
Gemeente Amsterdam
Afval Energie Bedrijf
Jaarverslag 200909Gemeente Amsterdam

Afval Energie Bedrijf
Jaarverslag 200909Postbus 58292

1040 HG Amsterdam

www.afvalenergiebedrijf.nl



Jaarverslag 2009

Gemeente Amsterdam    Afval Energie Bedrijf



2 Gemeente Amsterdam    Afval Energie Bedrijf    Jaarverslag 2009

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

Bedrijfsprofiel 4

Kengetallen  7

Milieu en Veiligheid 9

Jaarrekening  23



3 Gemeente Amsterdam    Afval Energie Bedrijf    Jaarverslag 2009

Voorwoord

Het jaar 2008 sloot ik af met de verwachting dat de wrijving van 2008 zou leiden tot meer glans in 2009. De 

wrijving verwees naar de problemen met de in 2007 in gebruik genomen Hoogrendement Centrale. In 2008 

besloot de directie pas op de plaats te maken en in 2009 ons met name te richten op de betrouwbaarheid van  

AEB en het oplossen van de kinderziektes van de Hoogrendement Centrale. 

Die inzet heeft in het afgelopen jaar resultaat gehad. Het heeft er toe geleid dat de Hoogrendement Centrale 

tegen het einde van dit verslagjaar uitstekend draaide en de ontwerpnormen ruimschoots haalde. Ook de 

betrouwbaarheid van de Afvalenergiecentrale is weer teruggebracht op het oude niveau en de organisatie is 

versterkt en verder geprofessionaliseerd. 

Deze resultaten konden alleen geboekt worden dankzij de inzet van medewerkers en leidinggevenden. De 

organisatie heeft onder grote druk gestaan om de ontstane problemen het hoofd te kunnen bieden. Dat heeft 

echter de tevredenheid van medewerkers over hun werksituatie niet negatief beïnvloed. De uitkomst van het 

jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek liet zien dat de tevredenheid van onze medewerkers op  

hetzelfde mooie peil is gebleven als in 2008, opnieuw een score van 7,5.

Met de ingebruikname van de Hoogrendement Centrale neemt AEB nationaal en internationaal een voortrekkers-

rol in. Ook in 2009 brachten meer dan 3000 geïnteresseerden uit binnen- en buitenland brachten een bezoek  

aan AEB. 

Veel eerder dan verwacht is in 2009 de afvalmarkt omgeslagen van een aanbodgedreven naar een vraaggedreven 

markt. Hierdoor is een sterke prijsdruk ontstaan, waarin ook de contractgebonden klanten van AEB druk uitoefe-

nen om de prijs te verlagen. Gezien de verwachte verdere stijging van de verbrandingscapaciteit in Nederland  

en de afname van afvalaanbod op langere termijn, ligt een herstel van de markt niet voor de hand. In dat kader is  

in 2009 besloten om de verzelfstandiging voorlopig uit te stellen. 

De gewijzigde marktomstandigheden en de versteviging van de organisatie geven de directie aanleiding om zich 

te bezinnen op de toekomst van AEB. Daarmee is een begin gemaakt in 2009. De uitwerking van onze ambitie om 

ons te ontwikkelen tot een duurzaam energiebedrijf voor Amsterdam en omliggende regio’s staat voor 2010 op  

de agenda. 

Kortom, 2009 is een goed en turbulent jaar geweest voor AEB. Een jaar waarin orde op zaken is gesteld en  

waarin we er met alle medewerkers voor gezorgd hebben dat ons bedrijf weer op koers ligt. 

Ir. R.R. Kruize

Algemeen directeur
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Bedrijfsprofiel

Maximaal rendement uit afval, dat is het streven van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Door afval  
te verwerken tot duurzame energie, warmte en bruikbare materialen, levert AEB een grote 
bijdrage aan de CO2-reductie van de gemeente Amsterdam. Door recycling, hergebruik en het 
produceren van nieuwe producten uit afval, blijft slechts 1,3% van de jaarlijks aangeleverde 
1.400.000 ton huishoudelijk en bedrijfsafval over. Dit restant wordt op een verantwoorde en 
veilige manier gestort.

Onze missie 

Toonaangevend zijn in duurzame omzetting van afval in energie en waardevolle, herbruikbare materialen.  

Kortom: maximaal rendement uit afval. Om deze missie te realiseren hebben we de volgende visie geformuleerd: 

n AEB borgt veiligheid en milieurendement in al haar processen
n AEB realiseert een economisch optimale bedrijfsvoering 
n AEB excelleert in duurzaamheid en innovatieve technologie 
n AEB verbetert continu de dienstverlening aan haar klanten 
n AEB positioneert zich als voorkeurswerkgever binnen de sector

Onze missie stoelt op drie belangrijke peilers: veiligheid, economie en milieu.

Verzorgingsgebied

Het Afval Energie Bedrijf maakt deel uit van de gemeente Amsterdam. Het primaire verzorgingsgebied omvat  

de gemeente Amsterdam en negentien samenwerkende gemeenten in de regio. Met het toenemen van de 

capaciteit van de installatie breidt het verzorgingsgebied zich verder uit.

Bedrijfsonderdelen

Het Afval Energie Bedrijf omvat vijf bedrijfsonderdelen en een joint venture:
n Afvalenergiecentrale
n Hoogrendement Centrale (HR Centrale)
n Depot gevaarlijk afval
n Regionaal Sorteer Centrum Amsterdam (RSC)
n Afvalpunten
n Westpoort Warmte B.V. (joint venture met Nuon)

Het Afval Energie Bedrijf beschikt over twee afvalverwerkingsinstallaties: de Afvalenergiecentrale en de Hoog-

rendement Centrale. Deze installaties kunnen jaarlijks ruim 1,4 miljoen ton afval verwerken. Met de realisatie van 

de HR Centrale in 2007 is AEB de grootste afvalverwerker op één locatie in de wereld.

Afvalenergiecentrale

De Afvalenergiecentrale is een volcontinubedrijf met vier verbrandingslijnen voor de verwerking van stedelijk  
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afval en zuiveringsslib. Jaarlijks bedraagt de verbrandingscapaciteit 900.000 ton. De energie die bij het verbranden 

van afval vrijkomt wordt omgezet in stoom voor het opwekken van duurzame* elektriciteit en warmte.

Hoogrendement Centrale 

De HR Centrale is in augustus 2007 in bedrijf genomen. De installatie heeft twee verbrandingslijnen voor de 

verwerking van bedrijfsafval bij een verbrandingcapaciteit van 500.000 ton per jaar. Ook in deze centrale wordt  

de energie die vrijkomt bij de verbranding, omgezet in stoom voor het opwekken van duurzame elektriciteit  

en warmte.

Stoom en stroom voor Amsterdam

De trams en metro’s in Amsterdam, de stadsverlichting, openbare gebouwen als het Muziektheater en het  

Stadhuis draaien op elektriciteit uit huishoudelijk afval. AEB produceert genoeg duurzame elektriciteit voor 

320.000 huishoudens (ongeveer 75% van de Amsterdamse huishoudens). Deze duurzame elektriciteit wordt via  

het elektriciteitsnet geleverd aan verschillende Amsterdamse bedrijven, diensten en stadsdelen.

Tijdens de verwerking van afval komt warmte vrij die wordt gebruikt om Amsterdamse bedrijven en huishoudens te 

voorzien van stadswarmte. In totaal zijn in 2009 2.700 woningequivalenten aangesloten op stadswarmte. Daarvan is 

30% bestaande bouw. Met stadswarmte hebben de aangesloten woningen en bedrijven geen eigen cv-ketel meer 

nodig. Dat scheelt aanzienlijk in CO2-uitstoot. AEB exploiteert de warmte in samenwerking met Nuon. 

Depot gevaarlijk afval 

AEB is inzamelaar van gevaarlijke afvalstoffen en elektrische apparaten. Het ingezamelde afval wordt op het  

Depot gevaarlijk afval opgeslagen, gesorteerd en vervoerd naar bedrijven die het afval verder verwerken. Ook 

hierbij staat duurzaamheid voorop: ruim 40% van dit afval wordt hergebruikt.

Regionaal Sorteer Centrum

Het Regionaal Sorteer Centrum (RSC) zorgt voor de opslag en verwerking van ingezamelde elektrische  

apparaten. De doelstelling is tweeërlei, namelijk het bevorderen van product- en materiaalhergebruik én  

werkgelegenheid. Elektrische apparaten die niet geschikt zijn voor producthergebruik wordt afgevoerd voor 

demontage en hergebruik van materiaal. Via het RSC worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

voorbereid op een reguliere baan.

Afvalpunten

Bij de zes Afvalpunten in de gemeente Amsterdam worden de door burgers en bedrijven geleverde  

afvalstromen – zoals grof vuil, klein chemisch afval en elektronisch afval – ingezameld, gesorteerd en  

vervolgens vervoerd naar bedrijven die het afval verder verwerken. 

Westpoort Warmte

De joint venture met Nuon is genaamd Westpoort Warmte B.V. Westpoort Warmte levert restwarmte van  

AEB aan bedrijven in Amsterdam Westpoort en huishoudens in Amsterdam Nieuw-West. 

* Er wordt gesproken over duurzame elektriciteit, omdat de uit afvalverbranding opgewekte energie voor 50% afkomstig is van organisch materiaal van niet-fossiele 
oorsprong en omdat voor de verbranding geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstof.

Bedrijfsprofiel
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Toezicht

Het Afval Energie Bedrijf is een diensttak van de gemeente Amsterdam, De wethouder cultuur, sport en  

bedrijven, Carolien Gehrels, is belast met het toezicht. Zij laat zich daarbij adviseren door de Raad van Advies  

van het Afval Energie Bedrijf. Daarnaast is er jaarlijks overleg met de bestuurlijke adviescommissie die bestaat  

uit vertegenwoordigers van de samenwerkende gemeenten en de Amsterdamse stadsdelen. In dit overleg 

bespreekt men de bedrijfsstrategie, tariefstelling, begroting en jaarrekening.

Reikwijdte jaarverslag

Het Afval Energie Bedrijf is met haar bedrijfsonderdelen de Afvalenergiecentrale, de HR Centrale, het Depot 

gevaarlijk afval en het Regionaal Sorteer Centrum Amsterdam (RSC) gevestigd aan de Australiëhavenweg in 

Amsterdam Westpoort. De gepresenteerde financiële gegevens hebben betrekking op alle bedrijfsonderdelen  

aan de Australiëhavenweg, op de zes Afvalpunten in Amsterdam en bij Westpoort Warmte BV. Omdat mede- 

werkers van de Afvalpunten in dienst zijn van de stadsdelen, hebben de sociale kengetallen alleen betrekking  

op beide energiecentrales en op het Depot gevaarlijk afval. 

De inzamel- en productieresultaten van alle bedrijfsonderdelen en Westpoort Warmte staan in het 

kengetallenoverzicht.

De emissies naar lucht, water en bodem hebben betrekking op zowel de Afvalenergiecentrale als de  

HR Centrale.

Bedrijfsprofiel
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Kengetallen

Kengetallen (bedragen, voorzover niet anders vermeld, in duizenden euro’s)

2005 2006 2007 2008 2009

Omzet 110.157 114.340 166.264 148.740 176.518

Bedrijfsresultaat excl. buitengewone baten en lasten

Afvalenergiecentrale 11.019 11.211 6.175 -12.943 -3.721

Inzameling & Hergebruik (excl. Afvalpunten) 503 532 -280 736 236

Afvalpunten 121 -918 -70 -140 22

HR Centrale - - 4.963 0 0

Productie Afvalenergiecentrale

Verwerkt afval (ton, inclusief slib) 902.354 940.700 932.700 873.971 888.800

Geleverde elektriciteit (MWh) 545.467 540.543 539.891 507.900 512.355

Geleverde warmte GJ Westpoort Warmte 172.095 186.521 126.444 165.347 110.659

Geleverde warmte GJ Waternet 5.913 29.025 35.463 37.423 40.611

Gerealiseerd energetisch rendement (%) 24,8 24,5 24,1 22,6 22,8

Beschikbaarheid (%) 94,2 94,7 93,9 92,8 91,9

Afrekentarief (€/ton) 60,85 59,49 62,04 68,15 81,90

Productie biogascentrale

Verwerkt biogas (Nm3/jaar) - 5.487.015 8.723.508 8.618.244 9.290.997

Geleverde elektriciteit (MWh) - 14.936 22.505 20.133 19.956

Geleverde warmte (GJ) - - 48.000 54.068 78.512
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Kengetallen (bedragen, voorzover niet anders vermeld, in duizenden euro’s)

2005 2006 2007 2008 2009

Productie HR Centrale vanaf aug 2007

Verwerkt afval (ton) - - 202.000 436.976 458.000

Geleverde elektriciteit (MWH) - - 150.198 90.079 245.772

Geleverde warmte (GJ) aan Westpoort Warmte - - - 11.031 142.400

Gerealiseerd energetisch rendement (%) - - 23,1 3,81 19,02

Beschikbaarheid (%) - - 91,7 86,7 89,2

Gemiddeld tarief (€/ton) - - 83,55 81,72 84,22

Inzameling & Hergebruik

Acceptatie bulk gevaarlijk afval (ton) 3.815 3.864 3.771 4.592 6.892

Ingezameld chemisch afval (ton) 5.595 7.210 7.239 7.438 6.332

Ingezamelde elektrische apparaten (stuks) 6.600 6.890 6.873 6.121 4.641

Acceptatie grof afval (ton) bij Afvalpunten (burgers) 18.491 20.565 21.244 22.166 19.218

Kengetallen arbo, milieu en sociaal

Aantal milieu-incidenten (aantal pj)3 2 1 2 20 43

Ongevallen met verzuim (vaste medewerkers, aantal pj) 2 1 1 2 2

Trend ziekteverzuim < 1 jaar (%) 6,2 5,1 4,9 4,2 4,3

Kengetallen

1 Door een breuk in de turbine-as is het gerealiseerd energetisch rendement erg laag uitgekomen. Na de breuk van de turbine-as is er een intensief verbeterproject 
opgestart om de problemen op te lossen.  2 Vanaf 1-9-2009 is er een stabiele bedrijfsvoering gerealiseerd en wordt de ontwerpcapaciteit van 30% gehaald.  3 Aantal 
milieu-incidenten dat door het Afval Energie Bedrijf is gemeld aan het bevoegd gezag, omdat deze nu of in de toekomst wellicht gevolgen kunnen hebben buiten 
het terrein van het bedrijf.
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Milieu en veiligheid

Het Afval Energie Bedrijf wil continu de milieuprestatie verbeteren. Maatregelen en projecten 
betreffende de milieuprestatie zijn vastgelegd in het Bedrijfsmilieuplan 2008-2012. Uitvoering, 
voortgang en controle van deze maatregelen worden geborgd door het in de bedrijfsvoering 
geïmplementeerde Arbo- en Milieumanagementsysteem. Het Arbo- en Milieumanagement-systeem 
is opgezet en gecertificeerd volgens de internationale norm ISO 14001. Binnen de ISO 14001 
systematiek kunnen alle voorkomende milieu-effecten inzichtelijk en beheersbaar gemaakt worden. 
Dit bevordert de verbetering van bedrijfsprocessen en daarmee de kwaliteit van onze producten. 

Bedrijfsmilieuplan 2008-2012

Hieronder wordt de voortgang van het Bedrijfsmilieuplan (BMP) voor 2008-2012 weergegeven. De maatregelen 

van het BMP 2008-2012 worden onderscheiden in maatregelen die in de planperiode zeker worden uitgevoerd  

en onzekere maatregelen waarvan de haalbaarheid nog moet worden onderzocht.

Voortgang Bedrijfsmilieuplan 2008-2012 
Zekere maatregelen ( tijdens de planperiode in uitvoering )

Categorie Omschrijving Te realiseren resultaat Status

Kwaliteitsverbetering 
reststoffen

Bodemas opwerken tot 
granulair toeslagmateriaal

1. Bodemasmateriaal kan primaire 
bouwstoffen als zand en grind gaan 
vervangen 
2. Optimaliseren scheiding van 
non-ferro metalen van de bodem-
assen en deze verder vermarkten

1. Een besluit wordt in 2010 
hierover genomen 
2. De huidige SOI wordt in  
2010 geoptimaliseerd

Kwaliteitsverbetering 
reststoffen

Zoutfabriek: opwerken 
eindproducten van de 
rookgasreiniging tot 
herbruikbaar product 

Hergebruik calciumchloride, 
verminderen te storten residu, 
minder milieuschadelijke stort-
kwaliteit (C3 i.p.v. C2). Vermin-
dering gebruik natronloog

In 2009 is een proef uitgevoerd  
en afgerond. Op basis van de 
resultaten wordt in 2010 een 
besluit genomen over de 
mogelijke realisatie

Reduceren emissie 
naar de lucht

Koppelen biogasmotoren 
aan de verbrandingsoven

Rookgasuitstoot niet meer naar de 
lucht, maar inzetten bij droog-
proces afval

In 2009 is een proef uitgevoerd  
en afgerond. Op basis van de 
resultaten wordt in 2010 een 
besluit genomen over de 
mogelijke realisatie

Optimaliseren 
waterhuishouding

Hergebruik van verontrei-
nigd hemelwater 

Gebruik van verontreinigd hemel-
water bij de slakkenkoeling 

Gerealiseerd in 2008

Reductie grond- en 
hulpstoffen

Rookgasreinigings-
proces optimaliseren 

Reduceren gebruik actief kool 
(HOK)

In 2011 wordt over het gehele 
hulpstoffengebruik (inclusief HOK) 
een reductie in verbruik verwacht

Verbeteren 
energieprestatie

Invulling van ontwikkeling 
duurzaam bedrijventerrein

Warmtelevering aan bedrijven in de 
omgeving

Gefaseerd in uitvoering

Optimaliseren 
Transport

Aanvoer afval via 
spoorweg

Jaarlijkse aanvoer van minimaal 
0,25 miljoen ton afval met de trein 

Uitvoering 2008-2012

Optimaliseren 
Transport

Aanvoer afval over water In het kader van een proefproject 
afval per schip laten aanvoeren om 
aan te tonen dat dit een realistische 
optie is

In 2010 wordt een proef uitge-
voerd. Op basis van de resultaten 
wordt een besluit genomen over 
de mogelijke realisatie 
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Samenvattend kan worden geconstateerd dat het Afval Eenergie Bedrijf, door uitvoering van het Bedrijfsmilieuplan 

in 2009, belangrijke verbeteringen heeft gerealiseerd in energieprestatie, optimalisatie van de waterhuishouding 

en kwaliteit van de reststoffen. 

Onzekere maatregelen (tijdens planperiode te onderzoeken)

Categorie Omschrijving Te realiseren resultaat Status

Verbeteren 
energieprestatie

Optimaliseren verbran-
dingsproces door 
materiaalaanpassing 
eindovenverhitters

Hogere stoomproductie, minder 
onderhoud

Eind 2010 wordt de laatste ketel 
aangepast

Verbeteren 
energieprestatie

Warmtelevering aan regio 
Amsterdam 

Levering warmte aan de stadsdelen 
Amsterdam-Noord en Zeeburg

Wordt gerealiseerd

Verbeteren 
energieprestatie

Warmtelevering aan regio 
Amsterdam

Warmtelevering aan kantoorparken 
Sloterdijk

Wordt gerealiseerd

Verbeteren 
energieprestatie

Ontwikkeling blok 40 
verbrandingslijnen

Verhogen milieuprestatie bij de 
verbranding van afval 

Haalbaarheidsstudie voor 2012

Emissiereductie Effluent van rioolzui-
veringsinstallatie (RWZI) 
verwarmen in wastrap. Dit 
wordt daarna terugge-
voerd naar de RWZI

Emissiereductie door afnemende 
temperatuur in de schoorsteen als 
gevolg van extra wastrap 

Haalbaarheidsstudie voor 2011

Optimaliseren
Transport

De aanlevering van 
zuiveringswaterslib d.m.v. 
transportleiding

Transportleiding vervangt weg-
transporten van slib. Emissie- en 
geurreductie

Studie wijst uit dat transportlei-
ding haalbaar is. Vervolgacties 
hangen af van de toekomst van 
slibverbranding

Optimaliseren 
Transport

Het interne vervoer van 
slakken d.m.v. 
transportleiding

Transportleiding vervangt 
wegtransporten van bodemas. 
Emissie- en geurreductie

Maatregel wordt op haalbaarheid 
onderzocht op het moment dat de 
toekomstige richting van de SOI is 
bepaald. Voor 2012 

Verbeteren bedrijfs-
interne milieuzorg

Optimaliseren processen 
om stof- en dampproduc-
tie te reduceren

Reductie van stof en damp in de 
Afvalenergiecentrale

Stofonderzoek heeft in 2008 
plaatsgevonden. Maatregelen tot 
reductie stofproductie in 2009 

Verbeteren 
energieprestatie

Participatie in het 
Europese netwerk ‘Waste 
to energy Europe (W2EE)’

Terugkoppeling bij projectontwik-
keling Europese AVI’s en daardoor 
optimalisatie AEB projecten 

Participatie loopt
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Energie

Elektriciteit

In 2009 is in totaal 758.127 MWh geleverd uit de verbranding van afval. De Afvalenergiecentrale heeft 512.355 

MWh opgewekt uit afval en de Hoogrendementcentrale 245.772 MWh uit afval. De hoeveelheid duurzame stroom 

opgewekt uit afval komt overeen met het elektriciteitverbruik van circa 210.000 Amsterdamse huishoudens*.

In 2009 hebben de biogasmotoren 22.209 uur stand-alone gedraaid. In de 4 biogasmotoren is 9,3 miljoen Nm3 

biogas en 19.830 Nm3 aardgas verwerkt. Hiermee is 19.956 MWh elektriciteit opgewekt. Dit komt overeen met het 

elektriciteitverbruik van circa 5.500 Amsterdamse huishoudens.

Warmte

In 2009 was de hoeveelheid totaal geleverde warmte uit afval 293.670 GJ. Dit is een toename van 37% ten  

opzichte van het voorgaande jaar tengevolge van verhoogde levering aan Westpoort Warmte en levering van 

warmte van de HR Centrale.

In 2009 is met de 4 biogasmotoren 78.512 GJ warmte opgewekt.

1 De energieproductie wordt gerealiseerd uit 100% afval.  2 Geleverde elektriciteit vóór trafo, inclusief levering aan Waternet en HR Centrale.  
3 Geleverde elektriciteit berekend uit bruto productie min eigen verbruik.  4 Exclusief biogas.  5 Geleverde energie uitgedrukt in GJ als totaal 
van elektriciteit netto productie en warmte, exclusief biogas.  6 Het netto energetisch rendement is berekend conform methodiek 
Economische Zaken.  7 Bruto productie minus eigen verbruik berekend, conform electronisch milieujaarverslag.

1 De energieproductie wordt gerealiseerd uit 100% afval.  2 Geleverde elektriciteit berekend uit bruto productie 
min eigen verbruik.  3 Exclusief biogas.  4 Geleverde energie uitgedrukt in GJ als totaal van elektriciteit netto 
productie en warmte, exclusief biogas.  5 Het netto energetisch rendement is berekend conform methodiek 
Economische Zaken.  6 Bruto productie minus eigen verbruik berekend, conform E-MJV.  7 Door een breuk in de 
turbine-as is het gerealiseerd energetisch rendement erg laag uitgekomen. Na de breuk van de turbine-as is er 
een intensief verbeterproject opgestart om de problemen op te lossen.  8 Vanaf 1-9-2009 is er een stabiele 
bedrijfsvoering gerealiseerd en wordt de ontwerpcapaciteit van 30% gehaald.

Energieproductie Afvalenergiecentrale1

2005 2006 2007 2008 2009

Elektriciteit geleverd uit afval (MWh) 545.4672 540.5432 539.8912 507.9003 512.3557

Warmte geleverd (GJ) WPW 172.095 186.521 126.4444 165.3474 110.6594

Warmte geleverd (GJ) Waternet 5.913 29.025 35.463 37.423 40.611

Totaal geleverd in GJ5 2.141.688 2.161.500 2.105.516 2.031.212 1.995.749

Gerealiseerd energetisch rendement 6 (%) 24,8 24,5 24,1 22,6 22,8

Energieproductie HR Centrale1

2007 2008 2009

Elektriciteit geleverd uit afval (MWh) 150.198 90.0792 245.7726

Warmte geleverd (GJ) WPW - 11.0313 142.4003

Warmte geleverd (GJ) Waternet - n.v.t. n.v.t.

Totaal geleverd in GJ4 540.712 335.318 1.027.177

Gerealiseerd energetisch rendement5 (%) 23,1 3,87 19,08

* Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar ongeveer 3.600 kWh.
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1 De energieproductie wordt gerealiseerd uit biogas en aardgas.  2 Het netto energetisch rendement (elektrisch) is berekend conform 
methodiek Economische Zaken.

CO2-reductie*

Met de opgewekte elektriciteit en warmte uit afval is in de Afvalenergiecentrale en HR Centrale een CO2-reductie* 

gerealiseerd van 565.631 ton op jaarbasis. Uit biogas is met behulp van de biogasmotoren elektriciteit en warmte 

opgewekt. Hiermee is een CO2-reductie gerealiseerd van 17.621 ton op jaarbasis.

Emissies naar lucht 

De rookgasreiniginginstallatie van de Afvalenergiecentrale verwijdert bijna alle schadelijke stoffen uit de  

rookgassen. De Afvalenergiecentrale voldoet ruimschoots aan het Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA). 

Omrekenen van emissiemetingen 

De BVA-emissies worden door AEB continu gemeten en twee maal per jaar extern gemeten door het  

gecertificeerd meetbureau TAUW. Met uitzondering van dioxinen en (zware) metalen, deze worden twee  

maal per jaar extern gemeten. Tevens wordt er iedere drie jaar voor elk component door het externe  

meetbureau een ijklijn vastgesteld en ingevoerd in de emissiemeetapparatuur. 

* De CO2-reductie is vanaf 2009 berekend volgens de  berekeningswijze  van de Vereniging Afvalbedrijven. Een berekening via de Senter-methode NL 
zou in 2009 uitkomen op 490.780  ton. De VA-methode komt op een hoger getal uit dan de Senter-methode door het meenemen van credits voor 
metaalterugwinning en geactualiseerde kentallen.

Milieu en veiligheid

Energieproductie Biogasinstallatie1

2006 2007 2008 2009

Elektriciteit geleverd met biogasmotoren (MWh) 14.946 22.505 20.133 19.956

Warmte geleverd (GJ) - 48.000 54.068 78.512

Stand-alone draaiuren 15.820 24.412 21.773 22.209

Biogas verwerkt (Nm3) 5.487.015 8.723.508 8.618.244 9.290.997

Aardgas verwerkt (Nm3) 22.424 706.435 77.094 19.830

Netto energetisch rendement (elektrisch)2 (%) 43 37 37 35
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1 Alle waarden zijn bij 11% O2 als uurgemiddelde, sinds 2006 in halfuurgemiddelden.  2 Sinds 2006 toetsingswaarde + verificatie.  3 Sinds BVA 
rapportage 1 significant cijfer, gekozen om 2 cijfers te handhaven.  4 Sinds 2006 inclusief thallium.  5 Onder detectiegrens.  6 In ng TEQ/Nm3.  
7 Streefwaarde.

1 Alle waarden zijn bij Normaal condities en 11% O2 als halfuurgemiddelden.  2 Vanaf overdracht d.d 1-8-2007.  
3 Onder detectiegrens.  4 In ng TEQ/Nm3.  5 Streefwaarde.

Milieu en veiligheid

Jaargemiddelde emissies Afvalenergiecentrale 

Component (mg/Nm3)1 2005 2006 2007 2008 2009 BVA-eis2

Totaal stof 1,0 <1,6 < 3,7 < 2,4 < 2,16 5

HCl 0,7 <2 < 2,6 < 2,4 < 2,14 10

HF 0,03 0,2 0,055 0,028 0,0084 2

CO 15 183 18 19 19,9 100

CxHy 0,9 <2 < 4,0 < 1,7 < 1,72 10

SO2 3 <6 < 6 < 7 < 6,6 50

NOx 58 63 66 68 72,7 200

Zware metalen 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03 0,5

Cadmium + thallium4 0,0006 0,001 0,001 0,002 05 0,05

Kwik 0,002 0,001 0,007 0,003 0,00058 0,05

Dioxine6 0,015 0,032 0,047 0,027 0,0465 0,1

NH3 0,3 0,5 2,1 2,0 1,67 57

Jaargemiddelde emissies HR Centrale 

Component (mg/Nm3)1 20072 2008 2009 BVA-eis

Totaal stof < 1,4 < 1,5 < 1,21 5

HCl < 5,0 < 2,6 < 2,1 10

HF 0,033 0,0056 03 2

CO 20,1 13 11,3 100

CxHy < 3,4 < 2,5 < 1,64 10

SO2 < 5,2 < 5,2 < 5,1 50

NOx 87,7 83 78,9 200

Zware metalen 0,004 0,0008 03 0,5

Cadmium + thallium 0,002 0,001 03 0,05

Kwik 0,001 0,002 03 0,05

Dioxine4 0,035 0,087 0,0582 0,1

NH3 1,4 1,1 0,77 55
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1 Bij de vrachtbepaling is gebruik gemaakt van het rookgasdebiet 1,26 miljoen kNm3/jaar per lijn (normaal- m3 bij 11% O2 als halfuurgemiddelde).  2 Sinds 2006 
toetsingswaarde + verificatie. De vrachten per ton lijken in 2006 hoger, omdat er een fictieve detectiegrens ontstaat door het optellen van de verificatie.  3 Onder 
detectiegrens.  4 Emissievracht in g/jaar en µg/ton.

Milieu en veiligheid

Emissievracht Afvalenergiecentrale

Component Emissie-
vracht ton/
jaar 20091

Vracht 
(g/ton 
verbrand) 
2005

Vracht 
(g/ton 
verbrand) 
20062

Vracht 
(g/ton 
verbrand) 
2007

Vracht 
(g/ton 
verbrand) 
2008

Vracht 
(g/ton 
verbrand) 
2009

Totaal stof < 10,9 6 <9 < 18,9 < 13 < 12

HCl < 10,8 4 <10 < 13 < 13 < 12

HF 0,04 0,1 1 0,28 0,15 0,05

CO 88,3 81 97 92 101 100

CxHy < 8,7 5 <10 < 20,2 < 9 < 9,9

SO2 < 33,3 20 <30 < 32,5 < 37,8 < 37,8

NOx 368 320 340 338 365 416

Zware metalen 0,1 0,1 0,2 0,15 0,20 0,15

Cadmium + thallium 03 0,003 0,007 0,005 0,011 0

Kwik 0,003 0,009 0,005 0,037 0,015 0,003

Dioxine4 0,23 0,084 0,17 0,24 0,14 0,26

NH3 8,4 2 3 10,7 10,9 9,6

Emissievracht HR Centrale

Component Emissie-
vracht  
ton/jaar 
20091

Vracht (g/
ton 
verbrand) 
20072

Vracht (g/
ton 
verbrand) 
2008

Vracht (g/
ton 
verbrand) 
2009

Totaal stof < 4,4 < 10,5 < 7,4 < 9,7

HCl < 6,6 < 37,4 < 13,1 < 14,4

HF 03 0,25 0,028 0

CO 34,4 150,3 66,4 75,6

CxHy < 5,2 < 25,5 < 12,4 < 11,4

SO2 < 15,6 < 38,7 < 25,9 < 34,1

NOx 240 655 415 526

Zware metalen 03 0,032 0,004 0

Cadmium + thallium 03 0,0032 0,0026 0

Kwik 03 0,002 0,009 0

Dioxine4 0,178 0,053 0,437 0,39

NH3 2,3 2,1 5,5 5,1

1 Bij de vrachtbepaling is gebruik gemaakt van het rookgasdebiet 1,52 miljoen kNm3/jaar (normaal- m3 bij 11% O2 als halfuurgemiddelde).  2 De vracht in gram per 
ton verbrand wordt berekend met de hoeveelheid totaal verwerkt afval.  3 Onder detectiegrens.  4 Emissievracht in g/jaar en µg/ton.
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Bij het verbranden van afval komt CO2 vrij. In 2009 werd totaal 1.183 kton CO2 uitgestoten*.

Emissies naar water

Het Afval Energie Bedrijf loost bij normaal bedrijf geen afvalwater uit de installatie. Het afvalwater wordt na 

reiniging toegepast in het rookgasreinigingsproces. Binnen de Wvo-vergunning is de uitzondering opgenomen  

dat AEB binnen bepaalde grenzen calciumchloride-oplossing mag lozen. 

Koelwater

Voor koeling wordt gebruik gemaakt van oppervlaktewater dat wordt aangezogen vanuit de Aziëhaven en  

geloosd in het Noordzeekanaal. De hoeveelheid ingenomen koelwater in 2009 bedraagt 159,4 (Afvalenergie-

centrale) + 157,8 (HR Centrale) = 317,1 Mm³. 

Om aangroei van micro- en macro-organismen in de koelwaterleiding en in de condensor te voorkomen, wordt  

er volgens een bepaald regime chloorbleekloog gedoseerd. Dit wordt gemonitord door middel van een  

biomonitoringsbak. Deze is parallel gekoppeld aan het koelwaterkanaal. De hoeveelheid te doseren chloorbleek-

loog hangt af van het mosselseizoen dat loopt van mei tot en met oktober.

1 Alleen Afvalenergiecentrale.  2 Deze voorschriften zijn in de Wvo-vergunning van 2010 vervallen.  3 Lichte overschrijding 
is gemeld aan Rijkswaterstaat.

1 Alleen HR Centrale.  2 Deze voorschriften zijn in de Wvo-vergunning van 2010 vervallen.

Milieu en veiligheid

* De jaarvracht is als volgt berekend: De jaargemiddelden CO2 zijn afkomstig van de externe metingen. Deze concentratie is vermenigvuldigd met de totale 
hoeveelheid rookgas uit de schoorsteen. De hoeveelheid rookgas is berekend bij 11% zuurstof.

Koelwateremissies Afvalenergiecentrale

Lozingsparameters Resultaten 2009 Vergund Wvo

Warmtelozing 155,6 MWth 194 MWth1

Temperatuurverschil (in/uit) zomer2 7,5°C3 7°C 

Temperatuurverschil (in/uit) winter2 8,1°C 15°C

Vrij chloorgehalte gemiddeld 0,21 mg/l 0,5 mg/l

Chloorbleekloog verbruik (NaOCl, 15%) 678 ton n.v.t.

Koelwateremissies HR Centrale

Lozingsparameters Resultaten 2009 Vergund Wvo

Warmtelozing 117,3 MWth 120 MWth1

Temperatuurverschil (in/uit) zomer2 3°C 7°C

Temperatuurverschil (in/uit) winter2 8,2°C 15°C

Vrij chloorgehalte gemiddeld 0,11 mg/l 0,5 mg/l

Chloorbleekloog verbruik (NaOCl, 15%) 678 ton n.v.t.
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Calciumchloride-oplossing

In de calciumchloride-installatie wordt calciumchloride gefabriceerd. Wanneer de calciumchloride niet voldoet  

aan de specificatie voor externe verwerking (hergebruik), wordt het – binnen grenswaarden – geloosd op het 

Noordzeekanaal. In 2009 is 39.696 m3 calciumchloride-oplossing geloosd. Als de calciumchloride-oplossing 

niet voldoet aan de grenswaarden wordt het opgevangen in speciale containers.

Regeneratiewater demi-waterinstallatie

Voor de stoomcyclus is gedemineraliseerd water nodig. Ruw water wordt hiervoor door verschillende filters  

geleid om de zouten en mineralen te verwijderen. De filters van deze zogenaamde demi-waterinstallatie  

moeten regelmatig gespoeld worden. Dit gebeurt met behulp van water waaraan zo nodig natronloog of  

zoutzuur wordt toegevoegd. Het regeneratiewater dat na spoeling overblijft, wordt geneutraliseerd en na  

controle van de pH-waarde geloosd op het oppervlaktewater. 

Leiding- en drinkwater 

Het Afval Energie Bedrijf gebruikt op haar terrein drinkwater van hoge kwaliteit en zogenaamd ‘ruw’  

leidingwater. Ruw leidingwater wordt gebruikt voor reiniging, brandblussystemen of als proceswater.  

Een deel wordt opgewerkt tot gedemineraliseerd water voor de stoomcyclus. 

1 Het drinkwatergebruik uit de fabriek is in 2005 aangepast . Volgens Waternet was het verbruik lager dan de door ons opgenomen meterstanden.  
2 Gedurende 2008 waren er technische problemen met de afsluiter van de drinkwatertoevoer. Hierdoor is er drinkwater verbruikt in het proces, 
onder andere voor het maken van demiwater.  3 Vanaf 2007 inclusief HR Centrale.

Emissies naar de bodem

In 2009 was er een aantal kleine emissies naar de bodem, die na constatering zijn opgeruimd. Bij een tweetal 

emissies is een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit deze bodemonderzoeken is gebleken dat de emissies niet 

hebben geleid tot een verontreiniging van de bodem. Ook zijn dit jaar de locaties op het AEB-terrein die  

volgens de Nationale Richtlijn Bodembescherming (NRB) vloeistofdicht moeten zijn beoordeeld en waar nodig 

hersteld. Voor deze voorzieningen is een vloeistofdichtheidsverklaring afgegeven door een daartoe geaccrediteerd 

bedrijf. In 2009 is een begin gemaakt met de controle van de proceswaterriolering op vloeistofdichtheid. Dit 

project is waarschijnlijk in 2011 afgerond. 

Milieu en veiligheid

Watergebruik (in m3)

2005 2006 2007 2008 2009

Drinkwater consumptie 8.746 6.959 11.843 9.819 11.766

Drinkwater fabriek 7.8061 6.724 10.869 72.8512 3.816

Ruw leidingwater 244.090 312.580 473.9513 580.168 774.394
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Afvalbeheer

Grondstoffen

Als afval verwerkt is, blijft het onbrandbare product bodemas over, ook wel ‘slakken’ genoemd. Uit deze  

bodemas produceren we nieuwe grondstoffen die zand en grind in de bouw vervangen. De bodemas die  

geproduceerd en toegepast wordt, voldoet aan alle kwaliteitseisen van de bijzondere categorie, onderdeel  

van het Bouwstoffen-besluit. Dagelijks worden monsters genomen om de kwaliteit te bewaken. 

Productie van secundaire grondstoffen 

In de slakopwerkingsinstallatie worden de bodemassen opgewerkt tot een bouwstof die geschikt is voor  

toepassing in de wegenbouw. De op het depot opgeslagen bouwstoffen zijn gereserveerd voor de aanleg  

van de hooggelegen aardebaan van de Westrandweg. Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam hebben 

hiertoe al in 1996 een overeenkomst gesloten. Het betreft een totale levering over meerdere jaren van  

450.000 ton bodemas.

1 Totaal verbrand is 846.892 (Afvalenergiecentrale) + 456.322 (HR Centrale) is 1.303.214 ton.  2 Totaal verbrand is 873.972 (Afvalenergiecentrale) + 436.976 (HR 
Centrale) is 1.310.948 ton.  3 Rookgasreinigingzouten. Alleen afkomstig vanuit de Afvalenergiecentrale. Wordt gerekend tot vast afval van gasreiniging; totaal 17.058 
ton.  4 Doekenfilterresidu. Alleen afkomstig vanuit HR Centrale. Wordt gerekend tot vast afval van gasreiniging; totaal 17.081 ton.  5 Alleen afkomstig uit de HR 
Centrale.

Milieu en veiligheid

Afvalwaterzuiveringsslib

In 2009 is 73.139 ton slib van de afvalwaterzuivering van Waternet afgenomen. Door operationele problemen is  

een deel daarvan, 37.514 ton, ingespoten in de ketels van de Afvalenergiecentrale, en is 35.625 ton afgevoerd naar 

Duitsland, waar het in een wervelbedoven is verbrand.

Hoeveelheid afgevoerde reststoffen (absoluut en percentueel) 

2009 (ton) % verwerkte 
hoeveelheid 
20091

2008 (ton) % verwerkte 
hoeveelheid 
20082

Toepassing

Bodemas 240.565 18,5 242.300 18,5 wegenbouw

Vliegas 15.207 1,16 14.300 1,09 asfalt/opvulling zoutmijn 

Ketelas - - 874 0,07 bijmenging in bodemas

Ketelas revisie 334 0,03 738 0,06 stort/imobilisatie

Schroot (ferro) 17.740 1,14 16.078 1,23 metaalindustrie (schroot)

Non-ferro 2.595 0,2 2.150 0,16 metaalindustrie (schroot)

RGR zouten 11.5383 0,89 13.713 1,05 stort

Doekenfilter residu 5.5204 0,42 2.762 0,21 stort

Filterkoeken 562 0,04 445 0,03 stort

Gips 1615 0,01 251 0,02 stort

Gips 1.368 0,1 1.628 0,12 grondstof in gipsindustrie
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Intern bedrijfsafval

De verschillende soorten intern bedrijfsafval worden gescheiden ingezameld en verwerkt. Elektrische apparaten 

worden samen met het chemisch afval voor verwerking afgevoerd naar het Depot gevaarlijk afval. Papier en karton 

worden niet langer apart gewogen, maar gaan mee in de bulkstroom naar (papierverwerkende) recyclingbedrijven. 

Schroot dat vrijkomt bij reguliere onderhoudswerkzaamheden wordt afgevoerd naar schrootverwerkende bedrij-

ven. Overig bedrijfsafval wordt in de eigen Afvalenergiecentrale en Hoogrendement Centrale verwerkt. 

1 Toename t.o.v. 2007 tengevolge van interne afvoer van logen en afgewerkte olie.  2 Reductie t.o.v. 2007 tengevolge van andere verwerkingswijze 
van vuurwerk en de aanvoer van afval bij het Depot in vaten i.p.v. in karton en papier (wijziging in ADR).  3 Afgedankte elektrische apparaten wordt 
vanaf 2009 geschonken aan stichting ‘Global Start’.

Hulpstoffen

Ten behoeve van het proces in de Afvalenergiecentrale en HR Centrale wordt een aantal hulpstoffen gebruikt.  

De hoeveelheden worden niet per installatie gemeten. Ze worden toegerekend aan de Afvalenergiecentrale en  

HR Centrale op basis van historische verbruik van de Afvalenergiecentrale. Voor choorbleekloog geldt dat het 

verbruik van de twee installaties gedeeld is omdat de HR Centrale en de Afvalenergiecentrale beide te kampen 

hadden met problemen aan de choorbleeklooginstallatie. 

Milieu en veiligheid

Eigen procesonafhankelijk afval (in tonnen, afgerond)

2005 2006 2007 2008 2009

Klein chemisch afval 12 10 11 361 18

Elektrische apparaten 6 1 1 1 0,053

Papier en karton 32 28 31 182 21

Schroot 370 302 234 132 480

Overig bedrijfsafval 216 234 247 264 218
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Overzicht van de verbruikte hoeveelheden hulpstoffen Afvalenergiecentrale

Hulpstoffen Verbruikte hoeveelheid (ton) Verbruikte hoeveelheid (kg/ton verbrand)

2005 2006 2007 2008 2009  2005  2006 2007 2008 2009

Calciumoxide (CaO) 3.568 3.532 3.227 3.218 3.144 4,0 3,7 3,5 3,4 3,7

Natronloog (NaOH, ca. 50%) 4.615 4.837 4.891 4.953 4.799 5,1 5,1 5,2 5,2 5,7

Zoutzuur (HCl, 30 %) 257 256 283 266 258 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Natriumsulfide (Na2S, 12%) 165 164 197 175 165 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Chloorbleekloog (NaOCl, 15%) 795 850 905 502 6781 0,9 0,9 1,0 0,5 0,8

IJzerchloride (FeCl3, 40%) 16 30 33 26 27 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03

Ammonia (NH4OH, 24,5%) 3.147 3.454 3.282 3.454 3.347 3,5 3,7 3,5 3,6 4,0

Actief Kool Rookgasreiniging I 
(HOK)

507 538 507 535 518 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6

Actief Kool Rookgasreiniging II 
(AK)

2,9 4,5 3,1 4,7 2,22 0,003 0,005 0,003 0,005 0,003

Zeep en schuimremmer 54 35 25,6 17 31,13 0,06 0,04 0,03 0,02 0,04

1 Totaal 2009 = 1.356 ton. Verdeelsleutel Afvalenergiecentrale/HR Centrale = 50/50.  2 Totaal 2009 = 3,4 ton. Verdeelsleutel op basis van ton verbrand 
Afvalenergiecentrale/HR Centrale = 846.892 ton/456.322 ton.  3 Totaal 2009 = 47,8 ton. Verdeelsleutel op basis van ton verbrand Afvalenergiecentrale/HR Centrale 
846.892 ton/456.322 ton.

1 Totaal 2009 = 1.356 ton. Verdeelsleutel Afvalenergiecentrale/HR Centrale = 50/50.  2 Totaal 2009 = 3,4 ton. Verdeelsleutel op basis van ton verbrand 
Afvalenergiecentrale/HR Centrale = 846.892 ton/456.322 ton.  3 Totaal 2009 = 47,8 ton. Verdeelsleutel op basis van ton verbrand Afvalenergiecentrale/HR Centrale 
846.892 ton/456.322 ton.

Overzicht van de verbruikte hoeveelheden hulpstoffen HR Centrale

Hulpstoffen Verbruikte hoeveelheid (ton) Verbruikte hoeveelheid (kg/ton verbrand)

2005 2006 2007 2008 2009  2005  2006 2007 2008 2009

Calciumcarbonaat (CaCO3) - - 2.913 7.003 6.984 - - 14,6 14,6 15,5

Calciumoxide (CaO) - - 128 308 80 - - 0,6 0,6 0,2

Natronloog (NaOH, ca. 50%) - - 299 1.427 1.642 - - 1,5 3,0 3,7

Zoutzuur (HCl, 30 %) - - 117 553 384 - - 0,6 1,2 0,9

Natriumsulfide (Na2S, 12%) - - 34 104 6 - - 0,2 0,2 0,01

Chloorbleekloog (NaOCl, 15%) - - 143 502 6781 - - 0,7 1,0 1,5

IJzerchloride (FeCl3, 40%) - - 16 24 21 - - 0,1 0,1 0,05

Ammonia (NH4OH, 24,5%) - 819 1.328 1.379 - - 4,1 2,8 2,9

Actief Kool Rookgasreiniging I 
(HOK)

- - 258 488 534 - - 1,3 1,0 1,2

Actief Kool Rookgasreiniging II 
(AK)

- - 0,9 2,3 1,22 - - 0,004 0,005 0,003

Zeep en schuimremmer - - 6,4 34 16,73 - - 0,03 0,08 0,04
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Veiligheid

AEB Veiligheids- & gedragsregels

Tot voor kort had AEB een Bouwplaatsreglement waarin de belangrijkste veiligheidsregels verwoord waren.  

Omdat er geen omvangrijke bouwwerkzaamheden meer plaatsvinden en ook de veiligheidsregels in de loop  

der jaren zijn geactualiseerd is een nieuw handzaam boekje samengesteld waarin een samenvatting van de 

veiligheids- en gedragsregels is opgenomen. Elke medewerker ontvangt hiervan bij binnenkomst een exemplaar.

In aanvulling op de geactualiseerde AEB Veiligheids- & gedragsregels is een nieuwe veiligheidspoortfilm gemaakt. 

Voor betreding van het terrein moet deze film worden bekeken, gevolgd door een vragenlijst ter toetsing of de 

inhoud is begrepen.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Naar aanleiding van de Risico Inventarisatie & Evaluaties uit 2008 bij de Afvalenergiecentrale, de HR Centrale,  

de Technische Dienst en bij het Depot gevaarlijk afval is een groot deel van acties uit het plan van aanpak  

afgerond. Enkele restpunten zullen in 2010 worden uitgevoerd, zoals de verbouwing van de technische dienst.  

De voortgang hiervan wordt periodiek aan de directie gerapporteerd door de afdeling Kwaliteit, Arbo & Milieu 

(KAM). Ook de Ondernemingsraad wordt op de hoogte gehouden.

Risicovolle activiteiten 

Ons bedrijf kent drie risicovolle activiteiten. Als bij deze activiteiten iets mis gaat, kan dat een groot effect  

hebben op de omgeving. Dit geldt voor de opslag van ammonia, de opslag van huishoudelijk afval in de bunker  

en de opslag van gevaarlijk afval bij het Depot gevaarlijk afval. Op deze locaties gelden daarom extra veiligheids-

maatregelen die integraal deel uitmaken van het gecertificeerde milieumanagementsysteem. Periodiek worden  

alle relevante veiligheidsmaatregelen geïnspecteerd en op hun werking getest.

Aanvankelijk was AEB in de veronderstelling onder het regime van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)  

te vallen. Uit een herberekening blijkt de classificatie van de gevaarlijke stoffen en de hoeveelheid die hiervan is 

opgeslagen gunstiger te zijn. Hierdoor is het BRZO niet meer op het Afval Energie Bedrijf van toepassing. 

Desondanks wil AEB wel het bijbehorende beleid voor risico-volle activiteiten volgen om beter op risicovolle 

activiteiten voorbereid te zijn. Er is een aanvang gemaakt om het milieumanagementsysteem te integreren  

met een veiligheidsmanagementsysteem. 

Meldingen van incidenten

Wij stimuleren onze medewerkers alle incidenten te melden volgens de incidentenprocedure. De incidenten 

worden geregistreerd in een incidentendatabase om opvolging en analyse van incidenten beter vorm te geven. 

Daarnaast is gestart om tijdens revisies van verbrandingslijnen de aannemers SOS-meldingen (signalering onveilige 

situatie) actief te melden. Elke aannemer heeft daartoe een schrijfboekje ontvangen waarin per pagina een 

onveilige melding verwoord kan worden. De meldingen worden dagelijks in het ochtendoverleg besproken.

Verzuimongevallen 

In ons bedrijf wordt gesproken over een ongeval met verzuim als een medewerker als gevolg van het ongeval de 

volgende werkdag niet zijn werkzaamheden heeft kunnen hervatten.

Milieu en veiligheid
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Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie heeft geen inspectiebezoeken aan AEB gebracht. Ook deden zich geen meldingsplichtige 

ongevallen voor. Wel werd tijdens een voertuigcontrole geconstateerd dat een chauffeur niet over het juiste 

chauffeursdiploma beschikte.

Interne milieu-incidenten

Bij AEB worden interne milieu-incidenten gerapporteerd. De hierdoor opgedane ervaring wordt ingezet om 

herhaling te voorkomen. In 2009 hebben 71 milieu-incidenten plaatsgevonden. Er is direct actie ondernomen  

om de gevolgen en de kans op herhaling van de incidenten te minimaliseren. 

Meldingen van incidenten aan het bevoegd gezag 

Interne milieu-incidenten die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de omgeving buiten ons bedrijfsterrein, 

worden gemeld bij de Provincie Noord-Holland en/of Rijkswaterstaat. In 2009 zijn 43 milieu-incidenten gemeld. 

Aan het bevoegd gezag zijn voornamelijk overschrijdingen van wettelijke normen op het gebied van emissies  

naar de lucht van stof en koolmonoxide (CO) gemeld. Om deze problemen op te lossen is gewerkt aan een 

optimalere opstookprocedure en het bedrijven van de installatie.

Klachten

Het Afval Energie Bedrijf hanteert een aparte, externe klachtenprocedure bestemd voor inwoners, bedrijven  

en overige belangstellenden uit de omgeving. Naast algemene klachten worden ook de klachten op milieugebied 

centraal verzameld, geregistreerd, volgens een vaste procedure afgehandeld en tot slot geanalyseerd. In 2009  

zijn geen klachten ontvangen.

 

Milieuklachtentelefoon

De Milieuklachtentelefoon van de provincie Noord-Holland registreert milieuklachten van omwonenden over  

de omgeving van en rond Amsterdam. In 2008 zijn er geen klachten binnengekomen.

Overtredingen geconstateerd door het bevoegd gezag

In 2009 zijn tijdens controlebezoeken van de Provincie Noord-Holland, de Inspectie Verkeer & Waterstaat en  

Ongevallen medewerkers Afval Energie Bedrijf 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Letsel zonder verzuim 9 9 7 6 14 13

Letsel met verzuim 4 2 1 1 2 2

Ongevallen derden

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Letsel zonder verzuim 12 12 11 19 15 18

Letsel met verzuim 6 8 6 3 3 11
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de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) een aantal afwijkingen van de vergunningseisen geconstateerd:

n  De acceptatieprocedure dateert nog van voor de periode dat het rapport ‘De Verwerking Verantwoord’ 

is uitgebracht. Het bevoegd gezag heeft AEB verzocht haar acceptatiebeleid en -procedure te toetsen  

en te actualiseren.
n  De bovengrondse tanks moeten worden gecontroleerd op betrouwbaarheid.
n  Door de Provincie is een eerste controle op de afvalstoffenadministratie uitgevoerd wat heeft geleid 

tot het verrichten van een aantal nieuwe meldingen aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.
n  Voor de controle van emissiemeetapparatuur moeten de meetprotocollen worden geactualiseerd.
n  Tijdens een afvalstoffentransport is geconstateerd dat een medewerker niet over alle verplichte 

documenten beschikte.

Milieuvergunningen

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam is de vergunninghouder voor het Afval  

Energie Bedrijf. Het Afval Energie Bedrijf beschikt over een vergunning op hoofdlijnen.

In 2009 zijn de volgende vergunningswijzigingen ingediend en akkoord bevonden door de betreffende 

vergunningverlener:

n  Voor de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) zijn de lozingsnormen aangepast ten aanzien 

van de toename van de warmtevracht in het koelwater en verandering van de bemonstering en lozings- 

kenmerken van brine (calciumchloride).
n  In de vergunning voor de Wet milieubeheer (Wm) is de geldigheidstermijn van 10 jaar vervallen en zijn 

diverse wijzigingen aangevraagd voor de zoutfabriek, het Depot gevaarlijk afval en de slakopwerkingsinstallatie. 

Binnen dit vergunningentraject zijn het acceptatiebeleid en verwerkingswerkwijze van de afvalstoffen getoetst 

aan de nota ‘De Verwerking Verantwoord’.

Het jaar 2010 zal in het teken staan van het aanvragen van de revisievergunning voor het Afval Energie Bedrijf  

als geheel volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Milieu en veiligheid
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Het jaar 2009 stond bij het Afval Energie Bedrijf in het teken van ‘Samen verbeteren’. Die focus  
op verbetering heeft goede resultaten opgeleverd: de omzet is verhoogd en een aantal daarmee 
samenhangende lasten is verlaagd. Daarnaast was 2009 ook het jaar waarin de effecten van  
de economische recessie merkbaar werden in de markt voor afvalverwerking. Tarieven kwamen 
onder druk te staan en de voorgenomen verzelfstandiging van het Afval Energie Bedrijf ging  
niet door. 

Jaarrekening 2009

1 De actualisatie is een jaarlijkse herijking van de begroting die wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam.  2 In het resultaat 
Afvalenergiecentrale 2008 is een onttrekking aan de voorziening technische risico’s opgenomen van € 16,6 miljoen.

Algemeen

AEB heeft in 2009 een jaarwinst gerealiseerd van € 0,8 miljoen, dit is € 0,4 miljoen hoger dan geactualiseerd 

en € 3,5 miljoen lager dan in 2008. De verschillen worden vooral veroorzaakt door hoge bijzondere baten bij 

de Afvalenergiecentrale in 2008. De HR Centrale is in het najaar van 2009 uit de projectfase volledig bedrijfs- 

economisch en met succes in gebruik genomen. In 2009 is de bedrijfsvoering van de Afvalenergiecentrale verder 

verbeterd. Dit heeft geleid tot een hogere omzet tegen lagere productielasten

De Afvalenergiecentrale

In 2009 is 851.000 ton stedelijk afval in de Afvalenergiecentrale verwerkt, in 2008 was dat 846.000 ton. Er is 

495.000 MWh elektriciteit geproduceerd, dat is 2,5% lager dan in 2008. Mede door onderhoudswerkzaamheden  

is de beschikbaarheid van de installatie in 2009 uitgekomen op 91,9% (was 92,8% in 2008). Medio 2009 is de 

slibverwerking in de Afvalenergiecentrale opgestart met goede (financiële) resultaten. Een deel van het aangele-

verd slib is in 2009 nog door een externe partij verwerkt, 37.800 ton is in de Afvalenergiecentrale verwerkt.  

In 2010 zal dit aandeel minimaal zijn, waardoor deze omzet verder verbeteren zal. 

Het resultaat 2009 in de Afvalenergiecentrale is € 0,5 miljoen. Met het vastgestelde voorschottarief van € 80 

zijn de doelstellingen van de actualisatie en begroting 2009 dus gerealiseerd.

In 2008 is geconstateerd dat de installatie toe is aan groot onderhoud, hetgeen logisch is gezien de leeftijd van  

de installatie. Daarnaast is de verwachte gebruiksduur van de installatie naar boven bijgesteld. In 2009 zijn de 

Resultaten per bedrijfsonderdeel (bedragen in duizenden euro’s)

Realisatie 2009 Actualisatie 20091 Realisatie 2008

Afvalenergiecentrale2 543 0 3.663

Hoogrendement Centrale 0 0 0

Inzameling & Hergebruik 236 375 736

Afvalpunten 22 39 -140

Resultaat 801 414 4.259
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werkzaamheden voor dat groot onderhoud voorbereid, in 2010 komen deze werkzaamheden in uitvoering.  

Het doel is daarna met periodiek en toestandafhankelijk onderhoud, maximale beschikbaarheid te realiseren 

waarbij de installatie toekomstbestendig wordt onderhouden.

De Hoogrendement Centrale

Op 1 augustus 2009 is de Hoogrendement Centrale bedrijfseconomisch in gebruik genomen. In het 

‘Verbeterprogramma HR Centrale’ is naar dat moment toegewerkt. De verbeteringen hebben sindsdien  

geleid tot het succesvol realiseren van de ontwerpnormen van de HR Centrale. De gemiddelde gerealiseerde 

maandrendementen liggen op of boven de 30%. In 2009 is in de HR Centrale 458.000 ton afval verwerkt en  

er is 269.000 MWh elektriciteit opgewekt. 

In de actualisatie en begroting 2009 zijn middelen vrijgemaakt om de noodzakelijke verbeteringen in de HR 

Centrale te realiseren. Doelstelling, naast het succesvol in bedrijf nemen van de installatie op 1 augustus 2009,  

was minimaal een neutraal resultaat. Beide doelstellingen zijn gerealiseerd.

Inzameling & Hergebruik

De afdeling Inzameling & Hergebruik (I&H) bestaat uit het Depot gevaarlijk afval, Afvalpunten, Regionaal  

Sorteer Centrum (RSC) en Transport. Voor de jaarrekening 2009 zijn het Depot, het RSC en de afdeling Transport 

samengevoegd, aangezien deze als totaal met de gemeente Amsterdam worden afgerekend. Het resultaat van 

Afvalpunten wordt verrekend met de stadsdelen van de gemeente Amsterdam, daarom wordt dit onderdeel  

apart weergegeven. Het resultaat 2009 voor I&H bedraagt € 0,2 miljoen en is daarmee € 0,5 miljoen lager dan 

in 2008 en € 0,2 miljoen lager dan de actualisatie.

Afvalpunten

Voor de jaarrekening 2009 worden de Afvalpunten apart gerapporteerd, aangezien voor de Afvalpunten een 

afrekening geldt met de stadsdelen in plaats van met de gemeente Amsterdam. Het resultaat over 2009 is  

licht positief en daarmee in lijn met de actualisatie 2009.
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Bedrijfsopbrengsten

De omzet afvalverwerking is hoger dan in 2008 vanwege een hoger gemiddeld tarief en een hogere hoeveelheid 

verwerkt afval. In de actualisatie was rekening gehouden met een nog hogere omzet dan gerealiseerd. 

Marktomstandigheden hadden echter een negatief effect op tarieven en aanvoer van afval. De omzet energie is 

ten opzichte van 2008 fors gestegen vanwege de verbeteringen in de HR Centrale. De verbetering ten opzichte 

van de actualisatie ligt in hogere tarieven voor energie en lagere kosten met betrekking tot het verkoopproces van 

elektriciteit. De verschillen in de overige bedrijfsopbrengsten zijn het gevolg van tariefschommelingen in de markt 

voor recyclematerialen (o.a. ferro en non-ferro materialen).

Operationele lasten

De som van de operationele lasten over het boekjaar 2009 bedraagt € 144,3 miljoen en is daarmee € 28,8 miljoen 

hoger dan 2008 en € 0,9 miljoen lager dan in de actualisatie opgenomen. Het verschil met 2008 wordt met name 

veroorzaakt door het in gebruik nemen van de HR Centrale op 1 augustus 2009 waardoor vanaf dat tijdstip huur 

verschuldigd is (€ 15 miljoen per kwartaal). De andere belangrijke oorzaak voor het verschil is de activiteiten voor 

het ‘Verbeterprogramma HR Centrale’, die met € 12 miljoen verantwoord zijn onder de onderhoudslasten. 

Jaarrekening 2009

Winst- en verliesrekening Afval Energie Bedrijf 2009 (bedragen in duizenden euro’s)

Realisatie 2009 Actualisatie 2009 Realisatie 2008

Omzet afvalverwerking 123.936 129.301 119.836

Omzet energie 46.762 42.198 24.034

Overige bedrijfsopbrengsten 5.820 6.811 4.866

Bedrijfsopbrengsten 176.518 178.310 148.736

Personele lasten 28.704 28.675 26.120

Onderhoudslasten 44.845 46.284 30.730

Verwerking reststoffen 15.866 15.561 17.396

Grond- en hulpstoffen 3.901 4.746 3.709

Huren en pachten 34.910 34.881 19.107

Overige bedrijfslasten 16.122 15.130 18.527

Operationele lasten 144.348 145.277 115.589

Operationeel resultaat 32.170 33.033 33.147

Financiële baten en lasten -35.633 -35.018 -45.494

Buitengewone baten en lasten 4.264 2.400 16.606

Bedrijfsresultaat 801 415 4.259
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Financiële baten en lasten

De financiële baten zijn ten opzichte van 2008 gestegen met € 11 miljoen. Dat is het deelnemingsresultaat 

uit de NV HR Centrale, de vastgoed NV waarvan AEB de HR Centrale-installatie huurt. De financiële lasten  

bestaat voor het merendeel uit rente op leningen voor investeringen in vaste activa.

Bijzondere baten en lasten

De bijzondere baten bestonden in 2008 uit een vrijval van een reserve voor technische risico’s. In 2009 is onder 

andere een vrijval opgenomen van € 2,4 miljoen uit de voorziening voor de Westrandweg, waar AEB bodemas 

heeft geleverd om als ondergrond te dienen voor de aanleg van deze autosnelweg. Door het definitief vaststellen 

van het tracé in 2009 kon deze vrijval gerealiseerd worden. 

Jaarrekening 2009
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Balans AEB per 31 december 2009  (bedragen in duizenden euro’s)

ACTIVA 2009 2008

Vaste activa

Materiële vaste activa 57.861 58.631

Financiële vaste activa 684.048 705.713

741.909 764.344

Vlottende activa

Voorraden 6.033 4.702

Vorderingen

Debiteuren en overige vorderingen 57.940 42.772

Rekening-courant verhoudingen 78.315 44.065

136.255 86.837

Liquide middelen 32.550 9.877

Stand op 31 december 916.747 865.760

PASSIVA 2009 2008

Groepsvermogen

Bestemmingsreserves 1.323 1.527

Langlopende schulden

Voorzieningen 7.973 13.805

Leningen 741.909 764.344

749.882 778.149

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 15.721 21.346

Overige schulden en overlopende passiva 9.389 13.471

Rekening-courant verhoudingen 140.432 51.267

165.542 86.084

Stand op 31 december 916.747 865.760
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De financiële vaste activa betreffen de aandelen van de NV Afvalverwerkinginrichting Gemeente 

Amsterdam (NV AVI). Per 14 april 2005 heeft NV AVI een statutenwijziging doorgevoerd waarmee het 

maatschappelijk kapitaal van de onderneming is verhoogd tot 1.500.000 gewone aandelen van € 1.000 

per aandeel. Daarnaast is het gestorte en geplaatst kapitaal gewijzigd in € 375,1 miljoen. Met de 

aandeelhouder is overeengekomen dat het gestorte en opgevraagd kapitaal nooit meer zal bedragen 

dan de boekwaarde van de materiële vaste activa. Aanpassingen in de materiële vaste activa worden 

terugbetaald aan de aandeelhouder.

Toelichting op de balans per 31 december 2009 (bedragen in duizenden euro’s)

ACTIVA 2009 2008

Vaste activa

Materiële vaste activa 

Cumulatieve aanschaffingswaarde 77.397 74.880

Cumulatieve afschrijvingen 19.536 16.249

Stand op 31 december 57.861 58.631

Financiële vaste activa

Stand op 1 januari deelneming NV AVI (100%) 705.713 718.336

Geïnvesteerd vermogen in Westpoort Warmte BV (50%) 1.739 1.739 

707.452 720.075

Bij: Langlopende vordering op NV AVI 5.175 

Af: Aflossing op aandelen 21.665 17.798 

Af: Financiering aandelen Westpoort Warmte B.V. 1.739 1.739 

Stand op 31 december 684.048 705.713 
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De uitgaven in verband met het verwerken van bodemas in het tracé Westrandweg worden voor- 

gefinancierd door het Afval Energie Bedrijf ten behoeve van Rijkswaterstaat. De vordering op 

Rijkswaterstaat bedroeg ultimo 2008 € 9,9 miljoen en is hier opgenomen onder ‘Debiteuren’.

Rekening-courant

Deze vordering in rekening-courant betreft de NV Afvalverwerkingsinstallatie Gemeente Amsterdam,  

waarvan de aandelen voor 100% in bezit zijn van de gemeente Amsterdam.

Vlottende activa 2009 2008

Liquide middelen

Postbank 1 28.442 2.537

Postbank 2 4.108 7.340

Stand op 31 december 32.550 9.877

Vlottende activa 2009 2008

Voorraden

Magazijnvoorraad 7.903 6.959

Voorziening incourante voorraad -1.870 -2.257

Stand op 31 december 6.033 4.702

Vorderingen

Debiteuren en overige vorderingen  

Debiteuren 42.510 23.505

Overige vorderingen 15.430 19.267

Stand op 31 december 57.940 42.772
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Voorziening technische risico’s Afvalenergiecentrale

De voorziening bedraagt oorspronkelijk € 24,5 miljoen, opgebouwd door het niet afrekenen van 

omzetkortingen zoals opgenomen in de overeenkomsten tussen de samenwerkende gemeenten en 

ICOVA. Op basis van het risicoprofiel van de Afvalenergiecentrale werden kortingen niet afgerekend tot 

€ 24,5 miljoen. Hoewel de Adviescommissie Afvalenergiecentrale nog tot een gezamenlijk advies moet 

komen, is vooruitlopend op dit advies, het resultaat over het boekjaar 2009 toegevoegd aan de 

Voorziening Technische Risico’s. 

Jaarrekening 2009

Toelichting op de balans per 31 december 2009 (bedragen in duizenden euro’s)

PASSIVA 2009 2008

Groepsvermogen

Overige bestemmingsreserves

Opgebouwde reservering vakantiegelden 676 537

Reservering WW-uitkeringen 647 990

Stand op 31 december 1.323 1.527

Langlopende schulden

Voorzieningen

Voorziening technische risico’s Afvalenergiecentrale 4.720 4.093

Voorziening groot onderhoud en vervangingsinvesteringen 3.253 9.293

Voorziening herstructurering - 335

Voorziening groot onderhoud Depot gevaarlijk afval - 84

Stand op 31 december 7.973 13.805 

PASSIVA 2009

Leningen  (verloop van de kapitaalschuld aan de gemeente Amsterdam)

Stand op 1 januari 764.344

Bij: Netto investeringen (ontvangen kredieten) 6.581

770.925

Af: Aflossingen m.b.t. investeringskredieten 29.016

Stand op 31 december 741.909
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Rekening-courant verhoudingen

Hieronder zijn de rekening-courant verhoudingen opgenomen met de NV Afvalenergiecentrale, de NV 

Hoogrendement Centrale en de gemeente Amsterdam. 

Jaarrekening 2009

PASSIVA 2009 2008

Kortlopende schulden

Belastingen en overige schulden

Belastingen en premies 2.742 -965

Overige schulden 6.647 14.436

Stand op 31 december 9.389 13.471

PASSIVA 2009 2008 

NV Afvalenergiecentrale 38.337 18.434

NV Hoogrendement Centrale 39.422 24.413

Gemeente Amsterdam 62.673 8.420

Stand op 31 december 140.432 51.267
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde in euro’s. Vorderingen en  

schulden in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de op balansdatum geldende wisselkoersen. De onderstaande 

gegevens hebben betrekking op AEB als geheel, bestaande uit Afvalenergiecentrale, HR Centrale, I&H en  

de Afvalpunten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. Voor zover 

materiële vaste activa zijn gefinancierd met ontvangen gelden in het kader van de Regulerende Energie  

Belasting (REB-gelden) zijn deze in mindering gebracht op de aanschafwaarde. De in 1993 in gebruik genomen 

Afvalenergiecentrale is eigendom van NV Afvalenergiecentrale te Amsterdam. De in 2007 in gebruik genomen 

Hoogrendement Centrale is op 20 juli 2009 overgedragen aan NV HR Centrale en per 1 augustus in gebruik 

genomen. Zowel de NV Afvalenergiecentrale als de NV HR Centrale zijn 100% dochterondernemingen van de  

NV AVI, welke is opgenomen onder de financiële vaste activa. De afschrijvingen op de installaties vinden plaats  

op basis van 25 jaarlijks gelijkblijvende annuïteiten, conform het aflossingschema van de lening ter financiering  

van de installatie. De overige materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van een vast percentage van  

de aanschaffingswaarde.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingwaarde. Voor zover financiële vaste activa  

zijn gefinancierd met ontvangen gelden in het kader van de Regulerende Energie Belasting (REB-gelden) worden 

deze hierop in mindering gebracht. 

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd op de laatst betaalde inkoopprijs, onder aftrek van een voorziening voor  

incourante voorraad welke is bepaald op basis van individuele omloopsnelheid van goederen.

Debiteuren

Debiteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Leningen

De lening ten behoeve van de financiering van de aandelen in NV AVI (en daarmee de financiering van de 

Afvalenergiecentrale) wordt over een periode van 25 jaar afgelost op annuïtaire basis en heeft een interest- 

percentage van 8%. De lening ten behoeve van de financiering van de Hoogrendement Centrale (HR Centrale) 

wordt over een periode van 25 jaar afgelost op annuïtaire basis en heeft een samengestelde interestpercentage 

van 4,68%. De overige leningen worden lineair afgelost en hebben een rentepercentage variërend van 2,6%  

voor de groenlening van de HR Centrale tot 3,5% voor de kapitaalverstrekking door de gemeente Amsterdam.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, behoudens anders 

vermeld. Omrekening van baten en lasten in vreemde valuta vindt plaats tegen de wisselkoersen op het  

moment van ontvangst respectievelijk betaling van de bedragen.

Omzet

De omzet betreft aan de gemeente Amsterdam en aan derden in rekening gebrachte bedragen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de installaties zijn grotendeels berekend op basis van annuïteiten. De overige afschrijvingen 

worden berekend als een vast percentage van de aanschafwaarde en zijn gebaseerd op de verwachte economische 

levensduur.

Accountantsverklaring

De hierboven gerapporteerde cijfers zijn overgenomen uit de interne jaarrekening over 2009 van het Afval  

Energie Bedrijf gedateerd 26 februari 2010. Deze jaarrekening is door de ACAM voorzien van een goedkeurende 

accountantsverklaring met betrekking tot de getrouwheid en de rechtmatigheid.
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