bosbouw en visserij. Immers, voor de productie van 1 eenheid finale vraag naar
product j is er op zijn minst 1 eenheid nodig van product j (dit zijn enkel de directe
requirements). De ‘extra’ 0,238 miljoen (de extra requirements) zijn nodig om bijvoorbeeld
de delfstoffenwinning producten die nodig zijn om de landbouw producten te produceren en
om de delfstoffenwinning producten te produceren die nodig zijn voor de productie van
landbouw producten, enzovoorts.
De aanwezigheid van indirecte effecten impliceert de mogelijkheid dat een industriële sector
wiens directe behoeften voor afvalverwerking positief zijn (dit komt tot uiting in tabel 18),
een netto bijdrager wordt voor de reductie van afval voor verwerking, wanneer alle
interindustriële effecten worden meegenomen (dit komt tot uiting in tabel 19). Uit de inverse
matrix blijkt dat dit inderdaad het geval is in het geval van de sector voedings – en
genotmiddelenindustrie (VOED); de inverse coëfficiënt van deze sector die verwijst naar de
input coëfficiënten ten aanzien van storten is –0,031, daar waar de corresponderende directe
coëfficiënt uit tabel 18 0,0018 is.
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tabel 16: netto productie van afval onder verschillende sorteringschema’s
Sectoren33 (eenheid: 1.000 ton / kton)
Verwerkingsmethoden

LAND DELF

VOED TEXT

PAP

OLIE

CHEM RUBB METL MACH ELEK TRANS OVER ENER BOUW VERBR STORT FINVR Totaal

onvolledige sortering: S-1
verbranden

-1.671

77

2.221

-4

-1.383

21

456

-207

288

44

42

75

-8.576

707

5.486

0

0

4.181

4.090

storten

-1.671

77

2.221

-4

-1.383

21

456

-207

288

44

42

75

-8.576

707

5.486

1.231

0

4.181

5.320

verbranden

-1.348

2

79

-16

-2.437

0

51

-255

-99

14

23

17

-577

4

352

0

0

6.111

4.597

storten

-1.994

152

4.363

8

-329

42

860

-158

675

73

60

1.409 10.616

1.235

0

2.251

4.813

504

0

0

7.165

5.357

1.408 10.464

1.235

0

1.197

4.053

onvolledige sortering: S0
133 -16.575

volledige sortering: S1
verbranden

-1.447

2

101

-23

-3.045

0

74

-379

-17

16

28

storten

-1.895

152

4.341

15

279

42

837

-34

593

71

55

20

-305

130 -16.847

5

33

LAND = Landbouw, bosbouw en visserij; DELF = Delfstoffenwinning; VOED = Voedings- en genotmiddelenindustrie; TEXT = Textiel- en lederindustrie; PAP = Papierindustrie,
uitgeverijen en drukkerijen; OLIE = Aardolie-industrie; CHEM = Chemische industrie; RUBB = Rubber- en kunststofindustrie; METL = Metaalindustrie; MACH = Machineindustrie; ELEK = Elektrotechnische industrie; TRANS = Transportmiddelenindustrie; OVER = Overige industrie; ENER = Energie- en waterleidingbedrijven; BOUW =
Bouwnijverheid.
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tabel 17: input coëfficiënten verwerking voor de drie scenario’s
Sectoren34 (eenheid: 1.000 ton / kton)
Verwerkingsmethoden

LAND DELF

VOED TEXT

PAP

OLIE

CHEM RUBB METL MACH ELEK TRANS OVER ENER BOUW VERBR STORT

Input coëfficiënten verwerking (eenheden: kton per miljoen euro output voor goederen & diensten, kton per kton afval voor de verwerkingsectoren)
onvolledige sortering: S-1
verbranden

-0,0819 0,0084 0,0514 -0,0009 -0,0791 0,0015 0,0163 -0,0387 0,0157 0,0032 0,0023

0,0055 -0,5255 0,0387 0,0998

0,0000

0,0000

storten

-0,0819 0,0084 0,0514 -0,0009 -0,0791 0,0015 0,0163 -0,0387 0,0157 0,0032 0,0023

0,0055 -0,5255 0,0387 0,0998

0,3009

0,0000

verbranden

-0,0660 0,0002 0,0018 -0,0036 -0,1394 0,0000 0,0018 -0,0478 -0,0054 0,0010 0,0013

0,0013 -0,0353 0,0002 0,0064

0,0000

0,0000

storten

-0,0977 0,0166 0,1009 0,0017 -0,0189 0,0030 0,0309 -0,0297 0,0368 0,0055 0,0033

0,0098 -1,0156 0,0771 0,1932

0,2677

0,0000

verbranden

-0,0709 0,0002 0,0023 -0,0052 -0,1742 0,0000 0,0027 -0,0711 -0,0009 0,0012 0,0016

0,0015 -0,0187 0,0003 0,0092

0,0000

0,0000

storten

-0,0929 0,0165 0,1004 0,0034 0,0160 0,0030 0,0300 -0,0064 0,0323 0,0053 0,0031

0,0096 -1,0322 0,0771 0,1904

0,2297

0,0000

onvolledige sortering: S0

volledige sortering: S1

34

LAND = Landbouw, bosbouw en visserij; DELF = Delfstoffenwinning; VOED = Voedings- en genotmiddelenindustrie; TEXT = Textiel- en lederindustrie; PAP = Papierindustrie,
uitgeverijen en drukkerijen; OLIE = Aardolie-industrie; CHEM = Chemische industrie; RUBB = Rubber- en kunststofindustrie; METL = Metaalindustrie; MACH = Machineindustrie; ELEK = Elektrotechnische industrie; TRANS = Transportmiddelenindustrie; OVER = Overige industrie; ENER = Energie- en waterleidingbedrijven; BOUW =
Bouwnijverheid.
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tabel 18: de WIO input en emissie coëfficiënten matrix: allocatiematrix S0
Goederen & diensten sectoren35
LAND DELF

VOED TEXT

PAP

OLIE

CHEM RUBB

verwerkingsectoren36

METL MACH ELEK TRANS OVER ENER BOUW VERBR

STORT

Goederen & diensten input coëfficiënten (eenheden: miljoen euro per miljoen euro output voor goederen sectoren, miljoen euro per kton afval van de verwerkingsectoren)
LAND

0,1520 0,0003 0,2205

0,0050 0,0011 0,0001 0,0019

0,0036 0,0006 0,0007 0,0004

0,0004 0,0080 0,0019 0,0010

0,0000

0,0000

DELF

0,0035 0,0614 0,0023

0,0014 0,0041 0,5131 0,0407

0,0008 0,0033 0,0001 0,0007

0,0001 0,0305 0,2109 0,0064

0,0000

0,0000

VOED

0,1277 0,0002 0,2558

0,0077 0,0026 0,0001 0,0127

0,0009 0,0002 0,0004 0,0006

0,0001 0,0054 0,0001 0,0004

0,0000

0,0000

TEXT

0,0022 0,0007 0,0008

0,3551 0,0045 0,0001 0,0020

0,0099 0,0009 0,0010 0,0010

0,0030 0,0218 0,0002 0,0008

0,0000

0,0000

PAP

0,0010 0,0015 0,0298

0,0146 0,2846 0,0015 0,0125

0,0208 0,0077 0,0072 0,0107

0,0045 0,0146 0,0029 0,0019

0,0000

0,0000

OLIE

0,0118 0,0061 0,0019

0,0016 0,0018 0,0607 0,0614

0,0024 0,0042 0,0016 0,0030

0,0017 0,0071 0,0062 0,0043

0,0000

0,0000

CHEM

0,0196 0,0089 0,0091

0,0956 0,0282 0,0096 0,3203

0,2624 0,0107 0,0051 0,0153

0,0117 0,0298 0,0057 0,0080

0,0029

0,0000

RUBB

0,0041 0,0017 0,0116

0,0107 0,0118 0,0008 0,0108

0,0793 0,0092 0,0112 0,0157

0,0255 0,0259 0,0025 0,0172

0,0000

0,0000

METL

0,0023 0,0083 0,0147

0,0034 0,0056 0,0015 0,0111

0,0120 0,3704 0,1256 0,0654

0,0956 0,0388 0,0055 0,0537

0,0013

0,0002

MACH

0,0172 0,0182 0,0048

0,0064 0,0072 0,0037 0,0077

0,0092 0,0209 0,2097 0,0090

0,0341 0,0118 0,0080 0,0191

0,0063

0,0012

ELEK

0,0018 0,0088 0,0097

0,0066 0,0241 0,0026 0,0154

0,0090 0,0193 0,0643 0,2918

0,0777 0,0086 0,0126 0,0308

0,0000

0,0000

TRANS

0,0008 0,0011 0,0002

0,0002 0,0004 0,0001 0,0011

0,00 0,0015 0,0089 0,0003

0,3194 0,0025 0,0001 0,0012

0,0000

0,0000

OVER

0,0092 0,0016 0,0081

0,0055 0,0069 0,0009 0,0052

0,0208 0,0161 0,0080 0,0118

0,0134 0,1360 0,0015 0,1061

0,0000

0,0000

ENER

0,0508 0,0063 0,0115

0,0143 0,0115 0,0034 0,0191

0,0201 0,0229 0,0066 0,0082

0,0062 0,0154 0,2726 0,0016

-0,0182

-0,0010

BOUW

0,0059 0,0073 0,0012

0,0034 0,0017 0,0006 0,0023

0,0024 0,0056 0,0029 0,0040

0,0052 0,0072 0,0071 0,2262

0,0081

0,0025

Input coëfficiënten verwerking (eenheden: kton per miljoen euro output voor goederen & diensten, kton per kton afval voor de verwerkingsectoren)
VERBR -0,0660 0,0002 0,0018

-0,0036 -0,1394 0,0000 0,0018

-0,0478 -0,0054 0,0010 0,0013

0,0013 -0,0353 0,0002 0,0064

0

0

STORT -0,0977 0,0166 0,1009

0,0017 -0,0189 0,0030 0,0309

-0,0297 0,0368 0,0055 0,0033

0,0098 -1,0156 0,0771 0,1932

0,2677

0

Emissie coëfficiënten van CO2 (eenheden: kton CO2 per miljoen euro output voor goederen & diensten sectoren, kton CO2 per kton afval voor verwerkingsectoren)
RCO2

0,5835 0,2263 0,1163

0,0820 0,0985 0,8355 0,8859

0,0608 0,4119 0,0302 0,0198

0,0193 0,2369 2,3962 0,0320

1,4408

0,0096

35

LAND = Landbouw, bosbouw en visserij; DELF = Delfstoffenwinning; VOED = Voedings- en genotmiddelenindustrie; TEXT = Textiel- en lederindustrie; PAP = Papierindustrie,
uitgeverijen en drukkerijen; OLIE = Aardolie-industrie; CHEM = Chemische industrie; RUBB = Rubber- en kunststofindustrie; METL = Metaalindustrie; MACH = Machineindustrie; ELEK = Elektrotechnische industrie; TRANS = Transportmiddelenindustrie; OVER = Overige industrie; ENER = Energie- en waterleidingbedrijven; BOUW =
Bouwnijverheid.
36
VERBR = verbranden; STORT= storten.
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tabel 19: Leontief inverse matrix
Goederen & diensten sectoren37
LAND DELF

VOED TEXT

PAP

OLIE

verwerkingsectoren38

CHEM RUBB METL MACH ELEK TRANS OVER ENER BOUW VERBR

STORT

Goederen & diensten input coëfficiënten (eenheden: miljoen euro per miljoen euro output voor goederen sectoren, miljoen euro per kton afval van de verwerkingsectoren)
LAND

1,238

0,002

0,370

0,023

0,012

0,002

0,019

0,016

0,008

0,009

0,011

0,008

0,019

0,006

0,009

0,000

0,000

DELF

0,043

1,076

0,029

0,037

0,026

0,591

0,134

0,053

0,031

0,016

0,020

0,020

0,061

0,321

0,029

-0,005

0,000

VOED

0,219

0,004

1,416

0,040

0,025

0,005

0,047

0,028

0,016

0,018

0,025

0,016

0,023

0,007

0,015

0,000

0,000

TEXT

0,007

0,002

0,006

1,554

0,012

0,002

0,007

0,021

0,006

0,005

0,006

0,011

0,042

0,002

0,009

0,000

0,000

PAP

0,022

0,010

0,073

0,050

1,415

0,011

0,043

0,055

0,033

0,033

0,045

0,031

0,039

0,015

0,023

0,000

0,000

OLIE

0,023

0,011

0,015

0,022

0,013

1,073

0,103

0,036

0,014

0,010

0,014

0,013

0,018

0,015

0,014

0,000

0,000

CHEM

0,051

0,020

0,049

0,237

0,075

0,028

1,493

0,437

0,043

0,034

0,056

0,062

0,080

0,023

0,046

0,005

0,000

RUBB

0,012

0,005

0,024

0,025

0,023

0,004

0,023

1,097

0,022

0,025

0,031

0,052

0,038

0,007

0,035

0,000

0,000

METL

0,025

0,026

0,050

0,028

0,030

0,020

0,046

0,046

1,614

0,280

0,164

0,268

0,088

0,029

0,143

0,005

0,001

MACH

0,033

0,028

0,023

0,021

0,018

0,021

0,025

0,024

0,049

1,280

0,026

0,078

0,024

0,025

0,043

0,009

0,002

ELEK

0,021

0,023

0,037

0,035

0,065

0,020

0,052

0,041

0,063

0,139

1,437

0,190

0,032

0,039

0,078

0,001

0,000

TRANS

0,004

0,004

0,003

0,003

0,004

0,003

0,005

0,003

0,007

0,020

0,004

1,473

0,007

0,002

0,006

0,000

0,000

OVER

0,021

0,006

0,024

0,020

0,019

0,006

0,018

0,037

0,039

0,026

0,032

0,039

1,167

0,009

0,169

0,002

0,000

ENER

0,099

0,014

0,058

0,046

0,037

0,014

0,050

0,053

0,060

0,030

0,031

0,033

0,041

1,383

0,019

-0,025

-0,001

BOUW

1,238

0,002

0,370

0,023

0,012

0,002

0,019

0,016

0,008

0,009

0,011

0,008

0,019

0,006

0,009

0,011

0,003

Input coëfficiënten verwerking (eenheden: kton per miljoen euro output voor goederen & diensten, kton per kton afval voor de verwerkingsectoren)
VERBR

-0,083

0,000

-0,031

-0,009

-0,193

0,000

0,001

-0,055

-0,011

-0,001

0,000

-0,003

-0,046

-0,001

0,001

1,000

0,000

STORT

-0,127

0,018

0,085

0,000

-0,084

0,013

0,044

-0,058

0,031

0,001

-0,009

-0,004

-1,183

0,110

0,092

0,267

1,000

2,086

1,432

2,482

2,494

2,168

1,982

2,451

2,301

2,373

2,318

2,434

2,661

1,978

2,103

2,253

multiplier

37

LAND = Landbouw, bosbouw en visserij; DELF = Delfstoffenwinning; VOED = Voedings- en genotmiddelenindustrie; TEXT = Textiel- en lederindustrie; PAP = Papierindustrie,
uitgeverijen en drukkerijen; OLIE = Aardolie-industrie; CHEM = Chemische industrie; RUBB = Rubber- en kunststofindustrie; METL = Metaalindustrie; MACH = Machineindustrie; ELEK = Elektrotechnische industrie; TRANS = Transportmiddelenindustrie; OVER = Overige industrie; ENER = Energie- en waterleidingbedrijven; BOUW =
Bouwnijverheid.
38
VERBR = verbranden; STORT= storten.
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In de hiervoor beschreven tabellen is uitleg gegeven omtrent de situatie in 1999. De
berekening van de twee alternatieve scenario’s wordt hieronder verder toegelicht. Het
uitgangspunt van de berekening is dat er gebruik gemaakt wordt van de multiplier zoals die is
beschreven in paragraaf 3.3. Dit is terug te vinden in het algoritme van het WIO model (zie
figuur 2). Wanneer er een verandering optreedt in de input van bijvoorbeeld de sector
verbranden doordat er meer afval verbrand (nieuwe input; w0) wordt kan de verandering in de
output van de verschillende industriële sectoren worden bepaald. Dit levert een nieuwe output
per sector. Doordat de hoeveelheid afval is gerelateerd per miljoen euro output kan de nieuwe
hoeveelheid afval worden bepaald. De hoeveelheid afval afkomstig van de industriële
sectoren opgeteld met de hoeveelheid afval afkomstig van de huishoudens en het afval dat
afkomstig is van de sector verbranden (residuen) geeft vervolgens een nieuwe hoeveelheid
afval die moet worden verwerkt (output; w). De output wordt vervolgens weer als nieuwe
input ingevoerd en wordt wederom de output bepaald. Dit wordt herhaald totdat de input
gelijk is aan de output. Dit punt wordt dan beschouwd als de evenwichtsituatie. Deze
rekenmethode wordt voor beide scenario’s gebruikt. Vervolgens worden de beide scenario’s
vergeleken ten opzichte van de uitgangssituatie S0.
5.6

Berekening scenario S1

Voor de berekening van scenario S1, dit is het scenario bij volledige sortering, is gebruik
gemaakt van de gegevens uit tabel 16. Hieruit blijkt dat er 5.357 kton wordt verbrand en
4.053 kton wordt gestort.
Zoals eerder is aangegeven is voor het berekenen van de inputs en de hoeveelheid residu t.a.v.
de totale hoeveelheid te verbranden afval gebruik gemaakt van MSWC-FACE. Voor het
berekenen van de inputs t.a.v. de totale hoeveelheid te storten afval is ervan uitgegaan dat de
inputs proportioneel veranderen ten opzichte van de situatie in 1999. Hetzelfde geldt voor de
input afkomstig van de metaalindustrie t.a.v. de sector verbranden. Dit betreft containers en
silo’s voor de opslag van materiaal (zie paragraaf 4.3.2.2). Verder geldt dit voor de input
afkomstig van de machine-industrie (zie paragraaf 4.3.2.1).
De volgende gegevens omtrent de AVI zijn verkregen met behulp van MSWC-FACE. De
methode die is gebruikt voor het berekenen van de verschillende inputs staat hieronder
beschreven. De operationele capaciteit van de “huidige AVI” zoals deze wordt gebruikt in
MSWC-FACE betreft 591,3 kton. De totale hoeveelheid te verbranden materiaal betreft
5.357 kton. Derhalve is de omrekenfactor 9,1 (9,0597). Dit betekent dat de benodigdheden die
MSWC-FACE genereert op basis van de input vermenigvuldigd worden met de
omrekenfactor. Om te komen tot de totale input die nodig is om de totale hoeveelheid te
verbranden materiaal te verwerken. Hetzelfde is gedaan voor de output van de
verbrandingsinstallatie. Voor de berekening in MSWC-FACE is gebruik gemaakt van de
nieuwe samenstelling. De input t.a.v. de metaalindustrie verandert zoals is verondersteld
proportioneel. Derhalve wordt de omrekenfactor 5.357 kton / 4.597 kton = 1,2 (1,165).
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De berekeningen m.b.v. MSWC-FACE en de gegevens afkomstig van het CBS hebben de
volgende resultaten opgeleverd t.a.v. de sector verbranden:
tabel 20: gegevens betreffende de input van de sector verbranden van scenario S1
Verbranden
chemische industrie
metaalindustrie
machine-industrie
energie/water bedrijven
bouwnijverheid

CBS

FACE
1,953

6
0,277
-13,909
5,300

*
*
*
*
*

Factor
9,060
1,165
9,060
9,060
9,060

=
=
=
=
=

17,69
6,99
2,51
-126,01
48,02

+

25

*

1,165

=

29,14

In de bovenstaande tabel zijn de berekende inputs weergegeven in miljoenen euro’s (in
blauw). Zo is de nieuwe input afkomstig van de machine-industrie 29,14 miljoen euro en de
nieuwe input afkomstig van de energie en waterleiding bedrijven –126,01 miljoen euro (dit
betekent dat de sector verbranden voor 126,01 miljoen euro energie levert).
Verder heeft het programma bij de gebruikte hoeveelheid en samenstelling de volgende
hoeveelheden residuen berekent:
tabel 21: verbrandingsresiduen scenario S1
Bodemas
Vliegas
Rookgasreinigingresidu

:
:
:

607,05 Kton
53,687 kton
204,93 Kton
865,67 kton

Om de nieuwe inputs te bepalen t.a.v. de sector storten worden de inputs van scenario S0
vermenigvuldigd met factor 0,8421 (4.053 kton / 4.813 kton). In scenario S1 wordt minder
afval gestort, derhalve wordt de factor bepaald door de nieuwe hoeveelheid stortafval gedeeld
door de oude hoeveelheid stortafval. Dit levert de volgende resultaten op:
tabel 22: gegevens betreffende de input van de sector storten van scenario S1
Storten
metaalindustrie
machine-industrie
energie/water bedrijven
bouwnijverheid

CBS
1
6
-5
12

*
*
*
*

Factor
0,8421
0,8421
0,8421
0,8421

=
=
=
=

Input
0,84
5,05
-4,21
10,12

De resultaten voor de sector verbranden en storten zijn in de onderstaande tabel gesommeerd.
Dit is te zien in kolom ‘totaal S1’. In kolom ‘totaal S0’ staan de totale inputs van scenario S0.
Vervolgens wordt de verandering van de nieuwe inputs ten opzichte van de oude inputs
bepaald (inputs van scenario S0): Het verschil in input staat weergegeven in de meest rechtse
kolom ‘∆input’. Te zien is dat bijvoorbeeld de chemische industrie een hogere input nodig
heeft ten opzichte van de oude input, namelijk 4,35 miljoen euro. De reden hiervoor is dat er
meer chemicaliën nodig zijn voor de rookgasreiniging. Dit resulteert in een hogere output van
de chemische industrie. Verder is te zien dat de input van de energie en waterleiding bedrijven
–41,76 miljoen euro betreft. De reden hiervoor is dat in het alternatieve scenario meer energie
wordt geleverd door de sector verbranden. Dit resulteert in een verlaging van de output van de
sector energie en waterleiding bedrijven.
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tabel 23: verandering van de input
Verbranden
17,69
6,99
29,14
-126,01
48,02

chemische industrie
metaalindustrie
machine-industrie
energie/water bedrijven
bouwnijverheid

Storten
0,84
5,05
-4,21
10,12

Totaal S1
17,69
7,83
36,70
-130,22
58,12

Totaal S0
13,35
7,00
35,02
-88,46
49,31

∆ input
4,35
0,83
1,68
-41,76
8,81

Met behulp van de multipliers van de 5 industriële sectoren (tabel 19) kan de totale
verandering in de output van elke afzonderlijke sector worden bepaald. In de onderstaande
tabel is dit voor de chemische industrie en voor de energie en waterleiding bedrijven
uitgewerkt.
tabel 24: voorbeeld berekening t.b.v. de verandering van de output
∆output

CHEM

∆output

ENER

LAND

0,019

*

4,35

=

0,083

0,006

*

-41,76

=

-0,250

DELF

0,134

*

4,35

=

0,581

0,321

*

-41,76

=

-13,428

VOED

0,047

*

4,35

=

0,206

0,007

*

-41,76

=

-0,284

TEXT

0,007

*

4,35

=

0,032

0,002

*

-41,76

=

-0,084

PAP

0,043

*

4,35

=

0,188

0,015

*

-41,76

=

-0,620

OLIE

0,103

*

4,35

=

0,447

0,015

*

-41,76

=

-0,640

CHEM

1,493

*

4,35

=

6,488

0,023

*

-41,76

=

-0,976

RUBB

0,023

*

4,35

=

0,099

0,007

*

-41,76

=

-0,312

METL

0,046

*

4,35

=

0,201

0,029

*

-41,76

=

-1,234

MACH

0,025

*

4,35

=

0,107

0,025

*

-41,76

=

-1,045

ELEK

0,052

*

4,35

=

0,226

0,039

*

-41,76

=

-1,615

TRANS

0,005

*

4,35

=

0,023

0,002

*

-41,76

=

-0,096

OVER

0,018

*

4,35

=

0,080

0,009

*

-41,76

=

-0,373

ENER

0,050

*

4,35

=

0,219

1,383

*

-41,76

=

-57,780

BOUW

0,019

*

4,35

=

0,063

0,006

*

-41,76

=

-0,867

In tabel 17 is te zien dat wanneer een verandering optreedt van 4,35 miljoen euro input t.a.v.
de chemische industrie dit onder meer leidt tot een verhoging van de output van de sector
landbouw met 0,083 miljoen euro. Verder is te zien dat de chemische industrie zelf een
verandering in de output heeft van 6,488 miljoen euro.
De tweede uitwerking betreft de sector energie en waterleiding bedrijven. Wanneer de ‘extra’
input van –41,76 miljoen euro wordt doorgerekend blijkt dat dit bijvoorbeeld voor de sector
delfstoffenwinning resulteert in een verandering van 13,428 miljoen euro output. Voor de
sector energie en waterleiding bedrijven resulteert de verandering van de input ten aanzien
van de afvalverwerkingsbedrijven in een verandering van de output van -57,780 miljoen euro.
Wanneer deze laatste stap voor elk van de 5 sectoren wordt gedaan en deze afzonderlijke
veranderingen van de output wordt gesommeerd, wordt de totale output verandering
verkregen per sector. Met behulp van deze verandering in de output kan de nieuwe output
worden bepaald. Zoals eerder is beschreven zijn de hoeveelheden afval gerelateerd aan de
output. Derhalve kan met de nieuwe output de nieuwe hoeveelheid afval worden berekend.
Door de nieuwe output te vermenigvuldigen met de relevante gegevens uit tabel 17 (gegevens
staan in kton per miljoen euro output) wordt de hoeveelheid afval bepaalt van de industriële
sectoren.
Hierbij wordt de hoeveelheid afval van de huishoudens opgeteld uit tabel 16 (zie kolom finale
vraag) plus de nieuwe hoeveelheid residu (uit tabel residu). Opgemerkt kan worden dat de
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hoeveelheid verbrandingsresidu sterk is afgenomen. De reden voor deze afname is te wijten
aan het feit dat in scenario S1 enkel brandbare afvalstoffen worden verbrand, derhalve
bevatten deze afvalstoffen minder anorganische delen. Het resultaat van de eerste berekening
is in tabel 25 hieronder weergegeven:
tabel 25: resultaat 1e berekening

Verbranden
Storten

ΣG.,I xI
[kton]

W.,F
[kton]

G.,II xII
[kton]

Totaal
[kton]

-1807,9468
1621,8897

7165,0099
1197,0785

0
865,6708

5357,0631
3684,6391
9041,7022

De input was 9.410 kton. De output is 9.042 kton. Dit komt niet overeen (verschil is 4,1
procent). Derhalve wordt de berekening met de nieuwe hoeveelheid en samenstelling opnieuw
uitgevoerd. Dit is niet in het rapport weergegeven maar is terug te vinden op de cd-rom. Het
resultaat staat hieronder weergegeven:
tabel 26: resultaat 2e berekening

Verbranden
Storten

ΣG.,I xI
[kton]

W.,F
[kton]

G.,II xII
[kton]

Totaal
[kton]

-1807,9527
1621,8503

7165,0099
1197,0785

0
865,6857

5.357,0573
3.684,6147
9.041,6719

Het verschil tussen de input en de output is na een tweetal berekeningen 0,000335 procent.
Derhalve wordt er veronderstelt dat dit het nieuwe evenwicht is tussen de industriële
productie, de afvalstromen en de verwerking hiervan.
5.7

Resultaten

Nu de nieuwe output van de industriële sectoren bekend zijn en de hoeveelheden te verwerken
afval kan de verandering in CO2-emissie worden bepaald. In het alternatieve scenario S1 is de
output van de sector energie en waterleiding bedrijven gedaald van 18.269 miljoen euro naar
18.212 miljoen euro. Wanneer de nieuwe output wordt vermenigvuldigd met de
emissiecoëfficiënt van deze sector (2,3962 kton CO2 per miljoen euro output) blijkt dat deze
sector 136,1140 kton CO2 minder emitteert. Voor de chemische industrie echter blijkt dat de
output is gestegen van 27.873 miljoen euro naar 27.879 miljoen euro. Hieruit volgt dat de
chemische industrie meer CO2 emitteert, namelijk 5,2784 kton (verschil in output *
emissiecoëfficiënt). In het alternatieve scenario S1 wordt er meer afval verbrand. Voor de
sector verbranden geldt dat de hoeveelheid afval die verantwoordelijk is voor de bijdrage aan
emissie gesteld kan worden op het totaal te verbranden afval minus het anorganische deel.
Hieruit volgt dat 4.491 kton (5.357 kton verbrand afval - 866 verbrandingsresidu)
verantwoordelijk is voor de CO2-emissie. In het basisscenario was 3.366 kton
verantwoordelijk voor de CO2-emissie. Hieruit volgt dat dit verschil 1,125 kton afval
vermenigvuldigd met de emissiecoefficent (1,4408) een verhoging van de CO2-emissie geeft
van 1.621 kton. In het alternatieve scenario S1 geldt dat er enkel-niet brandbaar afval wordt
gestort. Derhalve is er verondersteld dat de CO2-emissie betreffende storten in dit scenario
nihil te noemen is (de emissies van de mobiele bronnen zijn hier buiten beschouwing gelaten.
De totale CO2-emissie van het alternatieve scenario S1 is berekend op 201.245 kton. Dit is een
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verschil van +1.442 kton ten opzichte van het basisscenario. Uitgedrukt in procenten is dit +
0,7251. Dezelfde procedure wordt gedaan voor scenario S-1. De resultaten van de twee
alternatieve scenario’s zijn terug te vinden in tabel 27 in termen van absolute verandering
alsmede in de procentuele verandering ten opzichte van het basisscenario S0.
tabel 27: effecten van alternatieve afvalbeheer scenario’s
Scenario S1
sectorale output
Landbouw, bosbouw en visserij
Delfstoffenwinning
Voedings- en genotmiddelenindustrie
Textiel- en lederindustrie
Papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen
Aardolie-industrie
Chemische industrie
Rubber- en kunststofindustrie
Metaalindustrie
Machine-industrie
Elektrotechnische industrie
Transportmiddelenindustrie
Overige industrie
Energie- en waterleidingbedrijven
Bouwnijverheid
Handel en reparatie
Horeca
Vervoer, opslag en communicatie
Financiële instellingen
Verhuur van en handel in onroerend goed
Zakelijke dienstverlening en verhuur van
roerende goederen
Overheid
Gezondheids- en welzijnszorg
Dienstverlening n.e.g.
Goederen en diensten n.e.g.
Totaal
Afvalverwerking en emissie
verbranden
stortmassa
CO2-emissie

[miljoenen euro's]

[%]

Scenario S-1
[miljoenen
euro's]
[%]

-0,073
-12,450
0,080
0,034
-0,180
-0,050
5,958
0,110
1,669
1,003
-0,547
0,002
1,101
-56,803
9,514
-0,070
-0,108
-0,644
-0,190
-0,033

-0,0004
-0,1352
0,0002
0,0008
-0,0010
-0,0004
0,0214
0,0021
0,0091
0,0075
-0,0031
0,0000
0,0067
-0,3109
0,0173
-0,0001
-0,0008
-0,0013
-0,0005
-0,0001

0,096
11,342
-0,023
-0,006
0,272
0,043
-6,016
0,008
-0,123
2,656
0,971
0,061
-0,705
51,737
-6,887
0,269
0,131
0,677
0,251
0,087

0,0005
0,1232
-0,0001
-0,0001
0,0016
0,0003
-0,0216
0,0002
-0,0007
0,0198
0,0054
0,0004
-0,0043
0,2832
-0,0125
0,0003
0,0010
0,0014
0,0007
0,0002

-2,166
-0,112
-0,049
-0,140
0,057
-54,088

-0,0030
-0,0002
-0,0001
-0,0005
0,0047
-0,388

2,644
0,136
0,054
0,221
0,027
57,921

0,0037
0,0002
0,0002
0,0008
0,0022
0,406

[kton]
760,322
-1.128,879
1.442

[%]
16,540
-23,452
0,7251

[kton]
-505,265
1242,393
-1.652

[%]
-10,992
25,811
-0,8336
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6

Evaluatie

De resultaten van de beide alternatieve scenario’s zijn hieronder gevisualiseerd weergegeven
in termen van absolute verandering ten opzichte van het basisscenario. Scenario S-1 en S1 zijn
respectievelijk in figuur 3 en in figuur 4 weergegeven. De veranderingen in absolute waarden
en in procentuele verschillen zijn afkomstig uit tabel 27.

Scenario S -1 , verandering in absolute verschillen t.o.v. het
basisscenario

[miljoenen euro's, kton]

1500

1242

1000
500

[sectorale output [miljoenen euro's]
58

te verbranden afval [kton]

0
stortafval [kton]
-500
-505

CO2-emissie [kton]

-1000
-1500
-1.652

-2000

figuur 3: scenario S-1 verandering t.o.v. het basisscenario

Scenario S1, verandering in absolute verschillen t.o.v. het
basisscenario

[miljoenen euro's, kton]

2000
1.442

1500

sectorale output [miljoenen euro's]

760

1000

te verbranden afval [kton]

500

stortafval [kton]

0
-500

-54

CO2-emissie [kton]

-1000
-1500

-1.129

figuur 4: scenario S1 verandering t.o.v. het basisscenario
Hierbij moet worden opgemerkt dat scenario S-1 geen alternatief beleidsoptie is maar een
voorstelling van de situatie vóór 1999. Met behulp van scenario S-1 kan derhalve scenario S0,
de situatie in 1999, geëvalueerd worden.
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Als gekeken wordt naar de resultaten van scenario S-1 is te zien dat de stortmassa sterk
toeneemt ten opzichte van het basisscenario. Dit betekent dat er in 1999 1.242 kton (25,8
procent) minder is gestort dan in de situatie vóór 1999. Wat opvalt is dat de output van de
industriële sectoren hoger uitvalt in het alternatieve scenario S-1. Dit betekent dat de sectorale
output in 1999 is gedaald met 58 miljoen euro (0,41 procent) t.o.v. de situatie vóór 1999.
Verder blijkt uit de figuur dat de hoeveelheid te verbranden afval is gedaald met 505 kton.
Vertaald naar de situatie in 1999 betekent dit dat in 1999 505 kton (11,0 procent) meer afval
is verbrand dan in de situatie vóór 1999. Verder is te zien dat de emissie van CO2 lager
uitvalt. Dit betekent dat er in de situatie vóór 1999 minder CO2-emissie was dan de CO2emissie in 1999. Met andere woorden, in 1999 is 0,84 procent meer CO2 geëmitteerd dan in
de situatie vóór 1999.
6.1

Scenario S1

Scenario S1, het scenario van volledige sortering zal in deze paragraaf worden besproken. De
resultaten in verschillen in absolute waarden zijn te zien in figuur 4. Verder zijn in figuur 5 de
resultaten van dit scenario in procentuele verandering ten opzichte van het basisscenario
weergegeven.
Scenario S 1 : procentuele verandering t.o.v. het
basisscenario
16,54

Verandering [%]

20
10

0,73
0
-0,39
-10

sectorale output
te verbranden afval
stortafval
CO2-emissie

-20
-30

-23,45

figuur 5: scenario S1, in procentuele verandering t.o.v. het basisscenario
In figuur 5 is te zien dat er 1.129 kton minder afval wordt gestort (reductie van 23,5 procent).
Echter, de figuur laat ook zien dat er meer CO2 wordt geëmitteerd (0,73 procent) hetgeen een
direct gevolg is van een verhoging van de hoeveelheid afval die wordt verbrand. Wat echter
opvalt is dat de totale output van de industriële sectoren afneemt met 54 miljoen euro (afname
van 0,39 procent). Dit is voornamelijk te wijten aan de afname in output van de sector energie
en waterleiding bedrijven. De output van de sector energie en waterleiding bedrijven neemt
met bijna 57 miljoen euro af (zie tabel 27). De output van de sector delfstoffenwinning neemt
ook af. Dit is te verwachten omdat de delfstoffenwinning grondstoffen levert aan de sector
energie en waterleiding bedrijven in de vorm van bijvoorbeeld steenkool. Derhalve als de
output van sector energie en waterleidingbedrijven afneemt zal als direct gevolg hiervan ook
de output van de delfstoffenwinning afnemen. De output van de bouwnijverheid neemt toe
met ongeveer 9,5 miljoen euro. Dit is onder meer het gevolg van meer
infrastructuur/gebouwen en dergelijke ten behoeve van de sector verbranden.
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De output van de chemische industrie neemt toe met bijna 6 miljoen euro. Als gevolg van
onder meer de levering van meer chemicaliën voor de rookgasreiniging. De output van de
zakelijke dienstverlening en verhuur van roerende goederen neemt met meer dan 2 miljoen
euro af. Dit is niet direct een gevolg van de veranderingen in de sector verbranden maar een
indirect gevolg.
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7

Conclusies & discussie

Dit hoofdstuk bevat de conclusie en discussie van achtereenvolgens het gebruikte WIO
model, de verzamelde gegevens (WIO tabel), de berekeningen en de resultaten.
7.1

Waste Input-Output model

Het WIO model is een geschikt model bevonden om de LCA resultaten van alternatief
afvalbeheer scenario’s met betrekking van het sorteren van afval door te rekenen. De
resultaten worden bepaald in de vorm van milieueffecten en economische effecten.
De milieueffecten van de verschillende scenario’s kunnen worden bepaald aan de hand van de
verandering in de hoeveelheid stortafval en de verandering in de emissie van CO2.
De economische effecten kunnen worden bepaald in de vorm van de output van de
(individuele) industriële sectoren. Doordat het model de veranderingen in de output van de
(individuele) sectoren kan bepalen is dit een goede graadmeter voor de economische effecten.
Mede doordat het model zowel de directe als de indirecte effecten in beschouwing neemt.
7.2

WIO tabel

Gebaseerd op het WIO model zoals dit eerder in dit rapport is beschreven, is er een WIO tabel
samengesteld van de Nederlandse economie van het jaar 1999. De Nederlandse WIO tabel
bevat 25 industriële sectoren, 2 verwerkingsectoren (verbranden en storten) en 43
verschillende typen afval.
In hoofdstuk 1 is aangeduid dat Nederland 57.300 kton vast afval heeft geproduceerd in het
jaar 1999, exclusief mest, verontreinigde grond en baggerspecie. De hoeveelheid
geproduceerd afval zoals in dit rapport is beschreven betreft 51.290 kton, (dit is bruto
geproduceerd afval dus exclusief hergebruik). Hiervan wordt in 41.880 kton hergebruikt. De
resterende hoeveelheid 9.410 kton (51.290 kton – 41.880 kton) betreft de hoeveelheid die
moet worden verwijderd door verbranden en/of storten.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de hoeveelheid geproduceerd afval dat in dit rapport is
bepaald niet geheel overeenkomt met de hoeveelheid geproduceerd afval zoals dit door het
RIVM en het CBS is bepaald. De reden hiervan is dat informatie betreffende de hoeveelheden
afval die wordt geproduceerd in veel gevallen onvolledig is. Er wordt in dit rapport
aangenomen dat de hoeveelheid geproduceerd afval in het jaar 1999 zoals dit is beschreven in
de WIO tabel de werkelijke hoeveelheid netto geproduceerd afval betreft.
Verder wordt in dit rapport de beschikbare en mogelijk toekomstige capaciteit ten aanzien van
verbranden en storten buiten beschouwing gelaten. Hier is derhalve ook geen rekening mee
gehouden bij de berekeningen en evaluatie van de alternatieve scenario’s. De reden hiervoor
is dat de inventarisatie van het netto vast afval zoals dit in dit rapport is beschreven niet
volledig overeenkomt met de werkelijke netto hoeveelheden vast afval zoals in 1999
geproduceerd.
De gegevens van de input-output tabel inclusief importen, zoals deze is samengesteld uit
verschillende tabellen afkomstig van het CBS, zijn de werkelijke cijfers uit het jaar 1999.
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De gegevens omtrent de input van de afvalverwerking sectoren storten en een gedeelte van de
sector verbranden zijn afkomstig van het CBS. Deze gegevens zijn deels gebaseerd op
schattingen door het CBS omdat meer gedetailleerde gegevens niet beschikbaar zijn. De mate
van detaillering is van dien aard dat er geheimhoudingsproblemen zouden gaan spelen.
Immers, er is sprake van kleine populaties in de betreffende sectoren. Verder is het zo dat de
rubrieken niet altijd zuiver worden ingevuld omdat dit voor de grotere afvalconcerns blijkbaar
ondoenlijk is of zelfs onmogelijk is [45].
De gegevens omtrent de input en de afvalproductie van de sector verbranden is samengesteld
uit gegevens afkomstig van het CBS en uit de resultaten van het simulatieprogramma MSWCFACE. Het MSWC-FACE bevat een configuratie ‘huidige AVI’. Hoewel deze configuratie
overeenkomt met de werkelijkheid, zullen er waarschijnlijk toch verschillen optreden wanneer
deze configuratie wordt gebruikt om de volledige sector verbranden door te rekenen.
7.3

Berekeningen

Betreffende de berekeningen zijn er een aantal verschillen tussen de methode zoals deze door
Nakamura is gebruikt en de in dit rapport gebruikte wijze van berekenen.
Het engineering model waar Shinichiro Nakamura gebruik van heeft gemaakt is een
representatie van het Japanse afvalbeheer en bevat onder andere de gegevens omtrent de
verbranding- en stortsector en de kenmerken van het Japanse afval. Derhalve kan bij een
bepaalde input van afval (hoeveelheid en samenstelling) de input van utilities zoals
chemicaliën en energie-input worden berekend alsmede de output van energie, residuen,
emissies voor zowel de verbrandingssector als de stortsector.
Aangezien een soortgelijk model niet voorhanden was, is in plaats daarvan wordt gebruik
gemaakt van het MSWC-FACE39 model, beschikbaar gesteld door TNO-MEP te Apeldoorn.
Het MSWC-FACE model is een rekenprogramma dat op basis van de hoeveelheid en
samenstelling van het te verwerken afval, voor een bepaalde configuratie met bepaalde
procesparameters, de massa- en energiestromen in een AVI berekent. Op basis daarvan
berekent het model de benodigde investeringen en operationele kosten. De benodigde
investering worden in dit rapport niet meegenomen. In de operationele kosten zijn onder
andere de transportkosten (transportvoertuigen op locatie), chemicaliën en verbruiksmiddelen
opgenomen.
De consequentie van het ontbreken van een compleet bruikbaar engineering model dat de
gehele afvalverwerkingsector kan doorrekenen is dat een aantal gegevens als aanname zijn
bepaald. Zo kan de input en output van de verbrandingssector wel worden bepaald met
uitzondering van de CO2-emissie. Dit kan niet door het MSWC-FACE model worden
berekend. Derhalve is deze verandering op basis van aannames berekend. Verder, de
veranderingen in de input en emissie die optreden in de sector storten door een verandering in
de hoeveelheid en samenstelling van het te storten afval, zijn ook op basis van aannames
bepaald.
Het algoritme van de berekening zoals deze in het rapport is beschreven, is in dit rapport niet
omgeschreven in een computerprogramma zoals Matlab of Visual Basic. Nakamura heeft
gebruik gemaakt van een programma waarin alle onderdelen van het WIO model zijn
39
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geïntegreerd, zoals het engineering model, de allocatiematrices en de input-output tabel. De
gebruikte methode voor de berekeningen in dit rapport is de meer handmatige (m.b.v.
Microsoft Excel) methode. Voor het omrekenen van de allocatiematrices in netto productie
matrices en het berekenen van de Leontief inverse matrix is gebruik gemaakt van Matlab.
7.4

Resultaten

Op basis van de evaluatie van de resultaten die voortkomen uit de berekeningen die zijn
gedaan met behulp van het WIO model kunnen een aantal conclusies worden gedaan.
Als wordt gekeken naar de situatie vóór 1999 kan geconcludeerd worden dat met behulp van
het huidige beleid (1999) de totale hoeveelheid stortafval met 25,8 procent is afgenomen. De
reden hiervoor is dat er in 1999 11,0 procent meer afval is verbrand (505 kton) dan vóór 1999.
Aangezien het beleid van het ministerie van VROM erop gericht is om de totale hoeveelheid
stortafval terug te dringen kan worden geconcludeerd dat dit succesvol is geweest. Echter de
vermindering van het stortafval door meer afval te verbranden heeft een aantal consequenties.
Namelijk een verlaging van de sectorale output met 58 miljoen euro (daling van 0,40 procent)
en een verhoging van de CO2-emissie met 0,84 procent.
De beleidsoptie, scenario S1, komt overeen met het beleid ten aanzien van de vermindering
van de hoeveelheid stortafval. In het landelijk afvalbeheerplan (LAP), die in 2003 van kracht
is geworden, wordt ingezet op een reductie van de hoeveelheid te storten afval tot 2.000 kton
in 2012. Derhalve kan worden geconcludeerd dat deze beleidsoptie bijdraagt aan deze
reductie. De hoeveelheid stortafval in de 1999 was 4.813 kton. Met behulp van deze
beleidsoptie kan deze hoeveelheid worden gereduceerd tot 3.684 kton. In 2012 wordt derhalve
getracht om de hoeveelheid stortafval te reduceren met 2.813 kton t.o.v. 1999. Deze
beleidsoptie draagt voor 40 procent (1.129 / 2.813) bij aan deze reductie.
Echter, de resultaten van de beleidsoptie laten ook zien dat er meer CO2 wordt geëmitteerd
(+0,73 %) en dat de output van de industriële sectoren met 0,39 % afneemt.
Het doel van het Nederlandse klimaatbeleid tot Kyoto was een emissiereductie van 3% CO2,
10% CH4 en 10% N2O in het jaar 2000 ten opzichte van 1990 [11]. De CO2-emissie in 1990
bedroeg 185 Mton. De doelstelling voor het jaar 2000 was derhalve 179,45 Mton. De CO2emissie in het jaar 1999, het basisscenario, bedroeg 199,8 Mton. Dit betekent een toename
van +8,0 procent. De beleidsoptie, scenario S1, laat een toename zien van de CO2-emissie tot
een totaal van 201,245 kton. Dit betekent dat dit scenario voor een extra toename zorgt van
+8,8 procent ten opzichte van 1990.
Het Nederlandse afvalbeheerbeleid wordt bepaald door het streven zoveel mogelijk afval
nuttig toe te passen. Dit is de voorkeursvolgorde die bekend staat als de “ladder van Lansink”.
Op basis van de resultaten van de beleidsoptie, scenario S1 kan worden geconcludeerd dat de
WIO analyse de ladder van Lansink onderbouwt. De resultaten laten zien dat er meer afval op
een nuttige wijze wordt toegepast door in plaats van het afval te storten, het afval dat kan
worden verbrand ook daadwerkelijk wordt verbrand. Op deze wijze wordt het afval nuttig
toegepast.
De opzet was om drie broeikasgassen, te weten CO2, CH4 en N2O uitgedrukt in CO2equivalenten, te betrekken in het onderzoek. Echter, doordat enkele gegevens niet voorhanden
waren is besloten om hier vanaf te zien en enkel de emissie van CO2 te beschouwen. Echter,
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dit kan wel effect hebben op de hierboven genoemde resultaten. Daar de CH4-emissie
afkomstig van stortplaatsen voor een aanzienlijk deel bijdraagt aan de bijdrage van het
broeikaseffect in Nederland.
Op grond van de resultaten van de beleidsoptie zoals die zijn beschreven in dit rapport kan
gesteld worden dat de beleidsoptie geen alternatief kan vormen voor het basisscenario. De
reden hiervoor is dat wel wordt voldaan aan het terugdringen van de totale hoeveelheid
stortafval. De consequentie van deze reductie is dat er negatieve effecten optreden in zowel de
sectorale output als in de CO2-emissie. De sectorale output neemt af met 0,39 procent en de
CO2-emissie neemt toe met 0,73 procent. Terwijl dit laatste lijnrecht staat op het beleid ten
aanzien van de reductie van CO2. De afname van de sectorale output is in een tijd waarin de
economie juist gestimuleerd moet worden derhalve ook niet gewenst.
Echter, hierbij moet worden opgemerkt dat in de analyse enkel de sectoren verbranden en
storten zijn meegenomen in de berekeningen. De andere sectoren die deel uitmaken van de
afvalverwerkende sector zoals composteren, vergassen, voorbereiding tot recycling
(shredderen/scheiden) zijn niet meegenomen in de berekeningen door verschillende redenen:
enerzijds door het gebrek aan gedetailleerde informatie omtrent deze subsectoren en
anderzijds om het WIO model in dit rapport op een algemene en duidelijke manier uiteen te
zetten. Hierbij speelt het ontbreken van een uitgebreid simulatiemodel waarin de gehele
afvalverwerkingsector kan worden gesimuleerd ook een rol.
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8

Aanbevelingen

Voor het verkrijgen van resultaten die worden uitgevoerd met behulp van het WIO model
zodat de resultaten beter aansluiten op de werkelijkheid zijn een aantal aanbevelingen gedaan.
De aanbevelingen staan hieronder beschreven:
De invulling van de WIO tabel betreffende de hoeveelheden geproduceerd en hergebruikt
afval, om zodoende een beeld te krijgen van de netto afval productie, is gebaseerd op
verschillende bronnen. Zodoende kan er dubbeltelling voorkomen. De aanbeveling is derhalve
om het totale aanbod van vaste afvalstoffen, alsmede het hergebruik te monitoren zodat een
duidelijk beeld wordt verkregen van de netto afvalproductie.
Een deel van de berekeningen is uitgevoerd met de resultaten die zijn verkregen met MSWCFACE. Deze resultaten zijn waarschijnlijk niet geheel overeenkomend met de werkelijkheid.
De gegevens omtrent de input benodigdheden van de sector storten zijn op basis van
schattingen die voorkomen uit CBS bronnen. Ditzelfde geldt ook voor de emissie van CO2.
Om deze bovenstaande problemen te voorkomen is hiervoor de volgende aanbeveling aan te
raden:
De aanbeveling is derhalve om een simulatieprogramma te ontwikkelen waarin alle in
Nederland operationele afvalverbrandingsinstallaties kunnen worden gesimuleerd. Tevens
dient dit simulatieprogramma de gegevens te bevatten omtrent de input benodigdheden van
stortplaatsen. Verder dient het de aanbeveling om meerdere verwerkingsmethoden te
integreren, zoals composteren, vergassen en shredderen. Om zodoende de gehele
afvalverwerkingsector door te kunnen rekenen.
De opzet was om drie broeikasgassen, te weten CO2, CH4 en N2O uitgedrukt in CO2equivalenten, te betrekken in het onderzoek. Echter, doordat enkele gegevens niet voorhanden
waren is besloten om hier vanaf te zien en enkel de emissie van CO2 te beschouwen. De
aanbeveling is derhalve om de gegevens omtrent de broeikasgassen te integreren is een eerder
genoemd simulatiemodel. Dit kan van belang zijn omdat bijvoorbeeld de CH4-emissie van
stortplaatsen voor een groot gedeelte bijdragen aan de bijdrage van het broeikaseffect in
Nederland. Voor N2O geldt dat de chemische industrie voor ongeveer de helft
verantwoordelijk is voor de totale N2O-emissie van de industriële sectoren. Aangezien de
chemische industrie één van de industrieën is die sterk gerelateerd is aan de input van de
sector verbranden kan dit de resultaten zeker beïnvloeden.
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Bijlage A

Samenstelling verscheidene typen afval
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Bijlage A

Samenstelling verscheidene typen afval

Huishoudelijk afval

kton per component

GFT en ongedefinieerde rest
Papier/karton
Kunststof
Glas
Ferro
Non-ferro
Textiel
Dierlijk afval
Keramiek
Leer/rubber
Hout
KCA
Overig huishoudelijk afval
GFT-residu

2.747,5
2.293,0
468,0
454,6
140,4
26,7
187,2
73,5
107,0
46,8
86,9
33,440
20,1
90

Totaal

321
20
46

2

2.779

kton per component

Grof huisrestafval (gemengde reststroom)
Grof tuinafval
Metalen
verpakkingsmateriaal
Wit- en bruingoed
Overig grof huisafval
Schone grond
Verbouwingsafval

1.699
kton per component

Beton
Metselwerk
Divers puin
Grind
Hout
Metaal
Teerhoudend materiaal
Kunststoffen
Verpakkingsafval
Rest bouwafval

210,3
130,2
12,6
9,9
7,3
6,3
0,5
1,6
5,2
2,1

Totaal

386,0

1.107
1.003
276
107
60
13
113
74
86
37
84
11
16
10

200
251
192
27
60
13
28

2.997

889

21
9
3
4
80

storten

561,28

172,71

2
1,6

2
0,4

31,2

7,8

5,8

33,3

602

216

333
28
0
108
0
65
346,9
kton

881

hergebruik verbranden
205,3
125,3
5,0
5,1
6,3

kton

storten

hergebruik verbranden

734
333
32
2
108
39
65
386

Totaal

40

1.351
1.039

6.685 kton

Grof huishoudelijk afval

Verbouwingsafval

hergebruik verbranden

346,9

2,1

storten
5,0
4,9
12,6
5,0
0,1

0,1
0,9
2,6

0,4
0,7
2,6
2,1

5,8

33,3

Hiervan wordt 20 kton buiten beschouwing gelaten.
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Samenstelling bouw- en sloopafval
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Bijlage B

Samenstelling bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval
kton per compontent hergebruik
Beton
Metselwerk
Asfalt
Divers puin
Grind
Hout
Metaal
Teerhoudend materiaal
Kunststoffen
Verpakkingsafval
rest

7.236
4.482
4.716
432
342
252
216
18
54
180
72

7.065
4.311
4.661

Totaal:

18.000

16.600

171
176
216

storten verbranden
171
171
55
432
171
3

73

13
22
90
72

5
32
90

1.200

200
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Bijlage C

Termen en definities
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Bijlage C

Termen en definities

Afvalbeheer
De gehele keten van afvalscheiding aan de bron, inzamelen, vervoeren, opslaan,
bewerken, hergebruik en verwijderen van afvalstoffen.
Afvalstoffen
Alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de productcategorieën die
zijn genoemd in bijlage I van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, waarvan de houder zich
ontdoet, wil ontdoen of moet ontdoen. In dit onderzoek worden enkel de afvalstoffen
meegenomen die worden verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie en/of worden
gestort.
Allocatie
Toerekening/toewijzing.
Allocatiematrix
Het geheel van toewijzingen van de verschillende typen afval naar de twee
verwijderingmethoden.
Bewerken
Veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met
fysisch en/of chemische of biologische methoden voor hergebruik of verwijdering.
Bouw- en sloop-afval
Afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere
bouwwerken.
Eenheidsproces
Het kleinste element van een productsysteem waarvoor in een LCA gegevens worden
verzameld. In dit geval is dat per sector zoals is aangegeven in de WIO tabel.
Emissie•••
De lozing of uitstoot van milieuverontreinigende stoffen. Het kan zowel de lozing naar
lucht, water of bodem betreffen, als het ontstaan van geluid of straling.
Gescheiden inzameling
Het apart inzamelen bij de bron of door collectieve inzamelmiddelen van een deel van
een afvalstroom (bijvoorbeeld GFT-afval, papier/karton, glas).
Gevaarlijke afvalstoffen
Afvalstoffen zoals aangewezen in de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).
GFT-afval
Groente- fruit- en tuinafval.
Grof huishoudelijk afval
Zie ‘Huishoudelijk afval’
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Hergebruik
Een eenheidsproces, of verzameling van processen, voor het verzamelen en/of
verwerken van afval uit een eenheidsproces, om het weer op nuttige wijze te kunnen
toepassen in hetzelfde, of een ander, eenheidsproces.
Huishoudelijk afval
Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het
afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn
aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen. Onder huishoudelijk afval vallen ook de
grove bestanddelen die vaak ‘Grof huishoudelijk afval’ worden genoemd, zoals grof
tuinafval, meubels, tapijten en particulier bouw- en sloopafval.
Institutie
Met institutie worden de regels en wetten, normen en waarden in een land aangeduid.
In dit rapport wordt hiermee het beleid bedoeld betreffende het verbranden en/of
storten van een bepaald type afval, zoals weergegeven in de allocatiematrices.
Koolstofdioxide (CO2)•••
Een kleurloos gas dat vrijkomt bij de afbraak en verbranding van organisch materiaal
en/of brandstoffen. Koolstofdioxide is één van de gassen die bijdragen aan het
broeikaseffect.
Ladder van Lansink
Verwerkingshiërarchie waarin de prioriteiten in afvalbeheer aangegeven worden.
Levenscyclusanalyse (LCA) (life cycle assessment (LCA))
Compilatie en evaluatie van inputs, outputs en potentiële milieueffecten van een
productsysteem gedurende de levenscyclus.
Life-style
De life-style is in dit rapport een voorstelling van de finale vraag sector, oftewel de
consumptie door de huishoudens en de overheid. De life-style bevat ook de
afvalproductie afkomstig van de finale vraag.
Nascheiden
Het scheiden in een installatie van componenten uit ingezameld afval voorafgaand aan
nuttige toepassing of verwijdering.
Ontdoener
Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het
afval af te geven aan een inzamelaar, vervoerder, handelaar, bewerker of verwerker.
Opslaan
Het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, alsmede het samenpakken, samenvoegen
of sorteren hiervan ten behoeve van dat in bezit hebben.
Productsysteem
Een verzameling eenheidsprocessen, onderling verbonden door materiaal-, energie-,
product-, afval- of dienststromen, die een of meer vastgestelde functies vervullen.
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Recycling
Zie ‘hergebruik’
Reinigingsdienstenafval
Afval ingezameld door gemeentelijke reinigingsdiensten dat niet afkomstig is uit
particuliere huishoudens of bedrijven. Hiertoe behoren plantsoenafval, veegvuil,
marktafval, drijfafval en riool-, kolken- en gemalenslib.
Residu
Afvalstoffen die na sortering, zuivering, verwerking niet meer voor verdere of
behandeling in aanmerking komen.
Shredderen
Versnipperen.
Slib
Verzamelnaam voor bezinkbare stoffen die worden afgescheiden bij het zuiveren van
afvalwater.
Stookwaarde
De hoeveelheid energie per massa-eenheid, die vrijkomt bij verbranding van afval. Dit
is de calorische waarde minus het energieverlies dat optreedt door verdamping van het
water dat tijdens het verbrandingsproces ontstaat.
Storten
Het op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan niet verpakt, om deze stoffen
daar te laten.
Technologie
Met de technologie wordt in dit rapport de stand van de techniek in een land bedoeld,
in dit geval de stand van de techniek in Nederland in het jaar 1999.
Transponeren
Verwisseling van de rijen en kolommen in een matrix.
Verbranden als vorm van verwijderen
Door branden vernietigen. Voor niet-gevaarlijk afval gebeurt dat meestal in een
afvalverbrandingsinstallatie (AVI), voor gevaarlijk afval in een draaitrommeloven
(DTO).
Verwerken
Het hergebruiken of verwijderen van afvalstoffen, alsmede de handelingen die daartoe
leiden.
Verwijderen
Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIA van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De
belangrijkste verwijderinghandelingen die in het LAP worden behandeld en ook als
zodanig in dit rapport worden behandeld zijn verbranden als vorm van verwijderen en
storten.
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Vliegas
Vaste verbrandingsresten die door hun zeer geringe afmetingen in de rookgasstroom
worden meegevoerd.
Zuiveringsslib
Het afval dat ontstaat bij de zuivering van communaal en industrieel afvalwater en de
productie van drinkwater.
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Afkortingen
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Bijlage D

Afkortingen

A
AOO
AVI

Afval Overleg Orgaan
Afvalverbrandingsinstallatie

B
BBP
BSA

Bruto Binnenlands Product
Bouw- en sloopafval

C
CBS
CCDM
CH4
CO2
CPB

Centraal Bureau voor de Statistiek
Coördinatie Commissie Doelgroepmonitoring
Methaan
Kooldioxide
Centraal Plan Bureau

D
DTO
DWW

Draaitrommeloven
Dienst Weg- en Waterbouwkunde

E
EIO
EU
EURAL
EZ

Environmental input-output analyse
Europese Unie
Europese afvalstoffenlijst
(Ministerie van) Economische Zaken

G
GFT-afval
GHA
GIBA
GIHA
GWW

Groente-, fruit- en tuinafval
Grof huishoudelijk afval
Gescheiden Inzamelen Bedrijfsafval
Gescheiden Inzamelen Huishoudelijk Afval
Grond-, Weg- en Wegenbouw

H
HDO
HHA

Handel, diensten en overheid
Huishoudelijk afval

I
IMA
IO
IOA
IPCC
IPO
ISO

Internationaal Meldpunt Afvalstoffen
Input-output
Conventionele economische input-output analyse
Intergovernmental Panel on Climate Change
Interprovinciaal Overleg
International Organization for Standardization

K
KCA
KGA

Klein chemisch afval (afkomstig van huishoudens)
Klein gevaarlijk afval (afkomstig van bedrijven, onder meer van Kcadepots)
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KWD-afval

Kantoor-, Winkel- en Dienstenafval

L
LAP
LCA
LMA

Landelijk AfvalbeheerPlan
Levenscyclusanalyse
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

M
MJP-GA
MSW
MSWC-FACE

Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen
Municipal Solid Waste
Municipal Solid Waste Combustion - Flow And Cost Expert Model

N
NAMEA
NAVOS
N.e.g.
NMP
NOVEM
NOx
N2O

National Accounting Matrix including Environmental Account
Nazorg voormalige stortplaatsen
Niet eerder genoemd
Nationaal milieubeleidsplan
Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu
Stikstofdioxiden
Distikstofoxide, lachgas, broeikasgas

R
RIVM
RWZI

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rioolwaterzuiveringinrichting

S
SBI-code

Standaardbedrijfsindeling: CBS codering van bedrijfstakken.

T
TJP.A
TNO-MEP

V
VROM

Tienjarenprogramma Afval
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk OnderzoekMilieu, Milieu, Energie en Procesinnovatie

VVAV
V&W

(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Vereniging van Afvalverwerkers
(Ministerie van) Verkeer en Waterstaat

W
WAR
WIO

Werkgroep Afvalregistratie.
Waste input-output analyse

Z
ZAVIN

Ziekenhuisafval verbrandingsinstallatie Nederland
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Bijlage E

Matrix termen
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Bijlage E

Matrix termen

nI
nII
nw
W+kF
W-kF
xj
W+kj
W-kj
Wkj
xi (i ∈ NI)
xi (i ∈ NII)
aij : = Xij/xj (i,j ∈ N)
gkl : = Wkj / xj (k ∈ Nw , j ∈ N)

I
A
S
AI,I
AI,II
SG.,I
SG.,II
XiF waarin i (i ∈ N)
SW.,F

Goederen- & diensten sectoren
Afvalverwerkingsectoren
De verschillende typen afval
De productie van afval k (k ∈ Nw) door de finale vraag
sector
Input van afval k naar de finale vraag sector
Output van sector j (j ∈ N)
Productie van afval k, k (k ∈ Nw)
Input van afval k, k (k ∈ Nw)
Wkj : = W+kj - W-kj = de netto productie van afval k door
sector j
De output van de goederensectoren
De output van de afvalverwerkingsectoren
Conventionele input coëfficiënten die verwijzen naar de
input i per eenheid output j
De netto productie coëfficiënten van afval k per eenheid
output j
Eenheidsmatrix
Matrix van technische coëfficiënten
Allocatiematrix
Input coëfficiënten tussen de goederen & diensten
sectoren
Input coëfficiënten tussen de goederen & diensten
sectoren en de afvalverwerking
Netto afval productie van de goederen & diensten
sectoren
Netto afvalproductie van de afvalverwerkingsectoren
Input van sector i aan de finale vraag sector
Netto afvalproductie van de finale vraag
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Ladder van Lansink
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Bijlage F

Ladder van Lansink

De ladder van Lansink is een prioriteitsvolgorde voor de verwerking van afvalstromen en is
vastgelegd in de Wet Milieubeheer. De volgorde in de ladder van Lansink is ingegeven door
milieumotieven, zoals zuinig omgaan met grondstoffen en met milieu zo weinig mogelijk
belasten door emissies uit AVI’s en door storten. Een ander doel is om te komen tot een
adequate beheersing van de afvalstoffenproblematiek. Om de verwachte groei in afval te
kunnen opvangen is het terugdringen van de hoeveelheid urgent.
De ladder van Lansink gebruikt de volgende prioriteitsvolgorde:
!
!
!
!
!
!
!

Kwantitatieve preventie: het voorkomen dan wel beperken van het ontstaan van afval en
emissies door intern hergebruik of door reductie aan de bron;
Kwalitatieve preventie: het in productieprocessen gebruiken van stoffen en materialen die
na gebruik geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken;
Producthergebruik: op de markt te brengen producten en hun onderdelen moeten zo veel
mogelijk meer dan eenmaal gebruikt (kunnen) worden;
Materiaalhergebruik: na gebruik het product verwerken opdat het materiaal opnieuw
gebruikt kan worden op een zo hoogwaardig mogelijke manier;
Verbranden onder energiebenutting: gecontroleerde verwerking van afvalstoffen door
verbranding, waarbij de energie-inhoud van het afval nog nuttig gebruikt kan worden;
Verbranden zonder energiebenutting: gecontroleerde verwerking van afvalstoffen door
verbranding;
Gecontroleerd storten: op een verantwoorde wijze afvalstoffen op of in de bodem
inbrengen, op basis van de criteria isoleren, beheersen en controleren (de zogenaamde
IBC-criteria).

figuur 6: ladder van Lansink [37]
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Cd-rom
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