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“Plant will turn Mecklenburg County into test lab”
“But for the Charlotte region, the big question centers on emissions and exactly

what they will be at the ReVenture plant. After all, Charlotte's air quality is already
the worst in the state; any additional emissions are cause for concern… Still, the
Charlotte region won't know the true volume of emissions at the plant until it's up

and running.”

Deon Roberts, Editor.
The Mecklenburg Times.

12/07/2010



TThhee HHiiddddeenn CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg
OOuurr WWaassttee



AAnnaallyyssiiss ooff aa BBiioommaassss//RRDDFF FFaacciilliittyy aatt RRoocckk--TTeennnn

PPeerrmmiittttiinngg PPrroocceessss

““TThhee pprroocceessss ttoo ggaaiinn ppeerrmmiittss ffoorr tthheessee ffaacciilliittiieess wwiillll bbee
eexxtteennssiivvee.. TThhee sstteeppss wwiillll iinncclluuddee aann EEnnvviirroonnmmeennttaall
AAsssseessssmmeenntt WWoorrkksshheeeett,, aann EEnnvviirroonnmmeennttaall IImmppaacctt
SSttaatteemmeenntt,, iinncclluuddiinngg aann AAiirr EEmmiissssiioonnss RRiisskk AAnnaallyyssiiss
((AAEERRAA)),, TTiittllee VV aaiirr ppeerrmmiitt iinncclluuddiinngg aann aaiirr ddiissppeerrssiioonn
mmooddeelliinngg aasssseessssmmeenntt,, aanndd llooccaall ppeerrmmiittttiinngg nneeeeddss..””

““TThhee eessttiimmaatteedd ttiimmee ppeerriioodd ffoorr tthhee ppeerrmmiittttiinngg pprroocceessss iiss
aapppprrooxxiimmaatteellyy 22..55 yyeeaarrss.. AAssssuummiinngg aannootthheerr 11..55 yyeeaarrss ffoorr
ccoonnssttrruuccttiioonn,, iitt wwiillll bbee 22001111 pprriioorr ttoo bbeeggiinnnniinngg ooppeerraattiioonn
wwiitthh 22001122 bbeeiinngg tthhee ffiirrsstt ffuullll yyeeaarr ooff ooppeerraattiioonn..””

SSoouurrccee:: hhttttpp::////wwwwww..ccoo..rraammsseeyy..mmnn..uuss//rreeccoovveerryy//bbiioommaassss__aannaallyyssiiss..hhttmm

http://www.co.ramsey.mn.us/recovery/biomass_analysis.htm




TThhee HHiiddddeenn CCoosstt$$ ooff
BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee

 OOvveerrvviieeww ooff tthhee IIssssuueess
 EEccoonnoommiicc CCoosstt$$
 PPuubblliicc HHeeaalltthh CCoosstt$$
 EEnnvviirroonnmmeennttaall CCoosstt$$
 RReeccoommmmeennddaattiioonnss



RReeVVeennttuurree LLaauunncchh
 MMeeeettiinnggss wwiitthh ccoommmmuunniittyy ggrroouuppss aanndd eelleecctteedd ooffffiicciiaallss
 MMOOAA ffoorr CCoouunnttyy MMuunniicciippaall SSoolliidd WWaassttee aanndd YYaarrdd WWaassttee
 BBOOCCCC aapppprroovveedd ccoonncceepptt aanndd rreevviisseedd 1100 yyeeaarr ssoolliidd wwaassttee
ppllaann

 CChhaarrlloottttee CCiittyy CCoouunncciill aapppprroovveedd ccoonncceepptt
 GGoovveerrnnoorr aanndd ssttaattee ooffffiicciiaall’’ss eennddoorrsseemmeennttss
 SSeeeekkiinngg $$55..55 mmiilllliioonn FFeeddeerraall FFuunnddiinngg
 CClleeaarrffiieelldd AAcctt ooff 22001100 –– AA ssppeecciiaall bbiillll ppaasssseedd ttoo pprroovviiddee 33
xx mmuullttiipplliieerr ffoorr 22//33rrddss ooff pprrooppoosseedd eenneerrggyy

 SSttaattee tthhaatt tthheeyy aarree ““nnoott bbuuiillddiinngg aann iinncciinneerraattoorr””
 NNoo ssuubbmmiissssiioonn ffoorr AAiirr QQuuaalliittyy ppeerrmmiitt ((sseeeekkiinngg ““mmiinnoorr
ssoouurrccee””))

 EEccoonnoommiicc,, hheeaalltthh,, eennvviirroonnmmeennttaall aanndd ssaaffeettyy aannaallyyssiiss hhaass
nnoott bbeeeenn ddoonnee bbyy tthhee CCoouunnttyy oorr CCiittyy ssttaaffff



NNaattiioonnaall SSiieerrrraa CClluubb PPoossiittiioonn
 TThhee nnaattiioonnaall SSiieerrrraa CClluubb ppoolliiccyy oonn wwaassttee ttoo eenneerrggyy
iinncciinneerraattoorrss iiss cclleeaarr –– ooppppoosseedd oonn aallll iissssuueess

 ““GGiivviinngg ttaaxx ccrreeddiittss aanndd ssuubbssiiddiieess ttoo tthhee ggaarrbbaaggee iinndduussttrryy
ccoommppeetteess aaggaaiinnsstt wwiinndd,, ssoollaarr aanndd rreeccyycclliinngg pprroojjeeccttss,, aanndd ccrreeaatteess
aa ffiinnaanncciiaall rreewwaarrdd ffoorr pprroodduucciinngg ggaarrbbaaggee aanndd ddeessttrrooyyiinngg nnaattuurraall
rreessoouurrcceess..””

 ““TTwweellvvee ssttaatteess hhaavvee oopptteedd ttoo eexxcclluuddee mmuunniicciippaall ssoolliidd wwaassttee aass aa
rreenneewwaabbllee ssoouurrccee ooff eelleeccttrriicciittyy eelliiggiibbllee ttoo mmeeeett tthhaatt ssttaattee''ss
rreenneewwaabbllee eenneerrggyy ssttaannddaarrddss..””

 ““PPoolliicciieess tthhaatt qquuaalliiffyy iinncciinneerraattoorrss--iinncclluuddiinngg mmaassss--bbuurrnn,,
ggaassiiffiiccaattiioonn,, ppyyrroollyyssiiss,, ppllaassmmaa,, rreeffuussee ddeerriivveedd ffuueell aanndd ootthheerr
iinncciinneerraattoorr tteecchhnnoollooggiieess--ffoorr rreenneewwaabbllee eenneerrggyy ccrreeddiittss,, ttaaxx
ccrreeddiittss,, ssuubbssiiddiieess aanndd ootthheerr iinncceennttiivveess pprreesseenntt aa rreenneewweedd tthhrreeaatt
ttoo eennvviirroonnmmeennttaall aanndd eeccoonnoommiicc jjuussttiiccee iinn UU..SS.. ccoommmmuunniittiieess..””



PPoossiittiioonn VVeettttiinngg PPrroocceessss

 RReeVVeennttuurree ssiittee ttoouurr,, pprreesseennttaattiioonn aanndd oonn--ggooiinngg
ddiissccuussssiioonnss

 TThhoorroouugghh rreesseeaarrcchh ooff eennvviirroonnmmeennttaall aanndd
iinndduussttrryy rreessoouurrcceess

 RReevviieeww ooff aavvaaiillaabbllee ssttuuddiieess aanndd rreeppoorrttss
 AAnnaallyyssiiss ooff ddaattaa
 DDiissccuussssiioonnss wwiitthh llooccaall aanndd nnaattiioonnaall oorrggaanniizzaattiioonnss
 RReevviieeww ooff ppoossiittiioonn bbyy ootthheerr SSiieerrrraa CClluubb ggrroouuppss
aanndd ootthheerr oorrggaanniizzaattiioonnss

 UUnnaanniimmoouuss vvoottee bbyy oouurr EExxeeccuuttiivvee CCoommmmiitttteeee



CCeennttrraall PPiieeddmmoonntt SSiieerrrraa CClluubb PPoossiittiioonn
oonn tthhee RReeVVeennttuurree PPaarrkk

 TThhee ooffffiicciiaall ppoossiittiioonn ooff tthhee CCeennttrraall PPiieeddmmoonntt SSiieerrrraa CClluubb
iiss tthhaatt wwee ddoo nnoott ooppppoossee tthhee RReeVVeennttuurree PPaarrkk pprroojjeecctt..

 IInn ffaacctt,, wwee ssuuppppoorrtt aanndd aappppllaauudd RReeVVeennttuurree ffoorr sseevveerraall
pprroojjeecctt eelleemmeennttss..

 GGiivveenn aa llaacckk ooff aavvaaiillaabbllee iinnffoorrmmaattiioonn ttoo mmaakkee aann
iinnffoorrmmeedd ddeecciissiioonn,, wwee ccoonnddiittiioonnaallllyy ssuuppppoorrtt sseevveerraall ootthheerr
pprroojjeeccttss oorr pprroojjeecctt eelleemmeennttss..

 WWee bbeelliieevvee,, hhoowweevveerr,, tthhaatt aann iinncciinneerraattoorr iiss nnoott tthhee
aannsswweerr ttoo tthhee ddiiffffiiccuulltt pprroobblleemm ooff ssoolliidd wwaassttee
mmaannaaggeemmeenntt ffoorr eeccoonnoommiicc,, hheeaalltthh aanndd eennvviirroonnmmeennttaall
rreeaassoonnss..

 OOuurr bbiiggggeesstt ccoonncceerrnn iiss tthhaatt tthhiiss pprroojjeecctt wwaass mmoovviinngg
ffoorrwwaarrdd aanndd bbeeiinngg eennddoorrsseedd wwiitthhoouutt tthhee dduuee ddiilliiggeennccee
aannaallyyssiiss oorr ppuubblliicc iinnppuutt tthhaatt iitt ddeesseerrvveess..



EEnnddoorrsseemmeennttss
 44 mmeeggaa wwaatttt pphhoottoovvoollttaaiicc ssoollaarr ffiieelldd ttoo
ddeevveellooppeedd oonn aa cclloosseedd 2255 aaccrree llaannddffiillll

bbee

 330000,,000000 ssqquuaarree--ffoooott BBuussiinneessss PPaarrkk ffoorr
ssmmaallll bbuussiinneesssseess ffooccuusseedd oonn eenneerrggyy
eeffffiicciieennccyy,, rreenneewwaabbllee eenneerrggyy aanndd
eennvviirroonnmmeennttaall tteecchhnnoollooggyy..

 118855 aaccrree eeaasseemmeenntt aalloonngg tthhee LLoonngg CCrreeeekk
bbaassiinn ffoorr tthhee CCaarroolliinnaa TThhrreeaadd TTrraaiill ttoo tthhee
UU..SS.. NNaattiioonnaall WWhhiitteewwaatteerr CCeenntteerr..



CCoonnddiittiioonnaall EEnnddoorrsseemmeennttss
 TThhee ssiittee SSuuppeerrffuunndd ttoo BBrroowwnnffiieelldd ccoonnvveerrssiioonn
 AAnn ooffff--ssiittee mmuunniicciippaall ssoolliidd wwaassttee ssoorrttiinngg ffaacciilliittyy
 RReeggiioonnaall wwaasstteewwaatteerr ttrreeaattmmeenntt ffaacciilliittyy,, ooppeerraatteedd bbyy
CChhaarrlloottttee MMeecckklleennbbuurrgg UUttiilliittiieess

 PPrrooppaannee fflleeeett vveehhiiccllee ccoonnvveerrssiioonn ffaacciilliittyy
 PPllaattffoorrmm ttoo rreesseeaarrcchh nneeww rreenneewwaabbllee eenneerrggyy tteecchhnnoollooggiieess
oonn aa llaarrggee ssccaallee

 GGrreeeenn TTeecchhnnoollooggyy rreesseeaarrcchh llaabboorraattoorryy aanndd GGrreeeenn
bbuussiinneessss iinnccuubbaattoorr

 OOffffiiccee ssppaaccee ffoorr ggrreeeenn oorr eennvviirroonnmmeennttaall nnoott--ffoorr--pprrooffiitt
oorrggaanniizzaattiioonnss

 CCooaallooggiixx,, IInncc.. eexxppaannssiioonn



OOppppoossiittiioonn
 3300 mmeeggaa wwaatttt wwaassttee--ttoo--eenneerrggyy ppllaanntt
((ppootteennttiiaall ttoo eexxppaanndd ttoo 8800 ++//-- mmeeggaa
wwaattttss))

 FFaacciilliittyy ttoo ttrraannssffoorrmm ttooxxiicc bbiioo--ssoolliiddss ffrroomm
sseewwaaggee sslluuddggee iinnttoo aa ffuueell ssoouurrccee

 BBiioo--ffuueellss pprroodduuccttiioonn ffaacciilliittyy
 TTrraannssllooaaddiinngg aanndd EEtthhaannooll mmiixxiinngg ooppeerraattiioonn



IInncciinneerraattoorrss,, AAiirr QQuuaalliittyy PPeerrmmiittss,,
GGaassiiffiiccaattiioonn



DDeeffiinniittiioonn ooff aann IInncciinneerraattoorr
TThhee EEUU iiss cclleeaarr oonn tthheeiirr ddeeffiinniittiioonn ooff aann
iinncciinneerraattoorr::
 ““‘‘iinncciinneerraattiioonn ppllaanntt’’ mmeeaannss aannyy ssttaattiioonnaarryy oorr
mmoobbiillee tteecchhnniiccaall uunniitt aanndd eeqquuiippmmeenntt ddeeddiiccaatteedd
ttoo tthhee tthheerrmmaall ttrreeaattmmeenntt ooff wwaasstteess wwiitthh oorr
wwiitthhoouutt rreeccoovveerryy ooff tthhee ccoommbbuussttiioonn hheeaatt ggeenneerraatteedd..
TThhiiss iinncclluuddeess tthhee iinncciinneerraattiioonn bbyy ooxxiiddaattiioonn ooff
wwaassttee aass wweellll aass ootthheerr tthheerrmmaall ttrreeaattmmeenntt
pprroocceesssseess ssuucchh aass ppyyrroollyyssiiss,, ggaassiiffiiccaattiioonn oorr
ppllaassmmaa pprroocceesssseess iinn ssoo ffaarr aass tthhee ssuubbssttaanncceess
rreessuullttiinngg ffrroomm tthhee ttrreeaattmmeenntt aarree ssuubbsseeqquueennttllyy
iinncciinneerraatteedd..””

SSoouurrccee:: AArrttiiccllee 33 ooff DDiirreeccttiivvee 22000000//7766//EECC ooff tthhee EEuurrooppeeaann PPaarrlliiaammeenntt aanndd tthhee CCoouunncciill ooff 44 oonn tthhee

iinncciinneerraattiioonn ooff wwaassttee ((sseeee ppaaggee 44))



DDeeffiinniittiioonn ooff aann IInncciinneerraattoorr
TThhee EEPPAA iiss cclleeaarr oonn tthheeiirr ddeeffiinniittiioonn ooff aann iinncciinneerraattoorr::

 ““MMuunniicciippaall wwaassttee ccoommbbuussttoorr oorr MMWWCC oorr MMWWCC uunniitt mmeeaannss aannyy
ddeevviiccee tthhaatt ccoommbbuussttss,, ssoolliidd,, lliiqquuiidd,, oorr ggaassiiffiieedd MMSSWW iinncclluuddiinngg,,
bbuutt nnoott lliimmiitteedd ttoo,, ffiieelldd--eerreecctteedd iinncciinneerraattoorrss ((wwiitthh oorr wwiitthhoouutt hheeaatt
rreeccoovveerryy)),, mmoodduullaarr iinncciinneerraattoorrss ((ssttaarrvveedd aaiirr oorr eexxcceessss aaiirr)),, bbooiilleerrss ((ii..ee..,,
sstteeaamm ggeenneerraattiinngg uunniittss)),, ffuurrnnaacceess ((wwhheetthheerr ssuussppeennssiioonn--ffiirreedd,, ggrraattee--
ffiirreedd,, mmaassss--ffiirreedd,, oorr fflluuiiddiizzeedd bbeedd--ffiirreedd)) aanndd ggaassiiffiiccaattiioonn//ccoommbbuussttiioonn
uunniittss..””11

 ""AA mmuunniicciippaall wwaassttee iinncciinneerraattoorr ''ccoommbbuussttss'' ssoolliidd wwaassttee aanndd tthhuuss
iiss ffuunnccttiioonnaallllyy ssyynnoonnyymmoouuss wwiitthh mmuunniicciippaall wwaassttee ccoommbbuussttoorr.."" 22

 ““IInncciinneerraattoorrss bbuurrnn wwaassttee ttoo ddiissppoossee ooff iitt.. SSoommee rreeccoovveerr
eenneerrggyy..””33

11 UU..SS.. EEPPAA ppuubblliisshheedd rreegguullaattiioonnss iinn tthhee FFeeddeerraall RReeggiisstteerr ((5566 FFRR 55448888))
22 hhttttpp::////wwwwww..eeppaa..ggoovv//ttttnn//nnssrr//ggeenn//rrmm__22..hhttmmll
33 EEmmiissssiioonnss SSttaannddaarrddss ffoorr BBooiilleerrss aanndd PPrroocceessss HHeeaatteerrss aanndd CCoommmmeerrcciiaall // IInndduussttrriiaall SSoolliidd WWaassttee
IInncciinneerraattoorrss.. hhttttpp::////wwwwww..eeppaa..ggoovv//aaiirrqquuaalliittyy//ccoommbbuussttiioonn//

http://www.epa.gov/ttn/nsr/gen/rm_2.html
http://www.epa.gov/airquality/combustion/


DDeeffiinniittiioonn ooff aann IInncciinneerraattoorr
MMeecckklleennbbuurrgg CCoouunnttyy iiss cclleeaarr oonn tthheeiirr ddeeffiinniittiioonn ooff aann
iinncciinneerraattoorr::
 ((dd)) IIff aann iinncciinneerraattoorr iiss mmoorree tthhaann oonnee ttyyppee ooff iinncciinneerraattoorr,,
tthheenn tthhee ffoolllloowwiinngg oorrddeerr sshhaallll bbee uusseedd ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee
ssttaannddaarrddss aanndd rreeqquuiirreemmeennttss ttoo aappppllyy11::
 ((11)) hhaazzaarrddoouuss wwaassttee iinncciinneerraattoorrss;;
 ((22)) sseewwaaggee sslluuddggee iinncciinneerraattoorrss;;
 ((33)) sslluuddggee iinncciinneerraattoorrss;;
 ((44)) mmuunniicciippaall wwaassttee ccoommbbuussttoorrss;;
 ((55)) ccoommmmeerrcciiaall aanndd iinndduussttrriiaall ssoolliidd wwaassttee iinncciinneerraattoorrss;;
 ((66)) hhoossppiittaall,, mmeeddiiccaall,, oorr iinnffeeccttiioouuss wwaassttee iinncciinneerraattoorrss ((HHMMIIWWIIss));;
 ((77)) ootthheerr ssoolliidd wwaassttee iinncciinneerraattoorrss;;
 ((88)) ccoonniiccaall iinncciinneerraattoorrss;;
 ((99)) ccrreemmaattoorryy iinncciinneerraattoorrss;; aanndd
 ((1100)) ootthheerr iinncciinneerraattoorrss..

11 SSEECCTTIIOONN 22..11220000 CCOONNTTRROOLL OOFF EEMMIISSSSIIOONNSS FFRROOMM IINNCCIINNEERRAATTOORRSS ((ppaaggee 221122--11))



WWhhoo HHaass ttoo OObbttaaiinn aa TTiittllee VV PPeerrmmiitt??

 TTiittllee VV AAiirr qquuaalliittyy rreeqquuiirreedd ffoorr mmaajjoorr ssoouurrccee ooff ppoolllluuttaannttss
((vvss MMiinnoorr SSoouurrccee ppeerrmmiitt))

 SSoolliidd WWaassttee IInncciinneerraattiioonn UUnniittss uunnddeerr SSeeccttiioonn 112299 ----
RReeggaarrddlleessss ooff SSiizzee11

 MMuunniicciippaall wwaassttee ccoommbbuussttoorrss ((llaarrggee aanndd ssmmaallll))
 HHoossppiittaall//mmeeddiiccaall//iinnffeeccttiioouuss wwaassttee iinncciinneerraattoorrss
 CCoommmmeerrcciiaall aanndd iinndduussttrriiaall ssoolliidd wwaassttee iinncciinneerraattoorrss
 OOtthheerr ssoolliidd wwaassttee iinncciinneerraattoorrss

11 hhttttpp::////wwwwww..eeppaa..ggoovv//aaiirr//ooaaqqppss//ppeerrmmiittss//oobbttaaiinn..hhttmmll

http://www.epa.gov/air/oaqps/permits/obtain.html


BBiioommaassss // IInncciinneerraattiioonn
IInncclluuddeess……
 MMuunniicciippaall SSoolliidd WWaassttee ((TTrraasshh))
 TTiirreess
 SSeewwaaggee SSlluuddggee
 CCoonnssttrruuccttiioonn // DDeemmoolliittiioonn ((CC&&DD)) WWoooodd WWaassttee
 AAnniimmaall FFaaccttoorryy WWaasstteess
 PPaappeerr && LLuummbbeerr MMiillll WWoooodd WWaasstteess
 AAggrriiccuullttuurraall CCrroopp RReessiidduuee
 EEnneerrggyy CCrrooppss
 FFoorreesstt CCuuttttiinngg
 ""UUrrbbaann"" WWoooodd WWaassttee ((ttrreeee ttrriimmmmiinnggss))
 LLaannddffiillll GGaass
 DDiiggeesstteerr GGaass



GGaassiiffiiccaattiioonn PPrroocceessss



 MMaassss BBuurrnn
 GGaassiiffiiccaattiioonn
 PPyyrroollyyssiiss
 PPllaassmmaa AArrcc

TTeecchhnnoollooggiieess

 CCaattaallyyttiicc ccrraacckkiinngg
 TThheerrmmaall DDeeppoollyymmeerriizzaattiioonn
 CCeemmeenntt kkiillnnss
 IInndduussttrriiaall BBooiilleerrss ((ppaappeerr mmiillllss,, uuttiilliittyy bbooiilleerrss))
 FFiisscchheerr--TTrrooppsscchh // GGaass--ttoo--LLiiqquuiiddss

((ggaassiiffiiccaattiioonn//lliiqquueeffaaccttiioonn))
 CCeelllluulloossiicc EEtthhaannooll ((wwaassttee--ttoo--eetthhaannooll))
 FFlluuiiddiizzeedd BBeedd



IInncciinneerraattiioonn aanndd GGaassiiffiiccaattiioonn
““IInncciinneerraattiioonn aanndd ggaassiiffiiccaattiioonn aarree ttwwoo ssiiddeess ooff tthhee ssaammee
ccooiinn..

BBootthh hhaavvee ssmmookkeessttaacckkss wwhhiicchh eemmiitt ppoolllluuttiioonn iinnttoo tthhee
aattmmoosspphheerree..

BBootthh bbuurrnn tthhee ssaammee ttyyppee ooff ffuueell:: mmuunniicciippaall ssoolliidd wwaassttee..
BBootthh eexxppoossee wwaassttee ttoo ssiimmiillaarr tteemmppeerraattuurreess:: 11000000 ttoo 11660000
ddeeggrreeeess FF..

TThheerreeffoorree,, iitt sshhoouulldd bbee nnoo ssuurrpprriissee tthhaatt tthhee lliissttss ooff ttooxxiicc aaiirr
ppoolllluuttaannttss eemmiitttteedd bbyy bbootthh aarree iiddeennttiiccaall..

PPoouunndd-- ffoorr--ppoouunndd ccoommppaarriissoonnss ooff tthhee lleevveellss ooff eemmiissssiioonnss
ffrroomm ggaassiiffiiccaattiioonn uunniittss aanndd iinncciinneerraattoorrss aarree ffoorr ssoommee
ccoommppoouunnddss hhiigghheerr,, ssoommee iiddeennttiiccaall,, aanndd ssoommee lloowweerr,, bbuutt
iinn eevveerryy ccaassee rreepprreesseenntt aann uunnnneecceessssaarryy rriisskk ttoo
eennvviirroonnmmeennttaall pprrootteeccttiioonn aanndd ppuubblliicc hheeaalltthh..””

SSoouurrccee:: BBRREEDDLL,, IInncciinneerraattiioonn aanndd GGaassiiffiiccaattiioonn:: AA TTooxxiicc CCoommppaarriissoonn



IInncciinneerraattiioonn aanndd GGaassiiffiiccaattiioonn
EEmmiissssiioonnss



TThhee PPuusshh ttoo WW--TT--EE

 WWhhyy iiss WWaassttee ttoo EEnneerrggyy MMaakkiinngg aa
CCoommeebbaacckk??
 MMAA’’ss SSoolliidd WWaassttee MMaasstteerr PPllaann
 TThhee AAlltteerrnnaattiivvee EEnneerrggyy PPoorrttffoolliioo SSttaannddaarrdd
 BBuuddggeett CCuuttss aanndd FFiinnaanncciiaall DDiiffffiiccuullttiieess
 WW--TT--EE pprroommootteerrss ccllaaiimm ttoo ssoollvvee aa hhoosstt
ooff pprroobblleemmss wwiitthh oonnee ssiimmppllee ssoolluuttiioonn..



PPootteennttiiaall TTeecchhnnoollooggiieess

 TTrraaddiittiioonnaall IInncciinneerraattiioonn aanndd CCoommbbuussttiioonn

 HHiigghh HHeeaatt TThheerrmmaall CCoonnvveerrssiioonn
 PPllaassmmaa GGaassiiffiiccaattiioonn
 PPyyrroollyyssiiss

 LLooww HHeeaatt TThheerrmmaall CCoonnvveerrssiioonn
 AAnnaaeerroobbiicc DDiiggeessttiioonn



IIss WW--TT--EE aa VViiaabbllee OOppttiioonn??

 ““SSeevveerraall ffaaccttoorrss lleeaadd uuss ttoo ccoonncclluuddee tthhaatt
ggaassiiffiiccaattiioonn aanndd ppyyrroollyyssiiss ffaacciilliittiieess aarree uunnlliikkeellyy ttoo
ppllaayy aa mmaajjoorr rroollee iinn MMSSWW mmaannaaggeemmeenntt iinn



MMaassssaacchhuusseettttss bbyy 22002200..””**
KKeeyy iissssuueess::
 LLaacckk ooff eexxppeerriieennccee iinn tthhee UU..SS..
 LLoonngg lleeaadd ttiimmeess
 SSiiggnniiffiiccaanntt ccaappiittaall ccoossttss
 RReellaattiivveellyy ssmmaallll bbeenneeffiitt wwiitthh rreessppeecctt ttoo ggrreeeennhhoouussee
ggaass eemmiissssiioonnss ccoommppaarreedd ttoo ddiivveerrssiioonn oorr llaannddffiilllliinngg..

**ffrroomm MMaatteerriiaallss MMaannaaggeemmeenntt OOppttiioonnss ffoorr MMAA SSoolliidd WWaassttee MMaasstteerr PPllaann
RReevviieeww,, PPrreeppaarreedd bbyy tthhee TTeelllluuss IInnssttiittuuttee ((DDeecceemmbbeerr 22000088))..



HHooww DDooeess WW--TT--EE CCoommppaarree??
EEmmiissssiioonnss

FFrroomm TTeelllluuss RReeppoorrtt..



WWhhaatt AAbboouutt OOtthheerr EEmmiissssiioonnss??

 PPootteennttiiaall ffoorr
 HHeeaavvyy MMeettaallss
 DDiiooxxiinnss
 HHyyddrrooggeenn SSuullffiiddee



 MMeerrccuurryy

FFeeeeddssttoocckkss:: MMSSWW,, PPaappeerr CCuubbeess,,
CCoonnssttrruuccttiioonn aanndd DDeemmoolliittiioonn DDeebbrriiss

 WWhheerree’’ss tthhee DDaattaa??



HHooww DDooeess WW--TT--EE CCoommppaarree??

EEnneerrggyy

FFrroomm TTeelllluuss RReeppoorrtt



EExxppeerriieennccee wwiitthh PPllaassmmaa GGaassiiffiiccaattiioonn

 CCoommmmeerrcciiaall ffaacciilliittiieess iinn JJaappaann
 PPrriimmaarriillyy ggeeaarreedd ttoowwaarrddss ddiissppoossaall,, nnoott
ggeenneerraattiioonn ooff llaarrggee qquuaannttiittyy ooff eenneerrggyy

 EEmmiissssiioonnss ddaattaa iinnaacccceessssiibbllee
 MMaannyy ppllaannttss ccaanncceelllleedd oorr sshhuuttddoowwnn



““LLaannddffiillll iinn tthhee SSkkyy””



66 AAmmbbiieenntt AAiirr PPoolllluuttaannttss
 NNiittrrooggeenn OOxxiiddeess



 AAcciidd rraaiinn,,
oozzoonnee,,
SSuullffuurr DDiiooxxiiddee

gglloobbaall wwaarrmmiinngg

 AAcciidd rraaiinn,, ssmmoogg,, aasstthhmmaa
 CCaarrbboonn MMoonnooxxiiddee
 HHeeaarrtt ddiisseeaassee,, nneerrvvoouuss ssyysstteemm ppooiissoonn

 LLeeaadd
 DDaammaaggeess oorrggaannss,, nneerrvveess aanndd tthhee bbrraaiinn

 OOzzoonnee
 PPaarrttiicclleess ((dduusstt)) —— PPMM 1100 aanndd PPMM 22..55



OOzzoonnee

BBrreeaatthhiinngg oozzoonnee ccaann ttrriiggggeerr aa vvaarriieettyy ooff
hheeaalltthh pprroobblleemmss iinncclluuddiinngg cchheesstt ppaaiinn,,
ccoouugghhiinngg,, tthhrrooaatt iirrrriittaattiioonn,, aanndd ccoonnggeessttiioonn..
IItt ccaann wwoorrsseenn bbrroonncchhiittiiss,, eemmpphhyysseemmaa,, aanndd
aasstthhmmaa.. GGrroouunndd--lleevveell oozzoonnee aallssoo ccaann rreedduuccee
lluunngg ffuunnccttiioonn aanndd iinnffllaammee tthhee lliinniinnggss ooff tthhee
lluunnggss.. RReeppeeaatteedd eexxppoossuurree mmaayy ppeerrmmaanneennttllyy
ssccaarr lluunngg ttiissssuuee..

-- EEPPAA



PPaarrttiiccuullaattee MMaatttteerr

 IInnccrreeaasseedd rreessppiirraattoorryy ssyymmppttoommss,, ssuucchh aass iirrrriittaattiioonn
ooff tthhee aaiirrwwaayyss,, ccoouugghhiinngg,, oorr ddiiffffiiccuullttyy bbrreeaatthhiinngg

 DDeeccrreeaasseedd lluunngg ffuunnccttiioonn
 AAggggrraavvaatteedd aasstthhmmaa
 DDeevveellooppmmeenntt ooff cchhrroonniicc bbrroonncchhiittiiss
 IIrrrreegguullaarr hheeaarrttbbeeaatt
 NNoonnffaattaall hheeaarrtt aattttaacckkss
 PPrreemmaattuurree ddeeaatthh iinn ppeeooppllee wwiitthh hheeaarrtt oorr lluunngg
ddiisseeaassee

-- EEPPAA



NNiittrrooggeenn OOxxiiddeess
Nitrogenoxides

12
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EExxcceell EEnneerrggyy:: SStt.. PPaauull MMoonntthhllyy
SSttaatteemmeenntt



SSuullffuurr DDiiooxxiiddee
Sulfur dioxide
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EExxcceell EEnneerrggyy:: SStt.. PPaauull MMoonntthhllyy
SSttaatteemmeenntt



CCaarrbboonn DDiiooxxiiddee
Carbon dioxide
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EExxcceell EEnneerrggyy:: SStt.. PPaauull MMoonntthhllyy
SSttaatteemmeenntt



PPaarrttiiccuullaattee MMaatttteerr

Particulate Matter
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Particulate Matter

Excel Energy: St. Paul Monthly
Statement



OOtthheerr PPoolllluuttaannttss

““IInncciinneerraattoorr eemmiissssiioonnss aarree aa mmaajjoorr
ssoouurrccee ooff ffiinnee ppaarrttiiccuullaatteess,, ooff ttooxxiicc
mmeettaallss,, aanndd ooff mmoorree tthhaann 220000 oorrggaanniicc
ccoommppoouunnddss,, iinncclluuddiinngg kknnoowwnn
ccaarrcciinnooggeennss,, mmuuttaaggeennss,, aanndd hhoorrmmoonnee
ddiissrruuppttoorrss..””

““TThhee HHeeaalltthh EEffffeeccttss ooff WWaassttee IInncciinneerraattoorrss,,”” 44tthh RReeppoorrtt ooff tthhee BBrriittiisshh SSoocciieettyy ffoorr
EEccoollooggiiccaall MMeeddiicciinnee.. DDrr.. JJeerreemmyy TThhoommppssoonn aanndd DDrr.. HHoonnoorr AAnntthhoonnyy.. DDeecceemmbbeerr

22000055..



SShhoorrtt LLiisstt

BBeerryylllliiuumm,, mmeerrccuurryy,, ccaarrbboonn ddiiooxxiiddee,,
lleeaadd,, ccaaddmmiiuumm,, aarrsseenniicc,, cchhrroommiiuumm,,
hhaallooggeennaatteedd hhyyddrrooccaarrbboonnss,, aacciidd ggaasseess,,
ggrreeeennhhoouussee ggaasseess,, iinncciinneerraattoorr aasshh,,
PPCCBBss,, vvoollaattiillee oorrggaanniicc ccoommppoouunnddss

DDiiooxxiinnss,, ffuurraannss,, nnaannooppaarrttiicclleess aanndd
uunnddeeffiinneedd ccoommppoouunnddss



““SSiinnccee tthhee nnaattuurree ooff wwaassttee iiss ccoonnttiinnuuaallllyy
cchhaannggiinngg,, ssoo iiss tthhee cchheemmiiccaall nnaattuurree ooff tthhee
iinncciinneerraattoorr eemmiissssiioonnss,, aanndd tthheerreeffoorree tthhee
ppootteennttiiaall ffoorr aaddvveerrssee hheeaalltthh eeffffeeccttss..””

““TThhee HHeeaalltthh EEffffeeccttss ooff WWaassttee IInncciinneerraattoorrss,,”” 44tthh RReeppoorrtt ooff tthhee BBrriittiisshh SSoocciieettyy ffoorr
EEccoollooggiiccaall MMeeddiicciinnee.. DDrr.. JJeerreemmyy TThhoommppssoonn aanndd DDrr.. HHoonnoorr AAnntthhoonnyy.. DDeecceemmbbeerr 22000055..



DDiiooxxiinnss

•• DDiiooxxiinnss rraarreellyy ooccccuurr iinn nnaattuurree
•• AAggeenntt OOrraannggee,, LLoovvee CCaannaall
•• CCrreeaatteedd tthhrroouugghh tthhee bbuurrnniinngg ooff ppllaassttiiccss

aanndd cchhlloorriinnee aatt vveerryy hhiigghh tteemmppeerraattuurreess
•• AAcctt oonn tthhee cceelllluullaarr lleevveell,, mmeeaanniinngg tthheerree

iiss nnoo ssaaffee ddoossaaggee;; aannyy aammoouunntt ooff ddiiooxxiinn
ccaann ttrriiggggeerr aann uunnhheeaalltthhyy rreeaaccttiioonn ssuucchh
aass ccaanncceerr

SSoouurrcceess:: EEPPAA aanndd IInnssttiittuuttee ffoorr AAggrriiccuullttuurree aanndd TTrraaddee PPoolliiccyy



DDiiooxxiinnss,, ccoonntt..

•• IInn aaddddiittiioonn ttoo ccaauussiinngg ccaanncceerr,, ddiiooxxiinnss
hhaavvee

bbeeeenn lliinnkkeedd ttoo bbiirrtthh ddeeffeeccttss,, iinnffeerrttiilliittyy,,
lleeaarrnniinngg ddiissaabbiilliittiieess,, iimmmmuunnee
ssuupppprreessssiioonn,, aanndd hhoorrmmoonnaall eeffffeeccttss

•• TThheerree iiss nnoo eemmiissssiioonnss tteecchhnnoollooggyy
tthhaatt eelliimmiinnaatteess oorr eevveenn ssuuffffiicciieennttllyy
rreedduucceess
ddiiooxxiinnss ffrroomm aa ggaarrbbaaggee bbuurrnneerr

SSoouurrcceess:: EEPPAA aanndd IInnssttiittuuttee ffoorr AAggrriiccuullttuurree aanndd TTrraaddee PPoolliiccyy



EEPPAA oonn DDiiooxxiinnss

 8844%% ccoommee ffrroomm wwaassttee iinncciinneerraattoorrss ((11999999))
 ““DDiiooxxiinnss hhaavvee tthhee ppootteennttiiaall ttoo pprroodduuccee aa
bbrrooaadd ssppeeccttrruumm ooff aaddvveerrssee eeffffeeccttss iinn
hhuummaannss bbyy aalltteerriinngg cceellll ggrroowwtthh aanndd
ddeevveellooppmmeenntt,, ccaauussiinngg ccaanncceerr,, aanndd
ssuupppprreessssiinngg tthhee iimmmmuunnee ssyysstteemm””

 EExxppoossuurree ttoo ddiiooxxiinn ooccccuurrss oovveerr aa lliiffeettiimmee,,
aanndd tthhee ddaannggeerr iiss ccuummuullaattiivvee



HHeeaalltthh IImmppaaccttss PPrroovveenn

““LLaarrggee ssttuuddiieess hhaavvee sshhoowwnn hhiigghheerr rraatteess ooff aadduulltt aanndd
cchhiillddhhoooodd ccaanncceerr aanndd aallssoo bbiirrtthh ddeeffeeccttss aarroouunndd mmuunniicciippaall
wwaassttee iinncciinneerraattoorrss:: tthhee rreessuullttss aarree ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee
aassssoocciiaattiioonnss bbeeiinngg ccaauussaall.. AA nnuummbbeerr ooff ssmmaalllleerr
eeppiiddeemmiioollooggiiccaall ssttuuddiieess ssuuppppoorrtt tthhiiss iinntteerrpprreettaattiioonn aanndd
ssuuggggeesstt tthhaatt tthhee rraannggee ooff iillllnneesssseess pprroodduucceedd bbyy
iinncciinneerraattiioonn mmaayy bbee mmuucchh wwiiddeerr..””

““TThhee HHeeaalltthh EEffffeeccttss ooff WWaassttee IInncciinneerraattoorrss,,”” 44tthh RReeppoorrtt ooff tthhee BBrriittiisshh SSoocciieettyy ffoorr
EEccoollooggiiccaall MMeeddiicciinnee.. DDrr.. JJeerreemmyy TThhoommppssoonn aanndd DDrr.. HHoonnoorr AAnntthhoonnyy.. DDeecceemmbbeerr 22000055..



““WWee rreeccoommmmeenndd tthhaatt nnoo ffuurrtthheerr wwaassttee
iinncciinneerraattoorrss bbee bbuuiilltt..””

““TThhee HHeeaalltthh EEffffeeccttss ooff WWaassttee IInncciinneerraattoorrss””;; 44tthh RReeppoorrtt ooff tthhee BBrriittiisshh SSoocciieettyy ffoorr EEccoollooggiiccaall
MMeeddiicciinnee.. DDrr.. JJeerreemmyy TThhoommppssoonn aanndd DDrr.. HHoonnoorr AAnntthhoonnyy.. DDeecceemmbbeerr 22000055..



DDyyiinngg IInndduussttrryy

## ooff UU..SS.. GGaarrbbaaggee
IInncciinneerraattoorrss

11999911 117711
22000022 110077
22000044 8899

-- FFeeddeerraall RReesseerrvvee BBaannkk,, MMaarrcchh 22000055



EEccoonnoommiicc CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr
WWaassttee



Incineration is not a 21st century
solution

to our clean energy needs because it
undermines our economy,
our environment,
our health.

EEccoonnoommiicc CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr
WWaassttee

Incineration is not a 21st century
solution

to our clean energy needs because it
undermines our economy,
our environment,
our health.



EEccoonnoommiicc CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr
WWaassttee

 TTrraasshh iinncciinneerraattoorrss rreeqquuiirree uuss ttoo ccoonnttiinnuuee
ggeenneerraattiinngg llaarrggee vvoolluummeess ooff ttrraasshh ttoo
pprroovviiddee tthheeiirr ffuueell ssoouurrccee,, wwhhiicchh iiss ccoossttllyy
ttoo ttaaxxppaayyeerrss aanndd rruunnss ccoouunntteerr ttoo tthhee
CCoouunnttyy''ss ggooaall ttoo rreedduuccee oouurr wwaassttee
ssttrreeaamm bbyy iinnccrreeaassiinngg oouurr rreeccyycclliinngg aanndd
ccoommppoossttiinngg iinnffrraassttrruuccttuurree..



EEccoonnoommiicc CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr
WWaassttee

 TTrraannssffoorrmmiinngg oouurr ""wwaassttee"" ssttrreeaamm iinnttoo aa
""rreessoouurrccee"" ssttrreeaamm bbyy iinnccrreeaassiinngg oouurr
rreeccyycclliinngg aanndd ccoommppoossttiinngg rraatteess nnoott oonnllyy
rreedduucceess tthhee hhiigghh ccoosstt ooff ppaayyiinngg ssoommeeoonnee ttoo
ddiissppoossee ooff oouurr ddiissccaarrddss,, bbuutt aallssoo ggeenneerraatteess
rreevveennuueess bbyy hhaarrnneessssiinngg tthhee ggrroowwiinngg mmaarrkkeett
ffoorr rreeccyyccllaabblleess..



EEccoonnoommiicc CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee

 DDeessppiittee tthheessee ccoosstt ssaavviinnggss,, tthhee ccoouunnttyy hhaass
aallrreeaaddyy ssiiggnneedd aa tteennttaattiivvee aaggrreeeemmeenntt ttoo ppaayy
RReeVVeennttuurree ttoo iinncciinneerraattee tthhee ccoouunnttyy’’ss ttrraasshh aanndd
CChhaarrlloottttee’’ss yyaarrdd cclliippppiinnggss ffoorr tthhee nneexxtt 2200 yyeeaarrss
iinn oorrddeerr ttoo ggeenneerraattee eelleeccttrriicciittyy..

 TThhiiss wwiillll ccoosstt ttaaxxppaayyeerrss aatt lleeaasstt $$220000 mmiilllliioonn..
 RReeVVeennttuurree wwiillll tthheenn sseellll eelleeccttrriicciittyy ffoorr aa pprrooffiitt,,
wwiitthhoouutt aannyy ooff tthhee pprrooffiittss ccoommiinngg bbaacckk ttoo
ttaaxxppaayyeerrss..



EEccoonnoommiicc CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee
 TTrraasshh iinncciinneerraattiioonn pprroovviiddeess ffeewweerr jjoobbss
tthhaann rreeccyycclliinngg..
 RReeggiioonnss tthhaatt hhaavvee mmaaddee ccoommmmiittmmeennttss ttoo iinnccrreeaassee
rreeccyycclliinngg rraatthheerr tthhaann ddiissppoossaall aarree rreeaalliizziinngg ttaannggiibbllee
bbeenneeffiittss ttoo tthheeiirr llooccaall eeccoonnoommiieess..

 CCaalliiffoorrnniiaa rreeqquuiirreess rreeccyycclliinngg aanndd rreeuussee ooff 5500%% ooff iittss
""wwaassttee””:: rreeccyycclliinngg aaccccoouunnttss ffoorr 8855,,000000 jjoobbss aanndd
ggeenneerraatteess $$44 bbiilllliioonn iinn ssaallaarriieess aanndd wwaaggeess..11

 DDeettrrooiitt CCiittyy CCoouunncciill RReeccyycclliinngg//EEnnvviirroonnmmeennttaall TTaasskk FFoorrccee
ddeetteerrmmiinneedd aa 5500%% rreeccyycclliinngg rraattee iinn DDeettrrooiitt wwoouulldd lliikkeellyy
rreessuulltt iinn tthhee ccrreeaattiioonn ooff mmoorree tthhaann 11,,000000 nneeww jjoobbss..22

1 California Integrated Waste Management Board. Diversion Is Good for the Economy: Highlights from Two Independent
Studies on the Economic Impacts of Diversion in California, 2003

2 Detroit Future Solid Waste Plan: Task Force Report, 2007



EEccoonnoommiicc CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr
WWaassttee

 IInncciinneerraattiioonn ooff oouurr yyaarrdd ddeebbrriiss iiss aa
wwaassttee ooff rreessoouurrcceess tthhaatt ccoouulldd bbee ssoolldd
ttoo ggeenneerraattee iinnccoommee ffoorr tthhee CCoouunnttyy..
 MMoosstt ooff oouurr yyaarrdd ""wwaassttee"" ((8800,,000000 ttoonnss iinn 22000077)) ggooeess ttoo
CCoommppoosstt CCeennttrraall nneeaarr tthhee aaiirrppoorrtt wwhheerree iitt iiss ttuurrnneedd iinnttoo
llaannddssccaappiinngg mmaatteerriiaallss tthhaatt aarree ssoolldd aass mmuullcchh aanndd ccoommppoosstt
..11

 TThheerree iiss nneevveerr eennoouugghh ttoo ssaattiissffyy ddeemmaanndd..
 RReeVVeennttuurree wwoouulldd bbuurrnn aallll ooff CChhaarrlloottttee’’ss yyaarrdd wwaassttee
iinnsstteeaadd..

1 Mecklenburg County State of the Environment Report, 2008, p. 130



EEccoonnoommiicc CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee

 IInncciinneerraattoorrss iinn MMeecckklleennbbuurrgg CCoouunnttyy,, lliikkee ootthheerrss
aarroouunndd tthhee ccoouunnttrryy,, hhaavvee aa rreeccoorrdd ooff ccoossttllyy
ffaaiilluurree dduuee ttoo tthheeiirr ppoolllluuttiioonn,, wwaassttiinngg mmiilllliioonnss ooff
mmuucchh--nneeeeddeedd ttaaxxppaayyeerr ddoollllaarrss aass aa rreessuulltt..
 ""TThhee UUnniivveerrssiittyy CCiittyy RReessoouurrccee RReeccoovveerryy FFaacciilliittyy ((aann
iinncciinneerraattoorr)) wwaass ddeeccoommmmiissssiioonneedd [[iinn 11999944]] aafftteerr oonnllyy
ffiivvee yyeeaarrss bbeeccaauussee tthhee ccoossttss ooff ccoommpplliiaannccee wwiitthh
eennvviirroonnmmeennttaall rreegguullaattiioonnss iinnccrreeaasseedd..”” 11

 TThhee ssaammee rreeaassoonn lleedd tthhee pprrooppoosseedd AArrrroowwoooodd
iinncciinneerraattoorr ""ttoo bbee aabbaannddoonneedd..”” 11

1 Mecklenburg County State of the Environment Report, 2008, p. 130



EEccoonnoommiicc CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr
WWaassttee

TTrraasshh iinncciinneerraattiioonn ""iiss nnoo lloonnggeerr
ccoonnssiiddeerreedd aa ccoosstt eeffffeeccttiivvee wwaassttee
mmaannaaggeemmeenntt aapppprrooaacchh"" 11

1 Mecklenburg County State of the Environment Report, 2008, p. 125



EEccoonnoommiicc CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr
WWaassttee

QQ:: WWhhaatt sshhoouulldd wwee ddoo wwiitthh oouurr wwaassttee??

 LLaannddffiillll iitt
 BBuurrnn iitt
 EElliimmiinnaattee iitt



EEccoonnoommiicc CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee

 TThhee ssoolluuttiioonn iiss ZZeerroo WWaassttee..
 CCiittiieess aanndd ccoouunnttiieess aaccrroossss tthhee UUSS hhaavvee sseett aaggggrreessssiivvee
ttaarrggeettss ttoo rreedduuccee,, rreeuussee,, rreeccyyccllee,, aanndd ccoommppoosstt tthheeiirr wwaassttee
ttoo rreedduuccee tthhee nneeeedd ffoorr llaannddffiilllliinngg oorr iinncciinneerraattiioonn..

 SSaann FFrraanncciissccoo rreeccyycclleess 7722%% ooff tthheeiirr wwaassttee,, bbrriinnggiinngg tthhee
cciittyy eevveerr cclloosseerr ttoo iittss ggooaall ooff zzeerroo wwaassttee bbyy 22002200..

 SSeeaattttllee’’ss nneeeedd ffoorr llaannddffiillllss pplluummmmeetteedd aafftteerr aaddooppttiinngg aa
ggooaall ooff zzeerroo wwaassttee iinn 22000077 aanndd tthheeyy aarree ccuurrrreennttllyy oonn
ttaarrggeett ttoo hhiitt aa 6600%% rreeccyycclliinngg rraattee bbyy 22001122..

 BBootthh cciittiieess aacchhiieevveedd tthhiiss bbyy rreeqquuiirriinngg tthheeiirr rreessiiddeennttss aanndd
bbuussiinneesssseess ttoo rreeccyyccllee aanndd ccoommppoosstt tthheeiirr wwaassttee ––
ssoommeetthhiinngg wwee ccaann ddoo hheerree iinn MMeecckklleennbbuurrgg CCoouunnttyy
iiff wwee rreeaallllyy wwaanntt ttoo iimmpprroovvee oouurr llooww rreeccyycclliinngg rraattee ((1122%%))
aanndd rreedduuccee oouurr nneeeedd ffoorr ccoossttllyy wwaassttee ddiissppoossaall..



PPuubblliicc HHeeaalltthh CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee



NNeeww CCoonncceerrnn ooffNNaannooppaarrttiicclleess



PPaarrttiicclleess tthhee ssiizzee ooff aa vviirruuss















PPuubblliicc HHeeaalltthh CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee
 WWhheenn ccoommppaarreedd ttoo ccoonnvveennttiioonnaall mmaassss bbuurrnn
iinncciinneerraattoorrss,, ssttaaggeedd iinncciinneerraattoorrss eemmiitt ccoommppaarraabbllee

lleevveellss ooff ttooxxiicc eemmiissssiioonnss..

Source: WASTE GASIFICATION: Impacts on the Environment and Public Health



PPuubblliicc HHeeaalltthh CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee

 EEmmiissssiioonnss lliimmiittss ffoorr iinncciinneerraattoorrss ((iinncclluuddiinngg
mmaassss bbuurrnn,, ggaassiiffiiccaattiioonn,, ppyyrroollyyssiiss aanndd
ppllaassmmaa iinncciinneerraattiioonn)) ddoonn’’tt eennssuurree ssaaffeettyy..
 EEmmiissssiioonnss ssttaannddaarrddss tteenndd nnoott ttoo bbee bbaasseedd oonn wwhhaatt iiss
sscciieennttiiffiiccaallllyy ssaaffee ffoorr ppuubblliicc hheeaalltthh,, bbuutt oonn wwhhaatt iiss
ddeetteerrmmiinneedd ttoo bbee tteecchhnnoollooggiiccaallllyy ffeeaassiibbllee ffoorr aa ggiivveenn
ssoouurrccee ooff ppoolllluuttiioonn.. AAss tthhee UU..SS.. EEPPAA iittsseellff hhaass wwrriitttteenn,,
““SSiinnccee EEPPAA ccoouulldd nnoott cclleeaarrllyy ddeeffiinnee aa ssaaffee lleevveell ooff
eexxppoossuurree ttoo tthheessee ccaanncceerr--ccaauussiinngg ppoolllluuttaannttss,, iitt
bbeeccaammee aallmmoosstt iimmppoossssiibbllee ttoo iissssuuee rreegguullaattiioonnss..””

SSoouurrccee:: ““AAnn IInndduussttrryy BBlloowwiinngg SSmmookkee.. 1100 rreeaassoonnss wwhhyy ggaassiiffiiccaattiioonn,, PPyyrroollyyssiiss && PPllaassmmaa
IInncciinneerraattiioonn aarree NNoott ‘‘GGrreeeenn SSoolluuttiioonnss’’””



PPuubblliicc HHeeaalltthh CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee
 EEmmiissssiioonnss ffrroomm iinncciinneerraattoorrss aarree nnoott mmeeaassuurreedd
ssuuffffiicciieennttllyy aanndd tthhuuss oovveerraallll eemmiissssiioonnss lleevveellss
rreeppoorrtteedd ccaann bbee mmiisslleeaaddiinngg.. IInn aaddddiittiioonn,, eemmiissssiioonn
lliimmiittss aarree nnoott aallwwaayyss aaddeeqquuaatteellyy eennffoorrcceedd..
 TThhee mmoosstt ddaannggeerroouuss kknnoowwnn ppoolllluuttaannttss,, ssuucchh aass ddiiooxxiinn
aanndd mmeerrccuurryy,, aarree rraarreellyy mmoonniittoorreedd oonn aa ccoonnttiinnuuoouuss oorr
aaccccuurraattee bbaassiiss iinn ggaasseeoouuss,, ssoolliidd aanndd lliiqquuiidd eemmiissssiioonnss
ffrroomm iinncciinneerraattoorrss..

 EEmmiissssiioonn lliimmiittss tthhaatt ddoo eexxiisstt aarree nnoott aallwwaayyss
aaddeeqquuaatteellyy eennffoorrcceedd.. EExxiissttiinngg iinncciinneerraattoorrss aarree
ssoommeettiimmeess aalllloowweedd ttoo ccoonnttiinnuuee ttoo ooppeerraattee ddeessppiittee
eemmiissssiioonn lliimmiitt vviioollaattiioonnss..

SSoouurrccee:: ““AAnn IInndduussttrryy BBlloowwiinngg SSmmookkee.. 1100 rreeaassoonnss wwhhyy ggaassiiffiiccaattiioonn,, PPyyrroollyyssiiss && PPllaassmmaa
IInncciinneerraattiioonn aarree NNoott ‘‘GGrreeeenn SSoolluuttiioonnss’’””



PPuubblliicc HHeeaalltthh CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee

 NNoo llaarrggee ssccaallee ggaassiiffiiccaattiioonn iinncciinneerraattoorrss aarree
aapppprroovveedd aanndd ooppeerraattiinngg iinn tthhee UUSS

 UUSS ddaattaa ddooeess nnoott eexxiisstt ffoorr hheeaalltthh rriisskkss ffoorr
ggaassiiffiiccaattiioonn iinncciinneerraattoorrss

 IInn aann EEPPAA NNoonn AAttttaaiinnmmeenntt AAiirr QQuuaalliittyy AArreeaa,,
iinnccrreeaasseedd GGHHGG aanndd NNOOXXss ppllaacceess cciittiizzeennss aatt rriisskk
ffoorr aasstthhmmaa aanndd rreessppiirraattoorryy pprroobblleemmss

 IImmppaacctt oonn ssuurrffaaccee wwaatteerr,, wweellll wwaatteerr,, aanndd ffooooddss
ggrroowwnn iinn aarreeaa ssooiill iiss uunnkknnoowwnn



EEnnvviirroonnmmeennttaall CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee



AAiirr PPoolllluuttiioonn EEffffeeccttss

 AAcciidd RRaaiinn
 CClliimmaattee CChhaannggee
 EEccoonnoommiicc EEffffeeccttss
 EEnnvviirroonnmmeennttaall EEffffeeccttss
 GGlloobbaall WWaarrmmiinngg
 HHeeaalltthh EEffffeeccttss
 HHeeaatt IIssllaanndd EEffffeecctt
 RRiisskk AAsssseessssmmeenntt



OOvveerr aallll wwaassttee iinncciinneerraattiioonn iiss wwoorrssee ffoorr
tthhee cclliimmaattee tthhaann aa ccooaall ffiirreedd ppoowweerr ppllaanntt

2008 U.S. Environmental Protection Agency (E.P.A.) Report





If You Don’t Count Carbon from Burning
Organics WTE Looks Like the Best Option
If You Don’t Count Carbon from Burning
Organics WTE Looks Like the Best Option
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BBuurrnniinngg BBiioommaassss iiss NNoott ““CCaarrbboonn NNeeuuttrraall””



EEnnvviirroonnmmeennttaall CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee

 IInncciinneerraattiioonn ffaacciilliittiieess ddeeppeenndd oonn lloonngg--tteerrmm ccoonnttrraaccttss tthhaatt
gguuaarraanntteeee ddeelliivveerryy ooff llaarrggee vvoolluummeess ooff wwaassttee,, ccrreeaattiinngg aann
eeccoonnoommiicc ddiissiinncceennttiivvee ffoorr rreedduucciinngg tthhee wwaassttee ssttrreeaamm aanndd
mmaaiinnttaaiinniinngg tthhee ssttaattuuss qquuoo ooff pprroodduucciinngg hhiigghh lleevveellss ooff
wwaassttee..

 IInn tthhee ppaasstt tthhrreeee ddeeccaaddeess aalloonnee,, oonnee--tthhiirrdd ooff tthhee ppllaanneett’’ss nnaattuurraall
rreessoouurrccee bbaassee hhaass bbeeeenn ccoonnssuummeedd

 IInncciinneerraattoorrss ccoonnttrriibbuuttee ttoo tthhee eennvviirroonnmmeennttaall ccrriissiiss bbyy ccoorrnneerriinngg llaarrggee
aammoouunnttss ooff ppuubblliicc mmoonneeyy ffoorr tthhee ppuurrppoossee ooff lloonngg--tteerrmm ddiissppoossaall ooff
ddiimmiinniisshhiinngg nnaattuurraall rreessoouurrcceess

 RReessoollvviinngg tthhee eennvviirroonnmmeennttaall ccrriissiiss rreeqquuiirreess tthhaatt mmuunniicciippaalliittiieess iinnvveesstt iinn
pprreevveennttiinngg wwaassttee aanndd rreeuussiinngg,, rreeccyycclliinngg aanndd ccoommppoossttiinngg mmaatteerriiaallss
ccuurrrreennttllyy ddiissppoosseedd iinn iinncciinneerraattoorrss aanndd llaannddffiillllss

SSoouurrccee:: ““AAnn IInndduussttrryy BBlloowwiinngg SSmmookkee.. 1100 rreeaassoonnss wwhhyy ggaassiiffiiccaattiioonn,, PPyyrroollyyssiiss && PPllaassmmaa IInncciinneerraattiioonn aarree NNoott ‘‘GGrreeeenn SSoolluuttiioonnss’’””



EEnnvviirroonnmmeennttaall CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee
 SSttaaggeedd iinncciinneerraattiioonn tteecchhnnoollooggiieess ccoonnttrriibbuuttee ttoo cclliimmaattee
cchhaannggee,, aanndd iinnvveessttmmeenntt iinn tthheessee tteecchhnnoollooggiieess uunnddeerrmmiinneess
ttrruullyy cclliimmaattee--ffrriieennddllyy ssoolluuttiioonnss..

 IInn tteerrmmss ooff ggrreeeennhhoouussee ggaass eemmiissssiioonnss rreelleeaasseedd ppeerr ttoonn ooff wwaassttee
pprroocceesssseedd,, rreeccyycclliinngg iiss aa mmuucchh pprreeffeerraabbllee ssttrraatteeggyy ttoo ssttaaggeedd
iinncciinneerraattiioonn

 OOnn aa ppeerr ttoonn bbaassiiss,, rreeccyycclliinngg ssaavveess mmoorree tthhaann sseevveenn ttiimmeess tthhee CCOO22
tthhaann llaannddffiilllliinngg,, aanndd aallmmoosstt 1188 ttiimmeess tthhee CCOO22 rreedduuccttiioonnss ffrroomm
ggaassiiffiiccaattiioonn//ppyyrroollyyssiiss ffaacciilliittiieess

 MMaassss bbuurrnn iinncciinneerraattoorrss eemmiitt mmoorree CCOO22 ppeerr uunniitt ooff eelleeccttrriicciittyy ggeenneerraatteedd
tthhaann ccooaall--ffiirreedd ppoowweerr ppllaannttss

 IInncciinneerraattoorrss aallssoo eemmiitt iinnddiirreecctt ggrreeeennhhoouussee ggaasseess ssuucchh aass ccaarrbboonn
mmoonnooxxiiddee ((CCOO)),, nniittrrooggeenn ooxxiiddee ((NNOOxx)),, nnoonn--mmeetthhaannee vvoollaattiillee oorrggaanniicc
ccoommppoouunnddss ((NNMMVVOOCCss)),, aanndd ssuullffuurr ddiiooxxiiddee ((SSOO22))

 GGaassiiffiiccaattiioonn,, ppyyrroollyyssiiss aanndd ppllaassmmaa iinncciinneerraattoorrss aarree eevveenn lleessss eeffffiicciieenntt
ggeenneerraattoorrss ooff eelleeccttrriicciittyy tthhaann mmaassss bbuurrnn iinncciinneerraattoorrss

SSoouurrccee:: ““AAnn IInndduussttrryy BBlloowwiinngg SSmmookkee.. 1100 rreeaassoonnss wwhhyy ggaassiiffiiccaattiioonn,, PPyyrroollyyssiiss && PPllaassmmaa IInncciinneerraattiioonn aarree NNoott ‘‘GGrreeeenn SSoolluuttiioonnss’’””



EEnnvviirroonnmmeennttaall CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee

 WWhheenn ccoommppaarreedd ttoo ccoonnvveennttiioonnaall mmaassss bbuurrnn iinncciinneerraattoorrss,, ssttaaggeedd
iinncciinneerraattoorrss eemmiitt ccoommppaarraabbllee lleevveellss ooff ttooxxiicc eemmiissssiioonnss..

 ““TThhee EEuurrooppeeaann CCoommmmiissssiioonn’’ss IInntteeggrraatteedd PPoolllluuttiioonn PPrreevveennttiioonn aanndd CCoonnttrrooll
RReeffeerreennccee DDooccuummeenntt oonn tthhee BBeesstt AAvvaaiillaabbllee TTeecchhnnoollooggiieess ffoorr WWaassttee IInncciinneerraattiioonn
ffoouunndd tthhaatt ““......eemmiissssiioonn lleevveellss ffoorr rreelleeaasseess ttoo aaiirr ffrroomm tthhee ccoommbbuussttiioonn ssttaaggee ooff
ssuucchh [[ggaassiiffiiccaattiioonn aanndd ppyyrroollyyssiiss]] iinnssttaallllaattiioonnss aarree tthhee ssaammee aass tthhoossee eessttaabblliisshheedd
ffoorr iinncciinneerraattiioonn iinnssttaallllaattiioonnss..””

 OOvveerraallll,, iiddeennttiiffiieedd eemmiissssiioonnss ffrroomm ssttaaggeedd iinncciinneerraattoorrss iinncclluuddee ppaarrttiiccuullaattee mmaatttteerr,,
vvoollaattiillee oorrggaanniicc ccoommppoouunnddss ((VVOOCCss)),, hheeaavvyy mmeettaallss,, ddiiooxxiinnss,, ssuullffuurr ddiiooxxiiddee,, ccaarrbboonn
mmoonnooxxiiddee,, mmeerrccuurryy,, ccaarrbboonn ddiiooxxiiddee aanndd ffuurraannss..

 EEvveenn ssmmaallll aammoouunnttss ooff ssoommee ooff tthheessee ttooxxiinnss ccaann bbee hhaarrmmffuull ttoo hhuummaann hheeaalltthh aanndd
tthhee eennvviirroonnmmeenntt..

 IInncciinneerraattiioonn ooff mmuunniicciippaall ssoolliidd wwaassttee iiss aa lleeaaddiinngg hhuummaann--mmaaddee ssoouurrccee ooff ddiiooxxiinnss
iinn tthhee UUnniitteedd SSttaatteess..

SSoouurrccee:: ““AAnn IInndduussttrryy BBlloowwiinngg SSmmookkee.. 1100 rreeaassoonnss wwhhyy ggaassiiffiiccaattiioonn,, PPyyrroollyyssiiss && PPllaassmmaa IInncciinneerraattiioonn aarree NNoott ‘‘GGrreeeenn SSoolluuttiioonnss’’””



EEnnvviirroonnmmeennttaall CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee

 SSttaaggeedd iinncciinneerraattiioonn iiss nnoott ccoommppaattiibbllee wwiitthh rreeccyycclliinngg;;
ggaassiiffiiccaattiioonn,, ppyyrroollyyssiiss aanndd ppllaassmmaa iinncciinneerraattoorrss ccoommppeettee ffoorr tthhee
ssaammee ffiinnaanncciinngg aanndd mmaatteerriiaallss aass rreeccyycclliinngg pprrooggrraammss..
IInncciinneerraattiioonn aallssoo uunnddeerrmmiinneess eeffffoorrttss ttoo mmiinniimmiizzee tthhee
pprroodduuccttiioonn ooff ttooxxiicc aanndd uunnrreeccyyccllaabbllee mmaatteerriiaallss..

 UU..SS.. EEPPAA ddaattaa sshhoowwss tthhaatt aapppprrooxxiimmaatteellyy 9900%% ooff mmaatteerriiaallss
ddiissppoosseedd iinn UU..SS.. iinncciinneerraattoorrss aanndd llaannddffiillllss aarree rreeccyyccllaabbllee
aanndd ccoommppoossttaabbllee mmaatteerriiaallss

 TThhee SSaann FFrraanncciissccoo CCiittyy aanndd CCoouunnttyy EEnnvviirroonnmmeenntt DDiirreeccttoorr
ssaaiidd iinn aa 22000099 pprreessss rreelleeaassee,, ““’’IIff wwee ccaappttuurreedd eevveerryytthhiinngg
ggooiinngg ttoo llaannddffiillll tthhaatt ccoouulldd hhaavvee bbeeeenn rreeccyycclleedd oorr
ccoommppoosstteedd,, wwee’’dd hhaavvee aa 9900 ppeerrcceenntt rreeccyycclliinngg rraattee..’’””

SSoouurrccee:: ““AAnn IInndduussttrryy BBlloowwiinngg SSmmookkee.. 1100 rreeaassoonnss wwhhyy ggaassiiffiiccaattiioonn,, PPyyrroollyyssiiss && PPllaassmmaa IInncciinneerraattiioonn aarree NNoott ‘‘GGrreeeenn
SSoolluuttiioonnss’’””



EEnnvviirroonnmmeennttaall CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee

 IInncciinneerraattoorrss iinneeffffiicciieennttllyy ccaappttuurree aa ssmmaallll aammoouunntt ooff eenneerrggyy
bbyy ddeessttrrooyyiinngg ddiimmiinniisshhiinngg rreessoouurrcceess.. GGaassiiffiiccaattiioonn,, ppyyrroollyyssiiss
aanndd ppllaassmmaa iinncciinneerraattoorrss aarree eevveenn lleessss eeffffiicciieenntt aatt
ggeenneerraattiinngg eelleeccttrriicciittyy tthhaann mmaassss bbuurrnn iinncciinneerraattoorrss..

 IInncciinneerraattoorr ppoowweerr ppllaannttss iinneeffffiicciieennttllyy ggeenneerraattee eelleeccttrriicciittyy tthhrroouugghh tthhee
ccoommbbuussttiioonn ooff wwaassttee aanndd//oorr wwaassttee ggaasseess.. IInn tteerrmmss ooff oovveerraallll eenneerrggyy
bbeenneeffiitt,, iitt iiss aallwwaayyss pprreeffeerraabbllee ttoo rreeccyyccllee mmaatteerriiaallss rraatthheerr tthhaann
iinncciinneerraattee tthheemm.. RReeccyycclliinngg ssaavveess tthhrreeee ttoo ffiivvee ttiimmeess tthhee aammoouunntt ooff
eenneerrggyy tthhaatt iinncciinneerraattoorr ppoowweerr ppllaannttss ggeenneerraattee..

 RReeccyycclliinngg ssaavveess eenneerrggyy,, rreedduucceess rraaww mmaatteerriiaall eexxttrraaccttiioonn,, aanndd hhaass
bbeenneeffiicciiaall cclliimmaattee iimmppaaccttss bbyy rreedduucciinngg CCOO22 aanndd ootthheerr ggrreeeennhhoouussee ggaass
eemmiissssiioonnss.. PPeerr ttoonn ooff wwaassttee,, tthhee eenneerrggyy ssaavveedd bbyy rreeccyycclliinngg eexxcceeeeddss tthhaatt
ccrreeaatteedd bbyy llaannddffiillll ggaasseess oorr tthhee eenneerrggyy hhaarrnneesssseedd ffrroomm tthheerrmmaall
ccoonnvveerrssiioonn tteecchhnnoollooggiieess..””

SSoouurrccee:: ““AAnn IInndduussttrryy BBlloowwiinngg SSmmookkee.. 1100 rreeaassoonnss wwhhyy ggaassiiffiiccaattiioonn,, PPyyrroollyyssiiss && PPllaassmmaa IInncciinneerraattiioonn aarree NNoott ‘‘GGrreeeenn SSoolluuttiioonnss’’””



EEnnvviirroonnmmeennttaall CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee

 MMeecckklleennbbuurrgg ccuurrrreennttllyy rreeccyycclleess aa rreeppoorrtteedd 1122%%
ooff oouurr wwaassttee ssttrreeaamm

 5511%% ooff oouurr llaannddffiillll wwaassttee iiss ppaappeerr aanndd ccaarrddbbooaarrdd
 AA ““ZZeerroo WWaassttee”” ggooaall aanndd mmiissssiioonn iiss nneeeeddeedd
 EEdduuccaattiioonn,, IInncceennttiivveess aanndd DDiissiinncceennttiivveess hhaavvee
wwoorrkkeedd iinn mmaannyy ccoommmmuunniittiieess

 TThhee ttiimmee ttoo bbeeccoommee aaccttiivvee iinn tthhee ssoolluuttiioonn ttoo oouurr
wwaassttee mmaannaaggeemmeenntt hhaass aarrrriivveedd



RReeccoommmmeennddaattiioonnss ttoo AAddddrreessss
CCoosstt$$ ooff BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee



RReeccoommmmeennddaattiioonnss
 MMeecckklleennbbuurrgg BBooaarrdd ooff CCoouunnttyy CCoommmmiissssiioonneerrss,, tthhee
CChhaarrlloottttee CCiittyy CCoouunncciill,, tthhee MMaayyoorrss aanndd ccoouunncciillss ooff
CCoorrnneelliiuuss,, DDaavviiddssoonn,, HHuunntteerrssvviillllee,, MMaatttthheewwss,, MMiinntt HHiillll
aanndd PPiinneevviillllee ttoo ttaabbllee aannyy mmoottiioonnss,, ddeellaayy aannyy vvoottee
aanndd//oorr ssuussppeenndd aannyy aaccttiioonn ttoo ffuurrtthheerr cchhaannggeess ttoo
tthheeiirr ssoolliidd wwaassttee mmaannaaggeemmeenntt ppllaannss uunnttiill aaddddiittiioonnaall
iinnffoorrmmaattiioonn iiss aavvaaiillaabbllee aabboouutt tthhee eennvviirroonnmmeennttaall,,
eeccoonnoommiicc,, aanndd ppuubblliicc hheeaalltthh iimmppaaccttss..

 MMeecckklleennbbuurrgg BBooaarrdd ooff CCoouunnttyy CCoommmmiissssiioonneerrss uunnddeerrttaakkee
aa tthhiirrdd ppaarrttyy ssttuuddyy ooff tthhee iinncciinneerraattiioonn tteecchhnnoollooggyy
cchhoosseenn bbyy RReeVVeennttuurree ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee lleevveell ooff
hheeaalltthh aanndd eennvviirroonnmmeennttaall rriisskk ffoorr tthhee cciittiizzeennss ooff
MMeecckklleennbbuurrgg aanndd ssuurrrroouunnddiinngg aarreeaass..



RReeccoommmmeennddaattiioonnss
 MMeecckklleennbbuurrgg BBooaarrdd ooff CCoouunnttyy CCoommmmiissssiioonneerrss
sseeccuurree aa tthhiirrdd ppaarrttyy aaiirr qquuaalliittyy iimmppaacctt
aannaallyyssiiss ttoo ddeetteerrmmiinnee ppootteennttiiaall ttooxxiinnss aanndd tthheeiirr
lleevveellss ffrroomm tthhee pprrooppoosseedd iinncciinneerraattoorr aanndd ttoo
ddeetteerrmmiinnee iiff tthhiiss pprrooppoosseedd TTiittllee VV ffaacciilliittyy wwoouulldd
aadddd ttoo oouurr nnoonn--aattttaaiinnmmeenntt ssttaattuuss..

 MMeecckklleennbbuurrgg BBooaarrdd ooff CCoouunnttyy CCoommmmiissssiioonneerrss
sseeccuurree aa tthhiirrdd ppaarrttyy wwaatteerr iimmppaacctt aannaallyyssiiss
ttoo ggaauuggee tthhee ppootteennttiiaall wwaatteerr ddeemmaannddss aanndd aannyy
aaddvveerrssee wwaatteerr qquuaalliittyy iissssuueess iinn tthhee aarreeaa aaddjjaacceenntt
ttoo tthhee pprrooppoosseedd ssiittee..



RReeccoommmmeennddaattiioonnss
 MMeecckklleennbbuurrgg BBooaarrdd ooff CCoouunnttyy CCoommmmiissssiioonneerrss ccoonnvveennee aatt
lleeaasstt tthhrreeee ppuubblliicc hheeaarriinnggss oonn tthhee iissssuuee ooff wwaassttee--ttoo--
eenneerrggyy aass aann ooppttiioonn ffoorr mmaannaaggiinngg oouurr hhoouusseehhoolldd aanndd
yyaarrdd wwaassttee iinn MMeecckklleennbbuurrgg

 MMaayyoorrss aanndd ccoouunncciillss ooff CCoorrnneelliiuuss,, DDaavviiddssoonn,, HHuunntteerrssvviillllee,,
MMaatttthheewwss,, MMiinntt HHiillll aanndd PPiinneevviillllee ccoonnvveennee aatt lleeaasstt oonnee
ppuubblliicc hheeaarriinngg oonn tthhee iissssuuee ooff wwaassttee--ttoo--eenneerrggyy ffoorr
tthheeiirr ccoommmmuunniittiieess..

 FFiinnaanncciiaallss oonn tthhee llaanndd sswwaapp bbee mmaaddee aavvaaiillaabbllee aanndd
ooppeenn ffoorr ppuubblliicc ccoommmmeenntt aanndd ddiissccuussssiioonn

 MMeecckklleennbbuurrgg BBooaarrdd ooff CCoouunnttyy CCoommmmiissssiioonneerrss ffoorrmm aa
CCiittiizzeenn SSttaakkeehhoollddeerr CCoommmmiitttteeee ttoo iiddeennttiiffyy vviiaabbllee
ooppttiioonnss ffoorr ddeeccrreeaassiinngg rreessiiddeennttiiaall aanndd ccoommmmeerrcciiaall wwaassttee
tthhaatt rreeuusseess aanndd rreeccyycclleess oouurr vvaalluuaabbllee rreessoouurrcceess..



TThhrroouugghh VVeettttiinngg iiss CCrriittiiccaall
 CCiittyy ooff VVaannccoouuvveerr vveettttiinngg ooff aa ggaassiiffiiccaattiioonn
ccoommbbuussttoorr
 MMuullttii--yyeeaarr aannaallyyssiiss
 FFiinnaall rreeppoorrtt oovveerr 55,,000000 ppaaggeess

 GGrreeeennssbboorroo rreecceennttllyy rreejjeecctteedd aa pprrooppoossaall ffoorr aa
ggaassiiffiiccaattiioonn iinncciinneerraattoorr ffoorr tthhee cciittyy
 ““AAnnyy ooff tthhee tteecchhnnoollooggiieess tthhee CCiittyy CCoouunncciill iiss ccoonnssiiddeerriinngg aarree
eexxppeennssiivvee.. TTiippppiinngg ffeeeess ffoorr ddiissppoossiinngg ooff ggaarrbbaaggee uussiinngg tthhee
tteecchhnnoollooggiieess rraannggee ffrroomm $$8855 aa ttoonn ttoo aa wwhhooppppiinngg $$330000 aa
ttoonn ffoorr ggaassiiffiiccaattiioonn aanndd ootthheerr tthheerrmmaall tteecchhnnoollooggiieess tthhaatt
rreeqquuiirree eexxtteennssiivvee aaiirr ttrreeaattmmeenntt ttoo mmeeeett ddiisscchhaarrggee lliimmiittss..””

 ““AAnnyy ddeecciissiioonn ttoo mmoovvee ffrroomm llaannddffiilllliinngg ttoo aa nneeww tteecchhnnoollooggyy
wwoouulldd bbee aa mmuullttiiyyeeaarr pprroocceessss,, aanndd mmiigghhtt hhaavvee ttoo wwaaiitt uunnttiill
aafftteerr tthhee ccuurrrreenntt rreecceessssiioonn..””



BBuurrnniinngg OOuurr GGaarrbbaaggee iiss NNoott tthhee AAnnsswweerr

Source: Center for Sustainable Systems, University of Michigan. 2009. “Municipal Solid Waste Factsheet.”



NNCC AAccaaddeemmyy ooff FFaammiillyy PPhhyyssiicciiaannss
LLeetttteerr ttoo DDEENNRR

 EEnnccoouurraaggeedd NNCCDDNNRR ttoo ‘‘ssttrroonnggllyy ccoonnssiiddeerr tthhee ppootteennttiiaallllyy
hhaarrmmffuull ccoonnsseeqquueenncceess ttoo tthhee hheeaalltthh aanndd wweellllbbeeiinngg ooff
NNoorrtthh CCaarroolliinnaa cciittiizzeennss wwhheenn ccoonntteemmppllaattiinngg tthhee
ppeerrmmiittttiinngg ooff bbiioommaassss bbuurrnniinngg ppllaannttss iinn tthhee ssttaattee..’’

 BBiioommaassss bbuurrnniinngg ooff ppoouullttrryy lliitttteerr aanndd wwoooodd wwaasstteess
ccrreeaatteess eemmiissssiioonnss ooff ppaarrttiiccuullaattee mmaatttteerr tthhaatt rreesseeaarrcchh hhaass
sshhoowwnn iinnccrreeaassee tthhee rriisskk ooff pprreemmaattuurree ddeeaatthh,, aasstthhmmaa,,
cchhrroonniicc bbrroonncchhiittiiss,, aanndd hheeaarrtt ddiisseeaassee..

 TThhee lleetttteerr cciitteedd aa nnuummbbeerr ooff ssoouurrcceess tthhaatt sshhooww hhooww tthhee
pprroocceessss mmaayy iinnccrreeaassee ddiissaabbiilliittyy aanndd ddeeaatthh iinn aallll aaggee
ggrroouuppss,, bbuutt ppaarrttiiccuullaarrllyy iinn tthhee mmoosstt vvuullnneerraabbllee——
ddeevveellooppiinngg ffeettuusseess,, nneewwbboorrnnss,, cchhiillddrreenn,, tthhoossee wwiitthh
cchhrroonniicc iillllnneessss,, aanndd tthhee eellddeerrllyy –– aanndd iittss ppootteennttiiaall iimmppaacctt
oonn ssttaattee hheeaalltthhccaarree ddeelliivveerryy ccoossttss..



TThhee HHiiddddeenn CCoosstt$$ ooff
BBuurrnniinngg OOuurr WWaassttee


