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1. INLEIDING 

In het kader van het programma Duurzame Energie Nederland 2002 heeft Novem een knelpuntenana
lyse uitgevoerd met betrekking tot nieuwe initiatieven waarbij energie uit biomassa wordt gewonnen. 
Voor mestvergisting is geconcludeerd dat het een techniek is die in de praktijk goed blijkt te werken, 
maar ook problemen kent, met name bij kleinschalige initiatieven, zoals mestvergisters bij boeren. 

Een knetpunt word! ge'lormd door ondu!de!ijkheid cmtrent de v,:ijzc Vv'dClfOp met hat aspect geui bij vei
gunningverlening moet worden omgegaan. In de huidige situatie vindt de beoordeling van de geursitua
tie plaats aan de hand van de kentallen (mve's) die zijn weergegeven in de richtlijn 'Veehouderij en 
stankhinder 1996' (ref. 1). In deze richtlijn zijn echter geen kentallen opgenomen voor mestverwer
kingsinstallaties 1. De 'Richtlijn Mestverwerkinginstallaties' (ref. 2) en de 'Handreiking Juridische aspec
ten vergunningverlening mestverwerking en -bewerking' (ref. 3) bieden wei houvast voor een toet
singskader. Hierin wordt gesteld dat de som van de emissies van mestverwerking en de emissie uit de 
stallen, voor wat betreft de afstand tot stankgevoelige objecten, moet voldoen aan de richtlijn Veehou
derij en stankhinder 1996 (inclusief de daarover gevormde jurisprudentie). Indien geen gegevens be
kend zijn over de geuremissie van de mestverwerkingsactiviteit kan, bij toepassing van de maatregelen 
op basis van het Alara-beginsel om geuremissies terug te dringen, uitgegaan worden van een toename 
van 10% t.O.V. de stalemissies door de verwerking van mest. Hierdoor kan het voorkomen dat er geen 
mestvergistingsinstallatie kan worden geplaatst, tenzij er dierplaatsen worden ingeleverd (en dat zal in 
de regel niet gebeuren). In de genoemde Richtlijn en Handreiking wordt echter geen onderscheid ge
maakt in de verschillende soorten mestverwerkingstechnieken. De gehanteerde vuistregel (10% emis
sietoename ten gevolge van mestverwerking) in de Richtlijn is algemeen gesteld als zeer veilige marge, 
maar is niet gebaseerd op specifiek (geur)onderzoek naar (de verschillende soorten) mestverwer
kingstechnieken2

. Novem heeft daarom besloten voor mestvergisting een vergelijkend geuronderzoek 
uit te laten voeren en Witteveen+Bos hiertoe opdracht verleend. Deze rapportage beschrijft de uitvoe
ring en resultaten van dat onderzoek. 

Dit onderzoek is begeleid door de volgende personen: 
de heer De Boer projectcoordinator energie uit biomassa bij Novem; 
de heer Kuypers programma-adviseur bij Novem; 
mevrouw Van Berkel adviseur bij InfoMil; 
de heer Stouthart coordinator bij de Milieudienst Regio Eindhoven; 
de heer Buiter adviseur bij ZL TO/SLIM; 
de heer Hannessen vakspecialist landbouw bij VROM (inspectie regia Oost). 

1 Een vergunningaanvraag van een veehouderij wordt, naast de norma Ie beoordeling op milieuaspecten, apart beoordeeld met betrek

king tot ammoniakemissie en stankemissie. Ten behoeve van de toetsing van deze emissies zijn de Wet 'Ammoniak en Veehouderij' en 

(binnenkort) de Wet 'Stankemissies van veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden' van toepassing. In deze wetten is exact be

paald hoe groot de emissies van een veehouderij mogen zijn. Met betrekking tot de emissie van geur wordt dit uitgedrukt in het aantal 

mestvarkenseenheden (mve's). Verder wordt in de nieuwe Wet vastgelegd hoe groot het aantal mve's van een mestverwerkinginstalla

tie (kleiner dan 25.000 m3 mest per jaar) bedraagt (deze getallen zijn thans nog niet bekend). Oit betekent dat, zodra de nieuwe Wet 

'Stankemissies van veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden' van kracht is, rekening moet worden gehouden met cumulatie 

van de geuremissies van de stallen en de mestverwerkingsinstallatie. 

2 Voor wat betreft de nieuwe Wet 'Stankemissie veehouderij in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden' is nog onbekend in 

welke mate verschillende mestverwerkingstechnieken worden meegerekend. 
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2. DOEL EN OPZET 

2.1. Doelstelling 
Doel van het onderzoek is inzichtelijk te maken welke verschillen er in geuremissie optreden indien een 
vergelijking wordt gemaakt tussen de volgende twee situaties: 

veehouderij zonder mestvergisting mestproductie, mestopslag en gebruik mest op eigen land; 
- veehouderij met mestvergisting mestproductie, mestvergisting, gebruik vergiste mest op ei

gen land. 

Voor beide situaties geldt dat er een onderscheid is tussen de geursituatie rond de inrichting en de geur 
buiten de inrichting ten gevolge van gebruik van mest op het land. 

Voor de vergunningverlening is het primair van belang inzicht te krijgen in het effect van mestvergis
ting op de totale geursituatie rand de inrichting zelf (dus exclusief de geur die gepaard gaat met het uit
rijden van al dan niet vergiste mest)3. 

Voor een bredere gebiedsgerichte benadering van de geurproblematiek is ook het effect van (de ver
schillen bij) het uitrijden van mest van belang. Om deze reden wordt in dit onderzoek de volledige keten 
(van mestproductie tot en met uitrijden) in beschouwing genomen. 

Het resultaat van het onderzoek is een document, waarin de geuraspecten van mestvergistingsinstalla
ties helder staan beschreven en dat als objectief kader kan worden gebruikt door betrokken partijen 
(vergunningverleners, agrariers, producenten en derden). 

2.2.0pzet 
De opzet van het onderzoek is gebaseerd op een technologische beoordeling van het gevolg van 
mestvergisten op de geursituatie, aangevuld met metingen en literatuuronderzoek. Uit praktische over
wegingen en in het licht van de doelstelling van dit onderzoek, is het voldoende om het praktijkonder
zoek te richten op de geurpotentie4 van vergiste en onvergiste mest. Deze informatie wordt zowel be
nut voor de beoordeling van de geursituatie op de inrichting als voor de ketenbeschouwing (uitrijden 
mest). 

De geuremissie van mest bij een veehouderij in het algemeen is afhankelijk van een aantal zaken zoals 
de voeding van de dieren, de huisvesting van de dieren en de ouderdom van de mest. Deze parame
ters dienen bij de bepaling van het verschil in geurpotentie tussen vergiste en onvergiste mest zo veel 
mogelijk constant te worden gehouden. Om deze reden wordt het praktijkonderzoek uitgevoerd aan 
vergiste en onvergiste mest van dezelfde inrichting, bij voorkeur met een gemiddelde omvang. Besloten 
is om de metingen uit te voere~ aan varkensmest van het Praktijkcentrum Sterksel. 

3 Bij het verlenen van een milieuvergunning blijft de landbouwgrond buiten beschouwing. Uit vaste jurisprudentie van de Raad van 

State blijk! dat akker1and en bijvoorbeeld een boomgaard niet behoort bij een inrichting. De milieugevolgen van bewerkingen op deze 

landen kunnen dan oak niet worden meegenomen in de beoordeling van een aanvraag of eventuele voorschriften. Deze uitspraak heeft 

tot gevolg dat de geuremissie als gevolg van het uitrijden van mest niet wordt meegenomen bi] een vergunningprocedure in het kader 

van de Wet milieubeheer. 

4 Met geurpotentie van de mest wordt bedoeld de mate waarin een bepaalde mest in verschillende situaties geur zal kunnen emitteren. 

De teitelijke emissie in een bepaalde situatie wordt (verder) bepaald door specifieke kenmerken van die situatie, zoals een temperatuur 

ot het wel-ot-niet geroerd worden van mes\. De geurpotentie is vooral van be lang bi] vergelijking van twee mestsoorten (met verschil

lende geurpotentie): onder dezelfde omstandigheden zal de mest met hogere geurpotentie meer geur emitteren. 
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3. BESCHOUWING PER PROCESONDERDEEL 

3.1.lnleiding 
Mestvergisting wordt toegepast in de varkenshouderij en de melkveehouderij. Voor een beschrijving 
van stalsystemen wordt verwezen naar het Handboek Milieuvergunningen (ref. 4). Het Ministerie van 
VROM heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij in Lelystad opdracht gegeven om de stand van zaken 
te beschrijven van twintig mestverwerkingstechnieken. Deze beschrijvingen zijn thans beschikbaar op 
de '.!'!sbsite van !nfc~,,1i! onder GVGrige :> Jandbou'v~'. til bijlage I is de van deze website afr(oiTlstlg€: iaci~
heet "mesofiele mestvergisting" opgenomen. In bijlage II en bijlage III staan uitgebreidere beschrijvin
gen van respectievelijk verschillende uitvoeringsvormen van mestvergisting en van opslagsystemen. 

Het toepassen van mestvergisting op een varkenshouderij en een melkveehouderij leidt niet tot aan
passingen aan de stallen zelf. De in passing van mestvergisting kan per bedrijf sterk varieren. Voor de 
vergistingstank kan een nieuwe silo worden gebouwd of er kan gebruik worden gemaakt van de al be
staande opslagsystemen voor drijfmest. Het principe van het proces blijft in aile gevallen hetzelfde: 

stallen/vooropslag; 
mestvergisting; 
biogasbenutting; 
na-opslag; 
oversiag en transport. 

In de navolgende paragrafen wordt per onderdeel nagegaan wat de kenmerken zijn en wat het potenti
ele gevolg van mestvergisting op de geuremissie is. 

3.2. Stallen/vooropslag 
Bij veehouderijen wordt onderscheid gemaakt tussen stallen met gedeeltelijk/volledige roostervloeren 
en stallen zonder roostervloeren. Bij gedeeltelijk/volledig open roostervloeren vindt in de situatie zonder 
mestvergisting opslag van mest plaats geduremde langere tijd. Ais wordt overgegaan op mestvergisting, 
wordt de drijfmest vanuit de mestkelder minimaal 1x per dag overgepompt naar de vergister. Dit bete
kent dat de gemiddelde verblijftijd van de mest in de kelders als gevolg van mestvergisting drastisch af
neemt en dat de mest in de mestkelders relatief vers is. 

In stallen zonder roostervloer wordt de mest in de situatie zonder mestvergisting enkele malen per 
week, of ook wei een maal per jaar verwijderd. In het geval van mestvergisting wordt een tot enkele 
malen per dag de mest verwijderd. Ook in dit geval zal de gemiddelde verblijftijd van de mest afnemen. 

Op veehouderijen waar geen mestvergisting plaatsvindt komt het voor dat de normale opslagcapaciteit 
van mest (kelder) vergroot is met een van de andere opslagvormen5 (zie voor een beschrijving van de
ze opslagvormen bijlage III). Ais er wei mestvergisting plaatsvindt op een veehouderij dan wordt de 
mest kortdurend opgeslagen, in een kelder6

• 

5 Veelal wordt de geur van opslagkelders geemitteerd via de ventilalie en vorml zo onderdeel van de totale emissie van de stal. Voor 

zover het emitterend oppervlak van de kelders niet wijzigt, zal ook de geuremissie niet wijzigen. 

6 Tijdens de vooropslag van de mest dient spontane vergisling te worden voorkomen, omdat dit leidt tot een verlies aan biogasproductie 

in de vergister. De verse mest zal zo snel mogelijk naar de vergister worden geleid. De mest wordt hooguit enkele dagen in de mestkel

der opgeslagen. In zowel de varkenshouderij als de melkveehouderij vindt bij mestvergisting geen langdurige opslag van verse mest 

plaats. 
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Samengevat brengt mestvergisting twee wijzigingen in de bedrijfsvoering met zich mee, die (potentieel) 
van invloed zijn op de geuremissie van de stallen/vooropslag: 
1. Afname van de verblijftijd van de mest. V~~r de geuremissie tegen de tijd geldt dat na menging van 

feces en urine de geuremissie in eerste instantie (gedurende een paar dagen) afneemt. Vervolgens 
neemt de geuremissie als gevolg van anaerobe afbraakprocessen in de mengmest weer toe. Een 
snelle afvoer van mengmest uit de stallen voorkomt deze anaerobe afbraakprocessen in de stallen 
en derhalve de bijbehorende geurproductie (ref. 10). 

2. De totale benodigde capaciteit voor vooropslag wordt als gevolg van mestvergisting drastisch ver
kleind. Voor het effect hiervan op de geuremissie kan onderscheid worden gemaakt in drie situa
ties: 

bestaande stal zonder aanvullende opslag: geen aantoonbaar verschil; 
bestaande stal met aanvullende opslag: lagere geuremissie, aangezien aanvullende opslag 
overbodig wordt; 
nieuwe stal: goede mogelijkheden tot minder geur, wanneer bij ontwerp rekening wordt gehou
den met lagere mestcapaciteit (kleiner emitterend oppervlak). 

3.3. Mestvergisting 
Vergisten is het anaeroob afbreken van organisch materiaal door bacterien. Hierbij ontstaat biogas, een 
gasmengsel dat voor 60-65% bestaat uit methaan en voor 40-35% uit CO2. Het bevat verder kleine 
fracties aan componenten als H2S en NH3 en een verzadigde hoeveelheid water. Op boerderijschaal 
wordt mesofiele vergisting (25-45 ec, 15-40 dagen verblijftijd) het meest toegepast. 

Vergisters zijn in twee hoofdtypen in te delen: propstroomsystemen en volledig geroerde systemen. De 
propstroomvergister (ook wei doorstroomvergister genoemd) werkt volgens FIFO (first in, first out). In 
de reactor vindt geen menging van mest met verschillende verblijftijden plaats. Bij volledige geroerde 
systemen wordt de mest in een silo gebracht en via mechanische roerders of biogasrecirculatie in be
weging gehouden. 

De vergister bestaat uit een mestsilo waaraan ten opzichte van een normale mestsilo enkele aanpas
singen zijn gemaakt. Zo is de silo extra ge"isoleerd om het warmteverlies vanuit de silo te beperken. 
Daarnaast zijn extra maatregelen genomen om de vergister gasdicht te maken (onder andere voorko
men van werkverliezen en ademverliezen). Lekkage van biogas is ongewenst, want het leidt tot verlies 
aan rendement van de installatie. Omdat de installatie gasdicht is gemaakt treden er geen werkverlie
zen en ademverliezen op. 

Hierbij geldt als kanttekening dat er sprake moet zijn van een goede bedrijfsvoering. Het verdient aan
beveling dat de leverancier hier de nodige aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door het opstellen van 
een praktische handleiding. 

De mestvergistingsinstallatie draagt niet bij aan de totale geuremissie van de inrichting. 

3.4. Biogasbenutting 
Het gevormde biogas wordt opgeslagen in een gaszak. Deze gaszak bevindt zich in de vergister. Deze 
gaszak is gasdicht waardoor er geen biogas naar de omgeving kan ontsnappen. 

Het biogas wordt verbrand in een gasmotor waardoor in het biogas aanwezige componenten die tot 
geur kunnen leiden (H2S en organische vetzurenf worden verbrand (omzetting naar CO2, H20 en 
S02). Het rendement voor geurverwijdering bij deze verbranding bedraagt ca. 99% (ref. 12). Dit bete
kent dat de geuremissie van de in de uitlaat van de gasmotor aanwezige gassen nihil zal zijn. De 9as
motor is een aangepaste benzine/dieselmotor zoals deze wordt toegepast in (vracht)auto's. 

7 H2S wordt door de toevoeging van lucht deels omgezet in elementair zwavel en als zodanig in het biogas geminimaliseerd 
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Zowel de gaszak als de uitlaat van de gasmotor dragen niet significant bij aan de geuremissie. 

3.5. Na-opslag 
Zowel bij veehouderijen zonder mestvergisting als bij veehouderijen met mestvergisting wordt de mest 
tijdelijk opgeslagen voordat uitrijden over het land plaatsvindt. De na-opslag vindt plaats in een mestsi-
10, een mestzak of een foliebassin. In bijlage III wordt een beschrijving gegeven van dergelijke syste
men. 

Bij na-opslag van onvergiste mest (verse mengmest) treedt spontane vergisting op. Het biogas dat 
hierbij wordt gevormd wordt via de overdrukbeveiliging geemitteerd. De concentraties aan geurende 
componenten (H2S en vetzuren) is hierbij relatief hoog (en deze worden in tegenstelling tot bij mestver
gisting niet verbrand). 

Bij na-opslag van vergiste mest zal er nog enige navergisting kunnen optreden (bijvoorbeeld bij volledig 
geroerde vergisting, waarbij de mest een variabele verblijftijd in de reactor heeft gehad). Het biogas dat 
hierbij ontstaat kan worden geleid naar de gasmotor (zowel luchtzijdig als gaszijdig), waarmee de ener
gieopbrengst wordt gemaximaliseerd en de geuremissie als gevolg van deze bran wordt voorkomen. 
Dit geldt als Stand der Techniek. 

Uit deze analyse voigt dat mestvergisting leidt tot een lagere geuremissie van de na-opslag. 

3.6. Overslag en transport 
Zowel bij veehouderijen zonder mestvergisting als bij veehouderijen met mestvergisting wordt de mest 
uiteindelijk vanuit de na-opslag overgeslagen op transportwagens, die de mest vervoeren naar het land, 
waar de mest wordt uitgereden. Technisch is er geen verschil tussen de twee situaties. Ten aanzien 
van geur geldt dat er aileen een verschil zal optreden, indien er een verschil is in geurpotentie tussen 
beide mestsoorten (zie hoofdstuk 4). 

3.7. Maatregelen 
Aan de mestvergistingsinstallatie dienen zodanige maatregelen te worden getroffen dat incidentele 
geuremissies worden voorkomen. Het zijn vaak deze incidentele geuremissies die leiden tot geurhinder 
in de omgeving. In deze paragraaf wordt ingegaan op het incidenteel vrijkomen van biogas waardoor er 
biogas en daarmee geur vrijkomt en welke maatregelen kunnen worden genomen om deze emissies te 
voorkomen. 

De vergister is een (omgebouwde) mestsilo. Deze mestsilo (inclusief afdekking) voldoet aan de bouw
technische richtlijnen mestbassins. Hierdoor zal de emissie vanuit de mestsilo al sterk gereduceerd zijn. 
Doordat de vergister is voorzien van een extra isolatielaag is de gasdichtheid nog beter dan bij een 
conventionele mestsilo. De mogelijkheid bestaat dat biogas zich in de gaszak ophoopt, waardoor het 
biogas naar verloop van tijd naar de omgeving toe wordt afgelaten. Het is zaak dat de boer tijdig wordt 
gewaarschuwd dat de gaszak vol raakt (bijvoorbeeld een alarm nadat de gaszak voor 75% is gevuld 
met biogas). 

Ophoping van biogas in de gaszak zal voornamelijk optreden als de WKK-installatie buiten bedrijf is. 
Overwogen kan worden om een noodfakkel te installeren om het vrijkomende biogas af te fakkelen. 
Plaatsing van een noodfakkel vergt echter een extra investering waardoor de rentabiliteit van de (klei
nere) vergistingsinstallaties verslechterd. In Duitsland is de stelregel dat een noodfakkel noodzakelijk is 
als de biogaspraductie niet binnen een dag beneden de 50 m3/h kan worden gebracht. Installaties die 
standaard minder ~an 50 m3/h (een installatie met een vermogen van circa 100 kWe) biogas produce
ren worden volgens deze stelregel niet voorzien van een fakkel. 
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Door de WKK-installatie goed te onderhouden kan ongeplande stilstand en daarmee geuremissie voor 
een belangrijk deel worden voorkomen. Een belangrijk aspect hierbij is het feit dat de biogasproductie 
doorloopt gedurende het onderhoud aan de gasmotor. Er moet derhalve voldoende opslagcapaciteit 
voor het biogas aanwezig zijn om preventief onderhoud aan de gasmotor mogelijk te maken. Ook be
staat de kans dat de gasmotor in storing va It. Ais dit gebeurt dient er een alarm at te gaan waarbij de 
boer wordt gewezen op het uitvallen van de gasmotor. Dit voorkomt een (ongemerkte) langdurige stil
stand van de gasmotor. Indien blijkt dat de storing zodanig lang duurt dat de opslagcapaciteit van bio
gas ontoereikend is, dienen er voorzieningen aanwezig te zijn om de mestvergisting stil te leggen. 
Deels wordt dit al bereikt door het feit dat de mest niet meer op temperatuur wordt gehouden door de 
restwarmte van de gasmotor. Ais tevens wordt gestopt met de toevoer van verse mest, zal de biogas
productie snel afnemen. Deze situatie dient te worden gehandhaafd totdat de gasmotor weer in bedrijf 
wordt genomen. 

In het Besluit voorzieningen stookinstallaties staan onder andere eisen aan de gasdichtheid van stook
installaties. Dit Besluit is formeel niet van toe passing op een mestvergistingsinstallatie, omdat deze op 
biogas wordt gestookt. Desondanks kan op dit Besluit worden aangesloten ten einde diffuse 
(geur)emissies te voorkomen. 
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4. PRAKTIJKONDERZOEK GEURPOTENTIE 

4.1. Inleiding 
In de literatuur wordt melding gemaakt van een lagere geurpotentie van vergiste mest ten opzichte van 
onvergiste mest. Geurmetingen aan een veld met daarop verse mengmest geven een geuremissie die 
een factor 3 hoger is dan de geuremissie van een veld met daarop vergiste mest (ref. 6). Metingen van 
bepaalde componenten die verantwoordelijk worden gehouden voar de geuremissie (fenolen en vluch-
tinp "At71Ir~n' tnn&::t.n ~~n rt~t nQ f'nnrontr!:Jtio \.I!:IIn "'.0."'70 "",",rnnf'\n.o.n+~n in "orro_ ""'_t"'+ _ .. _.f._r :'" ,.I"." ..... :"'"" •• "" .. • _,;::,_ • ___ ._." __ 0 ._0. __ 'f __ .......... "'_ •• "" .......... _ ......... _., .... _ ..... _ ...,_. I 't'''''1 '''''''''Vl' III Vvl~w rllv~L ~IVLvl ,.;:) UCII"I VII;::n-

giste mest (ref. 13). 

Het betreft in beide gevallen onderzoek uit de begin jaren tachtig. Destijds waren geurmetingen nog 
niet gestandaardiseerd, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten beperkt is. 

Binnen het kader van het onderhavige onderzoek is een (beperkt) geuronderzoek uitgevoerd ter verge
lijking van vergiste en onvergiste mest, zowel voor de situatie op de inrichting (in het kader van besluit
vormingsprocedures inzake de Wet milieubeheer) als voor het uitrijden op het land (gebiedsgerichte 
benadering). 

De volgende bepalingen uitgevoerd: 
3. geurpotentie onvergiste (varkens)mengmest; 
4. geurpotentie vergiste (varkens)mengmest; 
5. geurpotentie onvergiste mest van enkele maanden oud (vleesvarkens). 

4.2. Opzet en uitvoering proeven 
Bij het Praktijkcentrum Sterksel zijn vaten met mest gevuld, die naar het laboratorium van Witte
veen+Bos zijn getransporteerd: 

Onvergiste mest: Deze is samengesteld op basis van de samenstelling van de mest in de vergis
tingsinstallatie. Dit komt neer op ongeveer 50% mest afkomstig van de vleesvarkenafdeling en 50% 
afkomstig van de zeugenafdeling. 
Vergiste mest: Deze is afgetapt van de uitlaat van de vergistingsinstallatie. 
Onvergiste mest van enkele maanden oud: Deze is afkomstig van de vleesvarkenafdeling en dan in 
het bijzonder de vleesvarkens die werden gevoerd met breivoer. Op het Praktijkcentrum Sterksel 
wardt de helft van de vleesvarkens gevoerd met breivoer en de andere helft met droogvoer. 

De geurpotentie van mest geeft de mate aan waarin in verschillende situaties geur zal kunnen emitte
ren. De feitelijke emissie in een bepaalde situatie wordt (verder) bepaald door specifieke kenmerken 
van die situatie, zoals de temperatuur of de mate van roeren. Zo zal de hoeveelheid geur afkomstig van 
een stagnant oppervlak in de regel minder zijn dan van een geroerd oppervlak of van het overgieten of 
verspreiden van mest. 

Om de geurpotentie zo volledig (en uniform) mogelijk in beeld te krijgen, worden de aanwezige geur
veroorzakende componenten maximaal vrijgemaakt uit de mestmonsters. In impingers (wasflessen) 
van 1 liter wordt 800 ml mest gebracht, waama lucht door de vloeistof wordt geborreld (590 ml/min). De 
impingers zijn in een thermostaatbad geplaatst, waarbij de temperatuur op 20°C wordt gehouden. De 
lucht wordt na het verlaten van de wasfles verzameld in monsterzakken (10 liter) en geanalyseerd op 
geur. Elke zak wordt steeds eenmaal voorgespoeld. Per mestsoort worden twee monsters aangemaakt. 

Binnen een uur na monsteraanmaak wordt de geurconcentratie bepaald aan de hand van de 
NVN2820B

• 

8 Het laboratorium van Witteveen+Bos beschikt sinds 1993 over NKO-accreditatie (K074) voor het uitvoeren van geuranalyses (olfacto

metrie) op basis van NVN2820. 
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Naast de geurconcentratie wordt ook hedonische waarde (aangenaamheid) van de lucht bepaald vol
gens de concept-ontwerp NVN28189

. 

4.3. Resultaten 
In tabel 4.1 en tabel 4.2 staat een overzicht van de resultaten. De bijbehorende certificaten staan weer
gegeven in bijlage IV. 

Tabel 4.1. Geurconcentraties 

mesttype monster 1 . monster 2 gemldde\de 

[106 ge/m3
) [106 ge/m'] [106 ge/m3

] 

verse mengmesl 20 6,4 11 

oude mest 8,3 3,5 5,4 

vergiste mesl 6,1 1,4 2,9 

Tijdens de experimenten is dezelfde batch mest twee keer gebruikt om de geurpotentie vast Ie stellen. Omdat bij het samenstellen van 

monster 1 reeds een aantal geurcomponenten uit de mest is verwijderd is de geurconcentratie van monster 2 lager als de geurconcen

tratie van monster 1 bij aile mestsoorten. 

Tabel 4.2. Hedonische waarden 

mesttype H.=-O,5 H.=-1,O H.=-2,O 

[ge/mJ [ge/mJ [ge/mJ 

mestt~~e m1 m2 gem m1 m2 gem m1 m2 gem 

verse mengmest 2,7 2,2 2,5 5,2 4,4 4,8 13 11 12 

oude mest 1,5 1,9 1,7 3,1 4,8 4,0 7,8 16 12 

vergiste mest 2,3 2,3 2,3 4,7 4.4 4,6 12 11 12 

He = -0,5: neutrale tot enigszins onaangename geur, leidt niet tot hinder en kan worden gezien als toetsingswaarde voor nieuwe situa-

ties ter hoogte van aaneengesloten woonbebouwing; 

He = -1,0: enigszins onaangename geur, kan leiden tot enige hinder en kan worden gezien als toetsingswaarde voor bestaande situa

ties ter hoogte van aaneengesloten woonbebouwing en in nieuwe situaties voor geurgevoelige objecten buiten de aaneen

gesloten woonbebouwing; 

H. = -2,0: onaangename geur, kan leiden tot emstige hinder en kan worden gezien als grenswaarde, toepasbaar als toetsingswaarde 

voor bestaande situaties ter hoogte van geurgevoelige objecten buiten de aaneengesloten woonbebouwlng. 

4.4. Evaluatie 
Uit de resultaten voigt dat de geurconcentratie van vergiste mest 4 keer zo laag is dan die van verse 
mengmest en 2 keer zo laag als die van oude mest. Deze waarden komen goed overeen met de me
tingen uit het verleden waarin een verschil van een factor 3 is vastgesteld (zie paragraaf 4.1), 

De hedonische waarden zijn voor de verschillende geurmonsters in grootte-orde gelijk, Er lijkt geen 
substantieel verschil in aangenaamheid voor vergiste en onvergiste mest. 

Overall wordt op basis van de geurmetingen geconcludeerd dat de geurpotentie van vergiste mest sig
nificant (factor 2 tot 4) lager is dan die van onvergiste mest. 

9 De concepl-ontwerp NVN2818 is opgesteld in het kader van hel onderzoek "Evaluatie, oplimalisatie en validatie van method en voor 

de bepaling van geurhinder en geurhinderpotentieel", dat Wilteveen+8os en TNO in opdracht van het ministerie van VROM hebben uit

gevoerd. De rapportage is te vinden op de internet-site www.infomil.nl/contents/pages/00000780/rapport.pdf. Inmiddels is een werk

groep opgericht voor de implementatie van deze norm. 
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5. EFFECT VAN CO-VERGISTING OP DE GEURSITUATIE 

5.1. Inleiding 
Binnen de veehouderijbranche wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor co-vergisting. 
Verwacht wordt dat de rentabiJiteit van de installatie wordt vergroot door het toevoegen van organische 
bijproducten, zowel bedrijfseigen producten (bijvoorbeeld voederbieten en mislukt kuilvoer) als aange
voerde producten (bijvoorbeeld bermgras, aardappelloof, witlofresten en plantaardige vetten). Deze or
ganische producten hebber: in het algemeen aeil hOgSi dioga stof gehalte dan ,-nest en derhaive een 
hogere biogasopbrengst per m3 reactor. 

Op het praktijkcentrum Sterksel gaat een proef lopen inzake co-vergisting van frituurvet. Het duurt en
kele maanden voor de proef zal worden gestart. Op het praktijkcentrum 'De Marke' vindt op dit moment 
geen co-vergisting plaats. De installatie is echter wei voorbereid op co-vergisting. In eerste instantie 
gaat het dan aileen om de co-vergisting van organische producten afkomstig van de inrichting zelf (bij
voorbeeld mislukte kuilvoer en andere voerresten). Deze praeven richten zich vooralsnog op de techni
sche haalbaarheid van co-vergisting. 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de mogelijke gevolgen op de geurpotentie, wanneer co
vergisting op een installatie zou worden toegepast. 

5.2. Wijzigingen aan de installatie 
In bijlage III wordt een beschrijving gegeven van de voorzieningen die behoren bij een mestvergis
tingsinstallatie. Voor co-vergisting dienen een paar extra voorzieningen te worden getroffen: 

er dient een opslag te worden gerealiseerd voor de organische producten; 
er dient een drogestofinvoer te zijn of eventueel een voormengput; 
een schraper kan nodig zijn om overtollig zand te verwijderen (bijvoorbeeld bij gebruik van berm
gras); 
de mixer en de pompen moeten krachtiger zijn als het droge stofgehalte van het organische materi
aal hoger is dan het drage stofgehalte van de mest; 
versnijdende pompen kunnen nodig om het organische materiaal te verkleinen. 

5.3. Gevolgen voor de geuremissie van de mestvergistingsinstallatie 
In dit hoofdstuk wordt per onderdeel een kwalitatieve beschrijving gegeven van de mogelijke gevolgen 
van co-vergisting op de geuremissie. Indien van toepassing zal kort worden aangegeven welke maat
regelen mogelijk zijn om de geuremissie te verminderen. 

stallen/vooropslag 
Afhankelijk van de bedrijfsvoering kan het nodig zijn dat de vooropslag wordt uitgebreid met opslagfaci
liteiten voor de te co-vergisten materialen. In potentie betreft het hier een nieuwe geurbron, aangezien 
het om organisch (en dus bederfelijk) materiaal gaat. Ook handelingen zoals verpompen en verplaat
sen kunnen tot geuremissies leiden. 

De geuremissie van het materiaal kan naar verwachting tot een verwaarloosbaar niveau worden ver
minderd, met de volgende 'good housekeeping' maatregelen: 

aileen verse materialen toepassen (voar een eenduidige invulling van dit criterium kunnen nadere 
afspraken worden opgesteld ten aanzien van de toe te passen materialen en de condities waarin ze 
mogen worden aangeleverd); 
opslag tot een minimum beperken, zodat een lading zo snel mogelijk geheel in de vergistingsin
stallatie is gebracht; 
adequate afdekking; 
aantal handelingen tot een minimum beperken. 
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mestvergisting 
In paragraaf 3.3 is reeds betoogd dat de geuremissie van de vergister niet zal bijdragen aan de totale 
geuremissie van de inrichting, vanwege het feit dat de installatie lekvrij zal zijn uitgevoerd. Deze stelling 
blijft van kracht wanneer besloten wordt om co-vergisting toe te passen. 

biogasbenutting 
Bij co-vergisting zal de hoeveelheid geproduceerd biogas op een inrichting toenemen. Het biogas heeft 
bij benadering dezelfde samenstelling als het 'oorspronkelijke' biogas. Ten aanzien van geur betreft het 
met name H2S en vluchtige vetzuren. Het biogas wordt in de gasmotor verbrand, waardoor de geure
missie van de in de uitlaat van de gasmotor aanwezige gassen weliswaar zal toenemen ten opzichte 
van de situatie met aileen mestvergisting, maar nog steeds nihil zijn. 

na-opslag 
Ook voor de na-opslag geldt dat de hoeveelheid op te slaan materiaal iets toeneemt. Dit kan tot een 
evenredige toename van de navergisting Jeiden. De samenstelling van het gas dat hierbij ontstaat zal in 
grootte-orde gelijk zijn aan die van de na-opslag van een mestvergister zonder co-vergisting. 

Ter minimaJisatie van de geuremissie van de na-opsJag geldt als stand der techniek om het biogas dat 
als gevoJg van navergisting ontstaat te benutten in de gasmotor. 

oversJag en transport 
Zoals is gesteJd in paragraaf 3.6, is voor overslag en transport met name de geurpotentie bepalend 
voor de geursituatie. Er zijn hieromtrent tot op heden geen metingen uitgevoerd. Witteveen+Bos ver
wacht dat de geurpotentie van co-vergiste mest niet substantieel zal afwijken van de geurpotentie van 
vergiste mest. 
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6. EVALUATIE 

6.1. Gevolg mestvergisting op geursituatie 

6.1.1. Inrichtingsniveau 
Wanneer bij een veehouderij wordt besloten om een mestvergistingsinstallatie te plaatsen, zal de geu
remissie bij de inrichting (relevant voor de vergunning inzake de Wet milieubeheer) substantieel afne
men. Dit k; het gevolg van eeii afiiama in geuiemissie bij de volgende bfullnen: 
- Stallen/vooropslag: Ais gevolg van verkleining van de verblijftijd van de mest neemt de geure

missie af. 
- Na-opslag: De navergisting die bij de na-opslag van vergiste mest optreedt leidt tot veel 

minder geur dan de spontane vergisting die bij de na-opslag van onvergiste 
mest optreedt. Bovendien is de geurpotentie van de geur lager en kan het 
biogas dat bij navergisting van vergiste mest vrijkomt, benut worden in de 
gasmotor (stand der techniek). Hiermee worden eventuele geurcomponen
ten geelimineerd. 

- Overslag en transport: De geurpotentie van vergiste mest is significant lager dan die van onver
giste mest. 

De procesonderdelen mestvergisting en biogasbenutting hebben geen significante bijdrage aan de geu
remissie van de inrichting. 

Op inrichtingsniveau leidt toepassing van mestvergisting tot een lag ere geuremissie ten opzichte van 
dezelfde inrichting zonder mestvergisting. De aanname uit de "Richtlijn Mestverwerkingsinstallaties" dat 
de geuremissie met 10% stijgt als gevolg van toepassing van mestvergisting is niet juist. 

6.1.2. Gebiedsniveau (ketenbenadering) 
De resultaten van het thans uitgevoerde geuronderzoek bevestigen de resultaten van het onderzoek uit 
1981 (ref. 6) dat het uitrijden van vergiste mest leidt tot een significant lagere geuremissie. Naar ver
wachting neemt deze geuremissie met een factor 2 tot 4 af. De hedonische waarde van de geur blijft in 
grootte-orde gelijk. 

6.2. Co-vergisting 
Co-vergisten van materialen kan van invloed zijn op de volgende geurbronnen: 

Stallen/vooropslag: Door de extra benodigde vooropslag (en bijbehorende handling) kan er 
sprake zijn van meer geur. 

- Na-opslag: Het is niet bekend wat de geurpotentie van co-vergiste mest is ten opzichte 
van vergiste mest (verwacht wordt dat er geen substantieel verschil be
staat). Evenals bij vergisting geldt bij co-vergisting dat het biogas dat bij na
vergisting vrijkomt, benut kan worden in de gasmotor (stand der techniek). 
Hiermee worden eventuele geurcomponenten geelimineerd. 

- Overslag en transport: Co-vergisting kan leiden tot een andere geurpotentie van het materiaal. Dit 
kan leiden tot verschillen in geursituatie bij de bran 'overslag en transport'. 
Het exacte effect is onbekend (en hangt mogelijk mede at van het materi
aal) maar Witteveen+Bos verwacht dat de geurpotentie van co-vergiste 
mest niet substantieel zal afwijken van de geurpotentie van vergiste mest. 

De mogelijk additionele geuremissie als gevolg van co-vergisting kan naar verwachting tot een ver
waarloosbaar niveau worden verminderd met een adequaat pakket aan 'good housekeeping' maatre
gelen: 

aileen relatief verse materialen toepassen; 
opslag tot een minimum beperken, zodat een lading zo snel mogelijk geheel in de vergistingsin
stallatie is gebracht; 
adequate afdekking; 
aantal handelingen tot een minimum beperken. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 . Conclusies 
Tabel 7.1 geeft het verwachte effect van mestvergisting op de geuremissie per bron. 

Tabel 7.1. PotentiEHe gevolg van mestvergisting per bedrijfsonderdeel 

procesonderdeel 

stalien/vooropslag 

mestvergisting 

biogasbenutting 

na-opslag 

overslag en transport 

effect van mest

verglstlng 

+ 

o 

o 
+ 

+ 

toellchting 

Afname in geur verwacht doordat de mest snel wordt afgevoerd en er derhal

ve aileen sprake is van verse mest. Effect kan toenemen als emitterend op

pervlak verder wordt verkleind. 

Een goed bedreven mestvergistingsinstallatie draagt niet bij aan de geure

missie van de inrichting 

Zowel de gaszak als de gas motor dragen niet bij aan de geuremissie. 

Vergiste mest heeft een lagere geurpotentie dan onvergiste mest. Bovendien 

kan het biogas dat bij de na-opslag on staat worden verbrand in de gasmotor 

(stand der techniek). 

Vergiste mest heeft een lagere geurpotentie dan onvergiste mest. 

+ positief effect (minder geur en/of aangenamere geur) 

o geen substantieel verschil 

De geursituatie rond een veehouderij zonder mestvergisting wordt bepaald door de stallen/vooropslag, 
de na-opslag en overslag en transport. Voor deze procesonderdelen geldt dat mestvergisting tot een 
verlaagde geuremissie zal leiden. Aangezien verder de extra procesonderdelen (mestvergisting en bio
gasbenutting) geen significante bijdrage aan de geursituatie geven, luidt de conclusie dat mestvergis
ting op inrichtingsniveau zal leiden tot een lagere geuremissie ten opzichte van dezelfde inrichting zan
der mestvergisting. Een toename van de geuremissie met 10% als gevolg van toepassing van mest
vergisting zoals opgenomen in de "Richtlijn Mestverwerkingsinstallaties" is daarom niet juist. Het inleve
ren van dierplaatsen voor een mestvergistingsinstallatie is vanuit geuroverwegingen geen noodzaak. 

Ook bij co-vergisting zal de geursituatie significant beter zijn dan in de situatie zonder mestvergisting. In 
deze situatie geldt als aandachtspunt dat geuremissie van de vooropslag moet worden voorkomen, 
hetzij organisatorisch (bijvoorbeeld nadere afspraken over materialen of over leeftijd van materialen) of 
technisch (maatregelen om emissies tijdens op- en overslag te voorkomen). 

7.2. Aanbevelingen 
Het verdient aanbeveling om, indien een veehouder besluit over te gaan tot mestvergisting, goede af
spraken tussen vergunninghouder en bevoegd gezag te maken over 'good housekeeping' maatregelen 
ter minimalisatie van diffuse emissies (bijvoorbeeld als gevolg van overslag en transport) en incidentele 
emissies als gevolg van biogas dat vrijkomt bij onderhoud aan de gasmotor. Hierbij kan worden over
wogen om bij grote installaties (> 100 kWe) een noodfakkel te plaatsen. 

Het praktijkonderzoek was gericht op het verschil in geurpotentie tussen vergiste en onvergiste mest. 
Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat ook de volgende (potentiele) verschillen in beschou
wing zouden kunnen worden genomen: 

Verschil in geurpotentie tussen verse mest en mengmest: Ais gevolg van mestvergisting neemt de 
gemiddelde leeftijd van de mest in de vooropslag drastisch af. Het effect hiervan wordt als positief 
beoordeeld, omdat wordt verwacht dat de geurpotentie van verse mest lager is dan die van meng
mest. 
Verschil in geurpontentie tussen vergiste en co~vergiste mest. Verwacht wordt dat als blijkt dat co
vergisting technisch tot een goed product leidt, er geen substantieel verschil zal bestaan tussen 
vergiste en co-vergiste mest. 

Wij geven in overweging om ten aanzien van bovenstaande aannamen een aanvullende praktijkonder
zoek uit te voeren, teneinde de in dit rapport geschetste verwachtingen nader te onderbouwen. 
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BIJlAGE IlnfoMii factsheet mesofiele vergisting 



~ .nfoM.1 
04-03-2003 
Titel Mesofiele mestv~rgisling 

Branche Landbouw, Fokken en houden van dieren 

Processtap Mestverwerking, 

Vera isten 

Compartiment Luchl, Bodem, Water, G eluid, Energ ie 

Emissie Ammoniak, broeika~gossen , geur 

Gemeten emissies Concentratie Vracht 

-ommoniak - -
ileur - -

-methaan - -
.Iachgas . . 

Aangrijpingspunt Nageschokelde teehniek 

Ontwikkelingsstadium Bewezen lechniek 

Toepasbaarheid -Afhankelijk von bedrijfsgroolle en soort(en) mest (helle vergislen mengsel 

dient verpompbaar te zijn) 

.Afhankelijk van mogelijke teruglevering van elektriciteil aon het net, 01 
dan niel als Groene slroom, en van de benulling van geproduceerde 

warmle 

·Extra meslopslogeopociteil noodzakel i jk 

Voor- en nadelen ·Productie von eleklriciteil en warm Ie 

-Reductie geuremissie bij aonwending I.o.v. niet-vergisle mest: naar 

schalling 50 % 
-Reductie kooldioxide-emissie: 43 - 128 kg CO2-eq./m3 vergiste mesl 

(berekend) 

-Reduetie melhaanemissie: 0,03 - 0,06 m3 melhaan per m3 mest per dog 

(t.o.v. emissie uil mestopslag) 

-Vergiste mesl is moeilijker Ie scheiden 

·Vergisle mesl bevat een hoger aandeel ammoniakale slikstof; dil kon bij 

oanwending een hogere ommoniakemissie geven, moor ook een snellere 

gewasgroei. Meer gesehikt voor voorjaarsbemesting . 

. Samenstelling en volume eindproduct vrijwel gelijk oan ingaande slroom, 

dus vrijwel gelijke afzetkosten 

.Rekening houden mel externe veiligheid (gasopslag) 

Financiiile aspecten -Opbrengstindicotie per m3 vergiste mest: € 4 (exel. afzet vergiste mest, 

bran leveroncier) 

.Invesleringskoslen: circa € 100.000 - 200.000 per bedrijf (bron 

PV /IMAG/CLM, mede afhankelijk von de evt. mogelijke ombouw van 

een bestaonde meslsilo 101 mestvergister) 

-Jaarlijkse koslen co. € 16.000 (bron leverancier) 

Fiscaal voordeel (MIA/V AMIL) F 2096 Stal; G 2155 Ammoniokemissieverminderende staltechnieken; 

F 2166 Emissie-orme en diervriendelijke varkensstal; A 4026 Anaerobe 

vergistingsinslallalie; E 4140 Energiezuinige of mineraalgerichle 

mestverwerking; F 4141 Duurzame mestverwerking 

Referentie/ praktijkvoorbeeld Biogasinstallalies 0.0. Praktijkeentra Sterksel en De Marke. In Europa vele 

honderden inslal/alies. 

Leverancier Theeogas Inlernational B.V. Ie Oldenzaal; Van Zelderen Ie Beek en Donk; 

Bioscan te Odense (OK); Weltec, Linde BV, De Sehar/ebelt, e.v.a. 

Informatiebron PY/IMAG/ CLM, RMB-Cui jk 0485·338300 

Aanvullende informatie Lopend onderzoek naar bemestende waarde van vergisle mesl door 

Proklijkonderzoek Veehouderij/DLV 0320-293 555 



~ .nfoM.1 
Beschrijving 
De verwerkingscapaciteit van mestvergisters is in principe anbeperkt; hoe groter de installatie, hoe rendabeler het 

proces. Voor een jaarlijkse mestproductie op bedrijfsniveau van 4.500 m3 varkensdrijfmest is een mestsilo (verg ister) 

van 580 m3 nodig. Verse mest wordt in een verzamelput bijeengebracht, gemengd en eventueel kunnen stoffen 

worden toegevoegd die de biogasproductie verhogen (co-vergisting met bijv. organisch materiaal, vetten, zie 

onder) . Zo snel mogelijk no het verzamelen van de mest worden telkens kleine porties naar de vergister met 

roerwerk gepompl. Vluchtige vetzuren worden door de vergisting omgezet in CO2 en methaan . Bij een gemiddelde 

verblijftijd van de mest in de vergister van 45 dagen bij een temperatuur van circa 35 DC kan 15 tot 40 m3 biogas 

per kuub mest worden geproduceerd met een methaangehalte van 50 tot 80%. Na ontwatering en ontzwaveling 

van het biogas wordt het verbrand in een gas motor om elektriciteit op Ie wekken. De daarbij geproduceerde 

warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de vergister en eventueel de slallen of het woonhuis; de eleklriciteit 

wordt, indien mogelijk, tijdens piekuren en als Groene stroom teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De vergiste 

mest wordt opgeslagen of verder verwerkt. Naast de hier beschreven volledig gemengde vergister bestaan er ook 

propstroomvergisters waarbij de biogas-opbrengst iels hoger kan zijn. 

electriciteit 

--r-----}+-.=~~_.j...m~m WKK installatie 

Figuur 1: Processchema Biogasinstallatie 
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Er is sprake van een beperkte afbraak (20 - 25%) van de organische stof waaruit biogas ontstaat. De 

hoeveelheden en minerolengehalten van de ingaande mest en van de uitgaande vergiste mest zijn derhalve vrijwel 

gelijk. De vergiste mest heeft een circa 15% hoger gehalte aan ammoniakole stikstof dan de ingaande mest 

waardoor de beschikboarheid van stikstof voor gewas en de mogelijke ammoniakemissie bij aanwending hoger 

kunnen zijn. Bij scheiding van vergiste vorkensdrijfmest is de opbrengst oon droge stof en mineralen in de dikke 

fractie minder don bij scheiding von verse varkensdrijfmesl. 

2 



~ InfoM.1 
Perspectief 
Elektriciteitsproductie via mestvergisten levert reducties op van de emissies van geur en broeikasgassen. Afhankelijk 

van de beschikbare soort mest, het subsidie-regime, de bedrijfsomvang en de opbrengstprijs voor de teruggeleverde 

elektriciteit lijkt er een gunstig econornisch perspectief Ie zijn voor deze duurzeme vorm ven energie:-opwekking. 

Een .goede dimensionering en regeling ven de instelletil;lin relelie tot de seizoensefhankelijke wormtevraag op bijv. 

het veehouderijbedrijf is een aandechtspunt. Het perspectief is mede ofhankelijk van de eventuele mogeliikheid om 

co-vergisting loe Ie passen. Ook zijn er mogelijkheden in energieleeJI, zoals bijvoorbeeld mais en voederbieten 

telen en meevergisten mel de mesl om zo een hog ere bioges- en dus energieopbrengst fe krijgen. 

Co-vergisten 
Vooral wanneer andere stoffen (orgonisch moteriaal, vetten) kunnen worden meevergist (co-vergisting), neeml de 

opbrengst aan biogas en dus het rendement ven mestvergisting sterk toe. Voor co-vergisling met bedrijfsvreemde 

Ioeslagstoffen is een ontheffing van lNV nodig en de Provincie is het vergunningverlenend geza9. 

3 



BIJLAGE II Beschrijvlng mestvergistingsinstallatie 



Beschrijving mestvergistingsinstallatie 

Voor de beschrijving van de geuremissie van mestvergistingsinstallaties is het van belang om te weten 
welke uitvoeringsvormen er mogelijk zijn. In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van mogelijke 
uitvoeringsvormen van mestvergistingsinstallaties. In de betreffende paragrafen is een beschrijving op
genomen van de mestvergistingsinstallatie op het praktijkcentrum Sterksel en op het praktijkcentrum 
'De iviarke'. Ten behoeve van dit project is een bezoek gebracht aan de genoemde praktijkcentra. 

beschrijving mestvergistingsinstallatie 
Onderstaande figuur geeft een schematische voorstelling van een mestvergistingsinstallatie. In de vol
gende paragrafen worden de verschillende onderdelen uit de mestvergistingsinstallatie nader toege
licht. 

schematische voorstelling van de mestvergistingsinstallatie 

stal 

biogas 

vergiste mest 

rookgas 

stallen 
Mestvergisting wordt toegepast in de varkenshouderij en de melkveehouderij. Voor een beschrijving 
van stalsystemen wordt verwezen naar het handboek milieuvergunningen. Toepassen van mestvergis
ting op een varkenshouderij en een melkveehouderij leidt niet tot aanpassingen aan de stallen zelf. 

vooropslag 
Tijdens de vooropslag van de mest moet spontane vergisting worden voorkomen. Oit leidt tot een ver
lies aan biogasproductie in de vergister. Oit houdt in dat de verse mest zo snel mogelijk naar de ver
gister moet worden geleid. Indien aanwezig kan de mest nog tijdelijk in een mestkelder worden opge
slagen. Oe opslagduur bedraagt hooguit nog enkele dagen. In zowel de varkenshouderij als de melk
veehouderij zal , indien mestvergisting wordt toegepast, geen langdurige opsJag van verse mest meer 
plaatsvinden. 

) 



Op het praktijkcentrum Sterksel bevinden de varkens zich gedurende het hele jaar in stallen. De mest 
wordt opgevangen in goten die zich bevinden onder de roosters in de stallen. De stallen op het praktijk
centrum zijn emissie-arm (groen-label stal) doordat het emitterend mestoppervlak is verkleind door de 
tijdelijke opslag in goten. Een keer per dag wordt de mest vanuit de goten afgelaten (onder vrij verval) 
naar de mestput. Vanuit de mestput wordt de mest naar de vergister gepompt. In het verleden (toen de 
mest nog niet werd vergist) werd de mest een maal per dag naar de mestzak en de houten mestsilo 
gepompt. De bedrijfsvoering in de stallen is dus niet gewijzigd ten opzicht van de oude situatie. 

De koeien op praktijkcentrum 'De Marke' bevinden zich gedurende bijna de gehele dag in een zoge
naamde ligboxenstal. In het weideseizoen gaan de koeien van ongeveer 8.00 uur tot 12.00 uur naar 
buiten. De mest wordt opgevangen in de mestkelder onder de ligboxenstal. Een keer per dag wordt de 
mest vanuit de kelder naar de mestsilo getransporteerd. Toen er nog geen mestvergistingsinstallatie 
was werden de kelders onder de ligboxenstal, afhankelijk van het seizoen, ongeveer €len keer per 
maand geleegd in de mestsilo. 

vergister 
Vergisten is het anaeroob afbreken van organisch materiaal door bacterien. Hierbij ontstaat biogas, een 
gasmengsel dat voor 60-65% bestaat uit methaan en voor 40-35% uit CO2 • Het bevat verder een kleine 
fractie H2S en NH3 en een verzadigde hoeveelheid water. Het biogas kan op verschillende manieren 
worden be nut. Vergisting kan op verschillende temperaturen plaatsvinden (ref. 5): 

psychrofiel (koude vergisting bij temperaturen <25 ac; de verblijftijd van de mest in de vergister is 
meer dan 100 dagen); 
mesofiel (25-45 ac, 15-40 dagen verblijftijd); 
thermofiel (45-65 °c, 10-20 dagen verblijftijd). 

Op boerderijschaal wordt mesofiele vergisting het meest toegepast. Groot nadeel van psychrofiele of 
koude vergisting is de lage gasopbrengst. Beneden 25 ac zal de gasopbrengst snel afnemen, doordat 
de activiteit en vooral de groei van de bacterien temperatuursafhankelijk is. Ais de temperatuur van het 
vergistingproces lager is dan 15°C, is de gasopbrengst minder dan 30% van de maximale opbrengst 
(ref. 7). Bij koude vergisting wordt meestal niet geTsoleerd en weinig of niet verwarmd. Investerings
kosten zijn dus relatief laag. Thermofiele vergisting van mest wordt in Nederland toegepast bij enkele 
projecten die in opstart en/of ontwikkeling zijn. Regeltechnisch is thermofiele vergisting ingewikkelder 
dan mesofiele vergisting. Met name het risico van verzuring van de vergister is groter door de hogere 
temperatuur (ref. 9). Bij een te hoge zuurgraad valt het vergistingsproces stH. Omdat thermofiele ver
gisting voor kleinschalige toepassing, op boerderijschaal, niet erg voor de hand Jiggend lijkt, zal dit niet 
verder worden onderzocht en wordt de aandacht in dit onderzoek voornamelijk gericht op mesofiele 
vergisting. 

Vergisters zijn in twee hoofdtypen in te delen: propstroomsystemen en volledig geroerde systemen. De 
volledig geroerde systemen kunnen vervolgens nog ingedeeld worden in vergisters met constante in
houd en vergisters met variabele inhoud. 

propstroomvergister 
De propstroomvergister (ook wei doorstroomvergister genoemd) werkt volgens FIFO (first in, first out). 
In de reactor vindt geen menging van mest met verschillende verblijftijden plaats. De mest gaat als een 
volume pakketje, met een constante snelheid door de propstromer. Hierdoor is de totale verblijftijd van 
de mest in de reactor constant. 

Bij traditionele propstroomvergisters ward de mest aanvankelijk niet gemengd. Hierdoor traden proble
men op met drijf- en bezinklagen. Moderne propstroomvergisters worden daarom partieel geroerd met 
een langzaam lopende as met bladen in een horizontale tank. Door deze manier van mengen is er wei 
een verticale menging en geen horizontale. De verblijftijd in de vergister is dus nog steeds van vrijwel 
aile mest gelijk. Propstroomvergisters hebben doorgaans een verblijftijd van circa 20 dagen bij rund
veemest en 15 dagen bij varkensmest. In het begin van de vergister zitten nog weinig methaanbacteri
en, aan het eind heel veal. Door de geringe menging en door een klein deel van de vergiste mest weer 



terug te pompen naar het begin van de vergister, worden er ook methaanbacterien in de verse mest 
gebracht. De biogasproductie komt hierdoor sneller op gang en is minder gevoelig voor veranderingen 
in samenstelling en processtoringen. 

Het vergistingsproces wordt in twee fasen (tweetrapsproces) doorlopen, namelijk: voorfermentatie en 
nafermentatie. In de eerste fase wordt de mest opgewarmd, gehydrolyseerd en verzuurd. In een twee
de fase wordt vervolgens voor een belangrijk deel het biogas geproduceerd. Voordeel van deze metho
ds !s het creeren VS:1 een verbotcrde leefomgaving dOOi het scheid6n van deze twee groeperl uacieri
en. Elk van de bacteriensoort heeft een optimale pH en verblijftijd. Hierdoor kan de biomassa beter 
werken dan in een gemengd systeem waarbij de temperatuur en verblijftijd afwijken van het optimum. 

Omdat bij een tweetraps propstroomvergister aile mest een nagenoeg gelijke verblijftijd heeft en voor 
de bacteriengroepen een optimale pH en verblijftijd heersen vanwege het twee fasen systeem, produ
ceert in theorie een propstroomvergister 10% meer biogas dan een volledig geroerd systeem. 

Vol/edig geroerde reactoren 
Bij volledige geroerde systemen wordt de mest in een silo gebracht en via mechanische roerders of bi
ogasrecirculatie in beweging gehouden. Een volledig geroerde vergister wordt daarom ook wei staande 
vergister genoemd. Het mengen van de biomassa is noodzakelijk om een intensief contact tussen de 
voeding en de anaerobe bacterien ta krijgen. Door het roeren zijn er geen problemen met drijf- en be
zinklagen. In de praktijk wordt gemiddeld iedere 4 uur, circa 15 minuten geroerd. De verblijftijd van een 
volledig geroerd systeem is ca. 40 - 60 dagen. De verblijftijd is gemiddeld lang genoeg, maar de mest 
blijft deels korter en deels langer in de vergister. Door het verschil in verblijftijden is de gasopbrengst 
iets lager, dan bij propstroomvergisters. Bij een volledig geroerd systeem zijn er twee mogelijkheden: 

een vergister met een constante inhoud; 
een vergister met een variabele inhoud. 

Een vergister met constante inhoud bestaat uit een silo waarin de hoeveelheid mest weinig fluctueert. 
Op gezette tijden wordt een kleine hoeveelheid verse mest aan de vergistingsilo toegevoegd, tegelij
kertijd loopt eenzelfde hoeveelheid vergiste mest over uit de vergistingsilo. In de silo bevindt zich dus 
mest met verschillende verblijftijden. Uit de vergiste mest die uit de silo overloopt kan dan ook nog een 
hoeveelheid biogas ontwijken. 

Een vergister met variabele inhoud bestaat uit een silo waarin de hoeveelheid mest toeneemt in de tijd. 
Op gezette tijden wordt een hoeveelheid verse mest aan de vergister toegevoerd er stroomt echter 
geen uitvergiste mest over waardoor de hoeveelheid mest in de vergister toeneemt. Bij deze vergisters, 
die dus tevens dienen als mestopslag, kan de verblijftijd oplopen tot 6 maanden of meer. Omdat de 
mestproductie en dus ook het vergistingsproces continu doorloopt, wordt bij het verwijderen van de 
vergiste mest uit de vergister ook verse mest afgevoerd. Hierdoor zal de biogasproductie enigszins la
ger zijn dan van een propstroomvergister. 

Volledig geroerde reactoren zijn aileen geschikt voor dunne vloeistoffen (maximaal 8 - 10% drogestof). 
Bij een hoger droge stofgehalte van de reactorinhoud treden problemen op met het mengen van de 
mest. 

Nadeel van dit systeem is dat veel proceswarmte nodig is om de mest op temperatuur te houden. Dit 
wordt enigszins gecompenseerd door een langere verblijftijd en door te vergisten op een lagere tempe
ratuur. Middels recentelijk ontwikkelde doorvoersystemen is het ook mogelijk om vaste mest (of andere 
vaste stoffen) toe te voegen aan een volledig geroerde reactor. Zo lang het droge stofgehalte lager is 
dan 10%, is bijmengen van vaste stoffen goed mogelijk. 

Op het praktijkcentrum 'De Marke' is een installatie geplaatst waarin rundveemest mesofiel wordt ver
gist. De bestaande mestsilo is omgebouwd tot een volledig geroerde vergister met constante inhoud. 
Hiertoe is de mestsilo ge"isoleerd en voorzien van een verwarmingsinstallatie. De mestvergisting vindt 
plaats bij een temperatuur van ongeveer 35 °c. 



Op het praktijkcentrum Sterksel is sinds eind 2001 een vergistingsinstallatie in bedrijf waarin varkens
mest mesofiel wordt vergist. De volledig geroerde vergistingsreactor met constante inhoud is nieuw ge
bouwd. 

gasopslag 
Er dient een opslagvoorziening voor het biogas te zijn, omdat de biogasproductie niet altijd precies 
overeenkomt met de brandstofbehoefte van de biogasbenutting. Het biogas kan worden opgeslagen in 
een gaszak die bijvoorbeeld boven in de vergister geplaatst kan worden. Ais de energieproductie op de 
pieken in de vraag wordt afgestemd, is er een relatief grote gaszak nodig met een opslagcapaciteit van 
ongeveer een dag. De grootte van de gaszak hangt dus af van het doel dat wordt nagestreefd met de 
biogasbenutting. 

Op het praktijkcentrum Sterksel wordt het geproduceerde biogas opgevangen in een gaszak. Deze 
gaszak drijft op de mest in de vergister. Op het praktijkcentrum 'De Marke' wordt het biogas opgeslagen 
in zowel de vergister als de na-opslag van digestaat. Deze zijn luchtzijdig met elkaar verbonden. 

opslag vergiste mest 
De vergiste mest dient tijdelijk te worden opgeslagen voordat het wordt uitgereden over het land. Op
slag vindt plaats in mestbassins. Een mestbassin moet aan een aantal technische eisen voldoen. Deze 
eisen zijn vastgelegd in de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins (BRM) waarin onder andere is op
genom en dat mestbassins afgedekt dienen te zijn . In de praktijk wordt van de volgens soorten mest
bassins gebruik gemaakt: 

foliebassin; 
mestzak; 
mestsilo. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de soorten mestsilo's en de geuremissie die hieruit kan optreden 
wordt verwezen naar de notitie mestbassins en geuremissie. 

Na een verblijftijd van ongeveer 40-60 dagen wordt op het praktijkcentrum Sterksel de vergiste mest uit 
de vergister afgelaten naar de na-opslag. De na-opslag is in het geval van praktijkcentrum Sterksel een 
mestzak of een houten silo. De na-opslag is in het geval van praktijkcentrum 'De Marke' een foliebas
sin. Deze opslag is speciaal gebouwd ten behoeve van de vergistingsinstallatie. 

ontzwaveling biogas 
Het biogas bevat 0-1% H2S. Het H2S is schadelijk voor de biogasbenutting en het leidingnetwerk en 
dient derhalve uit het biogas te worden verwijderd. Het toevoegen van een kleine hoeveelheid lucht aan 
het biogas in de gasopslag is een vee I gebruikte methode om H2S uit het biogas te verwijderen. Afhan
kelijk van de hoeveelheid H2S in het biogas moet er 2 tot 6 vol. % lucht aan het biogas worden toege
voegd. Door een reactie met de sulfide oxiderende bacterien ontstaat elementair zwavel, wat terug te 
vinden is in de vergiste mest. De reductie van H2S is afhankelijk van de temperatuur, de reactietijd, de 
hoeveelheid en de plaats van luchttoevoer. Bij goede omstandigheden kan er een reductie plaatsvinden 
van 95% tot een concentratiedaling onder de 50 ppm. 
Een overdosering van lucht moet worden voorkomen omdat biogas in lucht explosief wordt bij een vo
lumepercentage van 6 tot 12 vol.%. Deze methode werkt uiterst effectief en is goedkoop. Daarom is 
deze methode veruit de beste in combinatie met een vergistingsinstallatie op boerderijniveau. 

biogasbenutting 
Uit de literatuur zijn drie technieken bekend die kunnen worden gebruikt voor de omzetting van biogas. 
1. Warmtekrachtkoppeling: Bij een warmtekrachtkoppeling wordt het biogas, nadat het ontdaan is van 

zwavelwaterstof, door een benzine- of een aangepaste dieselmotor geleid. Dit biogas drijft de motor 
aan. De motor drijft een generator aan voor opwekking van elektriciteit. Het koelwater van de motor 
levert daarnaast ook nog thermische energie. Doorgaans hebben de huidige motoren een elektrisch 
rendement van 32,5% en een thermisch rendement van 55%. De elektriciteit kan (voor een deel) op 
het eigen bedrijf worden gebruikt. Het overschot kan dan aan het net worden teruggeleverd tegen 



een vergoeding per kilowattuur (kWh). Ook de warmte kan worden gebruikt. Deze is voor een dee I 
nodig om de mest in de vergister op temperatuur te houden. Daarnaast is de warmte ook te gebrui
ken voor de verwarming van stallen, zoals in de varkenshouderij gebruikelijk is. Mede hierdoor zul
len de afzetmogelijkheden van de warmte voor melkveehouderijbedrijven beperkt zijn. Tenslotte 
kan de warmte ook bij derden worden afgezet, zoals bij een glastuinbouwbedrijf of een ander soort 
bedrijf dat warmte vraagt. Voorwaarde is echter wei dat dit bedrijf redelijk dicht in de buurt gelegen 
is, in verband met de warmteverliezen door transport. In een enkel geval kan het zo zijn dat er een 
glastuinbouv.bediijf iii de omgeviiig vaii de vergister gevestigd is. in dat gevai i::; nei oak mageiijk 
om de .c02 , die vrijkomt bij verbranding van het biogas in de WKK, te leveren aan dat bedrijf. 

2. Opwerking tot aardgas: Een andere mogelijkheid om het biogas te benutten is het opwerken hier
van tot aardgas. Hierbij dient het biogas ontdaan te worden van koolzuur, water en zwavelwater
stof, zodat het methaan overblijft. Het is echter niet noodzakelijk om aile CO2 te verwijderen, circa 
15 vol.% levert geen problemen op. Vervolgens kan het gezuiverde gas worden geleverd aan het 
aardgasnet. Om het aardgas te kunnen leveren aan het net dient dit onder hoge druk te gebeuren. 
Daarnaast moet er ook een geur aan het gas worden toegevoegd om zo een eventueel lek op te 
kunnen sporen. Deze apparatuur vraagt een erg grote investering zodat opwerken van biogas tot 
aardgas in de praktijk niet plaatsvindt. 

3. Brandstofcel: Biog<;ls kan ook omgezet worden in elektriciteit door gebruik te maken van een brand
stoteel. In een brandstofcel wordt waterstofgas met lucht door elektrodes geleid . Hierdoor vindt een 
chemische reactie plaats waarbij water wordt gevormd en elektrische energie vrij komt. Er vindt 
echter geen explosieve reactie plaats zoals in een verbrandingsmotor. Het voordeel van gebruik 
van een brandstofcel is het hoge elektrische rendement: maximaal ca . 55% elektrisch en 35% 
thermisch . Op dit moment is de technologie van brandstofcellen nog niet ver genoeg om commerci
eel te kunnen worden toegepast. 

In het onderhavige onderzoek wordt uitgegaan van biogasbenutting in een gasmotor. 

De gasmotor in het geval van het praktijkcentrum Sterksel is een MAN gasmotor met een elektrisch 
vermogen van 37 kWe. De warmte (koelwater van de gasmotor) wordt deels gebruikt om de tempera
tuur van de vergister op peil te houden. De overige warmte wordt gebruikt om de stall en te verwarmen. 
De elektriciteit wordt deels zelf gebruikt. De bedoeling is dat de overige elektriciteit teruggeleverd wordt 
aan het elektriciteitsnet. Hiertoe dient nog een additionele meter te worden geplaatst door de NUON. 

De gasmotor is in het geval van de Marke een Ford-motor met een elektrisch vermogen van 18 kWe . 

De geproduceerde elektriciteit kan grotendeels op het bedrijf zelf worden gebruikt (melkput, verlichting 
etc.). De warmte (koelwater van de gasmotor) wordt deels gebruikt om de temperatuur van de vergister 
op peil te houden. De overige warmte wordt niet gebruikt. 



BIJlAGE III Geuremissle mestopslagsystemen 



Geuremissie mestopslagsystemen 

In deze bijlage wordt ingegaan op bestaande mestopslagsystemen en op de wijze waarop geur uit het 
mestopslagsysteem kan ontwijken. 

In de praktijk komt het voor dat naast de bestaande kelder de opslagcapaciteit van mest vergroot is met 
een van de andere opsiagvormen. Uii een inventarisatie biijkt dat 55% van de bedrijven een buiienop
slag heeft (ref. 1). De buitenopslag is meestal in de vorm van een silo, maar kan tevens een mestzak of 
een foliebassin zijn. 

De geuremissies vanuit een mestopslagsysteem opslagsystemen kan bestaan uit: 
werkverliezen 

vulverliezen (verdringingsluchtverliezen); 
verdampingsverliezen; 

ademverliezen (a Is gevolg van schommelingen in de buitenluchttemperatuur). 

Een mestbassin moet aan een aantal technische eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de 
Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins (BRM) hierin is onder andere opgenomen dat mestbassins af
gedekt dienen te zijn. Deze technische eisen voorkomen onder andere verdampingsverliezen (geur- en 
ammoniakemissies) vanuit de mestbassins. 

Bij een foliebassin wordt grond ontgraven. De afgegraven grand wordt op een talud rond het bassin 
gebracht. Vervolgens wordt de onderfolie in het bassin getrakken. Deze onderfolie wordt op de taluds 
ingegraven. Ten behoeve van een mestopslagsysteem wordt het foliebassin afgedekt met een drijfdek. 
Het drijfdek bestaat uit bijvoorbeeld LDPE folie, dat samen met de onderfolie op de dijken wordt inge
graven. De folie drijft op de vloeistof met behulp van drijflichamen. Deze drijflichamen zorgen er tevens 
v~~r, dat bij vergisting, het drijfdek kan ontluchten (overdrukvoorziening). Omdat het een afgesloten 
drijfdek is treden vanuit een foliebassin geen werkverliezen en ademverliezen op (en dus geen geure
missie) aileen als er spontane vergisting optreedt kan er via de overdrukventielen geuremissie optre
den. 

Foto impressie foliebassin 

Tijdens het vullen van een mestzak treden er geen werkverliezen op. Ais gevolg van de volumeveran
dering van de mestzak zullen er ook geen ademverliezen optreden. De geuremissie van een mestzak is 
dus verwaarloosbaar klein. Aileen als er spontane vergisting optreedt kan er via de overdrukventielen 
geuremissie optreden. 



Tijdens het vullen van een mestzak treden er geen werkverliezen op. Ais gevolg van de volumeveran
dering van de mestzak zullen er ook geen ademverliezen optreden. De geuremissie van een mestzak is 
dus verwaarloosbaar klein. Aileen als er spontane vergisting optreedt kan er via de overdrukventielen 
geuremissie optreden. 

foto-impressie mestzak 

Mestsilo's zijn uitgerust met drijvende daken en met vaste daken. Bij de silo's met vaste daken zal 
sprake zijn werkverliezen tijdens het vullen van de silo, hier wordt immers lucht naar buiten gedrukt tij
dens het vullen van de silo. Ook zullen als gevolg van fluctuaties in de buitenluchttemperatuur en de 
daarmee gepaard gaande schommelingen in het vloeistofniveau ademverliezen optreden. Bij mestsilo's 
met vaste daken zal dus sprake zijn van geuremissie. 

foto impressie mestsilo met vast dak 

Bij een mestsilo met een drijvende afdekking zal de afdekking meebewegen met het niveau van de 
mest. Werkverliezen en ademverliezen zullen er hier dus niet optreden. BRM schrijft echter voor dat er 
voorzieningen worden getroffen ter voorkoming van gasophoping. Bij spontane vergisting kan dus geu
remissie optreden vanuit de overdrukbeveiliging. 

Een mestkelder bevindt zich direct onder de stal. Kelders kunnen gecompartimenteerd of ongecom
partimenteerd voorkomen. In de varkenshouderij zijn de kelders meestal gecompartimenteerd, in de 
rundveehouderij meestal ongecompartimenteerd. 
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Witteveen+Bos 
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7400 AE Deventer 
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6 geurmonsters 
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~ 
KALIBRATJE 
RvA K 074 

certificaatnummer: 03A070 

Unieke identificatie van de monsterzakken (zie: Aesultaten) 

De geurmetingen zijn uitgevoerd conform de NVN 2820. 

Het onderzoek is uitgevoerd in een op geur geconditioneerde ruimte, volgens de in 
de NVN 2820 omschreven voorwaarden, bij een omgevingstemperatuur van (20 - 21 )OC 

2 april 2003 

De resultaten van de analyse zijn te vinden in tabel 1 op blad 2 van 4. 

Voor de reproduceerbaarheid van het analyseresultaat geldt A' < 4. Het 95%
betrouwbaarheidsinterval rond meetwaarde x ligt tussen x12,09 en x*2,09. 

Ais referentiegas is n-butanol gebruikt waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale 
standaarden, ten overstaan van de Aaad voor Accreditatie, is aangetoond. De 
proefpersonen worden individueel geselecteerd op vastgelegde criteria en tevens in de 
tijd getoetst aan deze criteria. De responsies van de proefpersonen zijn op deze wijze 
herleidbaar naar primaire standaard gasmengsels (PSM's) van n-butanol in stikstof. 
Voor de geurconcentratie van het referentiemateriaal n-butanol geldt: 2 ge/m3 (1 
ou elm3) = 40 ppb(v). 

Oe Raad voor Accredilatie is Mn der ondertekenaars 
van de multilaterale verklaring van de European 

Cooperation lor Accreditation 01 Laboraties (EAL) 

ten aanzien van de wederzijdse erkenning van 
kalibratiecertllicaten. 

datum 
naam 
functie 
paraaf 

3 april 2003 
ing. S. Veenstra 

Tekenbevoegde 

Oit certilicaal wordl verstrekt on 

voor Accreditatie genertei aansprakelijkheid aanvaardt 
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blad 2 van 4 

Resultaten: 

Tabel1. 

certificaatnummer: 03A070 

nr. monstercode bron voorverdunnlng * geurconcentratie * * 

2 
3 
4 
5 
6 

(factor) (ge/m3) (ouE/m3) 

03a070s01 G01 zeugenmest 1 120 170.000 (85.000) 
03a070s02 G02 zeugenmest 2 120 54.000 (27.000) 
03a070s03 G03 Oude mest 1 61 70.000 (35.000) 
03a070s04 G04 Oude mest 2 61 29.000 (15.000) 
03a070s05 G05 Vergiste mest 1 120 100.000 (52.000) 
03a070s06 G06 Vergiste mest 2 120 22.000 (11.000) 

In verband met het verdunningsbereik van de olfactometer kan het noodzakelijk geweest zijn, om 
van enkele monsters een voorverdunning te maken met een in deze kolom aangegeven 
voorverdunnings-factor. De waarden in de kolom "concentratie" zijn reeds gecorrigeerd voor deze 
voorverdunnin g. 

Omdat de geurconcentratie in drie significante cijfers wordt berekend en in twee significante 
cijfers wordt gerapporteerd, kunnen er afrondingsverschillen optreden tussen de twee kolommen. 

Witteveen+Bos 
Van Twickelostraat 2 

Postbus 233 
7400 AE Deventer 

De Raad voor Accreditatie is Mn der ondertekenaars 
van de multilaterale var1<Jarlng van da European 
Cooperation lor Accreditation 01 Laboratias (EAL) 
tan aanzian van de waderzijdse erkenning van 
kalibraliecerlificatan. 

Reproductie van het vollediga cerillicaat is tcagestaan. 
Gadeellen van het cerlificaat mogen slechrs wordan 
gereproduceerd na verkregen schriftelijka toestemming van het 
laboratorium van a'gifte. 

Oit cerlineaat wordt varstrekt onder het voorbehoud van de 
Raad voor Accreditalia genertel aansprakelijkheld aanvaardt 
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Beschrijving standaardomstandigheden 

certificaatnummer: 03A070 

De geuranalyse vindt plaats met behulp van een olfactometer en een geselecteerd geurpanel. De olfactometer 
verdunt bemonsterde lucht uit een monsternamezak met behulp van schone perslucht in een aantal vaste 
verdunningsstappen. Uit een van de twee luchtuitlaten (geurbekers) stroomt het verdunde geurmonster en uit de 
andere geurvrije lucht. De geurbeker waaruit het verdunde geurmonster stroomt, wordt 'at random' gekozen. De 
panelleden moeten bij elke ingestelde verdunning aan beide bekers ruiken. lij dienen, ook al nemen zij geen 
verschil waar tussen de beide bekers, een keuze te maken voor een beker waaruit (mogelijk) de verdunde 
geurlucht stroomt (1 uit 2 methode met gedwongen keuze). In totaal worden twee series van ten minste 5 
verdunningen met toenemende geurconcentratie aangeboden. Met een dynamisch voorverdunningssysteem kan 
het verdunningsbereik van de olfactometer worden vergroot van 6 - 60.000 maal tot 6 - 7.200.000 maal. 

Het geurpanel bestaat uit geoefende personen. Deze zijn individueel geselecteerd met behulp van gecertificeerd 
n-butanol. De reukgrenzen en standaardafwijking voor butanol zijn vastgelegd in de NVN 2820. Elke analysedag 
worden van de panelleden die aan de analyse deelnemen twee reukdrempels van gecertificeerd butanol 
bepaald. Voor elk panellid wordt zo het reukgedrag voor n-butanol in de tijd vastgelegd en wordt bepaald of het 
panellid nog binnen de geeiste reukgrenzen vall. 
Tevens wordt zo de gemiddelde paneldrempel voor butanol in de tijd vastgelegd. Deze drempel moet gemiddeld 
40 ppb bedragen. Aan de hand van de registratie kunnen verschuivingen in (individuele) paneldrempels 
waargenomen worden, en waar nodig, tijdig bijgestuurd worden. 

De geuranalyses vinden plaats in een speciaal daartoe ontworpen geurvrije ruimte. De ruimte wordt optimaal 
geventileerd over actief-koolfilters, terwijl conditionering van de ruimtelucht plaatsvindt op temperatuur. De 
temperatuur in de ruimte is 20 tot 28 ac. Gedurende de analys~s wordt er door de panelleden niet gegeten of 

gedronken. 

Hedonische waarde 
Aanvullend op de normale geuranalyse kan de hedonische waarde (on)aangenaamheid van een geur worden 
bepaald. De uitvoering geschiedt aan de hand van een vaste procedure die is vastgelegd in een voorzet voor een 
Nederlandse voornorm voor hedonische analyses (NVN2818). Per analyse worden twee hedonische series 
uitgevoerd. De resultaten van de afzonderlijke panelleden zijn gebaseerd op hun individuele geurdrempels. Na 
retrospectieve screening van de individuele resultaten wordt met behulp van curvefitling de geurconcentratie 

behorende bij een hedonische waarde van H=-O,5, H=-1 en H=-2 afgelezen. 

Berekening 
De bepaling van de geurconcentraties van de monsters vindt plaats volgens de NVN 2820. Per monster wordt 
die concentratie bepaald, die 50% van het panel "zeker" ruikt. Hiertoe wordt de gemiddelde individuele 
geurdrempel van het panel bepaald, waarbij er een retrospectieve screening van de resultaten plaatsvindt. Bij 
deze screening worden de resultaten van de panelleden die tijdens de analyse "buitengewoon" geroken hebben 
niet meegenomen in de berekening. Een panellid ruikt "buitengewoon" als zijn individuele geurdrempel een 
factor 5 buiten de gemiddelde geurdrempelligt. 
De aangeboden concentratie, die 50% van het panel met zekerheid ruikt, bedraagt per definitie 1 ou E/m3 

(Europese odourunit per kubieke meter). Ais een geurmonster 500 maal verdund moet worden om het 50%
detectiepunt te bereiken, bedraagt de oorspronkelijke geurconcentratie 500 Europese odourunits per kubieke 
meter. Per definitie bedraagt het aantal geureenheden per m3 (ge/m3) dan twee maal het aantal ou E per m3 (1 

ou~m3= 2 ge/m3). 
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Apparatuur 
De olfactometer van Witteveen+Bos heeft de volgende specificaties: 
- fabrikaat Witleveen+Bos 
- type O'SAM-01 
- aanbieding keuze uit 2, forced choice 
- materialen teflon, roestvrijstaal en glas 
- besturing personai computer 

certificaatnummer: 03A070 

- verdunningsbereik 6 - 7.200.000 maal (inclusief voorverdunningsapparaat) 

- stapgrootte 2 
- bekerdebiet 20 I/min 
- bekerdiameter 
- interstimulustijd 
- herkomst panel 

5cm 
>2 min. 
vast geselecteerd panelbestand (eigen werving) 

Kalibratie en Accredltatle 
De analyses en berekeningen zijn uitgevoerd met gegevens van de laatste instrumentele kalibratie van de 
olfactometer. Deze heeft plaatsgevonden op 19 februari 2002 en is uitgevoerd volgens de NVN 2820. 

De Raad voor Accreditatie organiseert regelmatig ringtesten in het kader van de beoordeling van accreditatie van 
geurlaboratoria. Hierbij worden de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid bepaald en getoetst aan de eisen uit 
de NVN 2820. In tabel 2 zijn de resultaten van het laboratorium van Witteveen+Bos van de meest recente ringtes
ten weergegeven. Tevens zijn ter vergelijking de resultaten van de laatste ringtest volgens de toekomstige 
Europese norm (prEN) berekend en weergegeven. 

Tabel 2: Resultaten rlngtesten Witteveen + Bos 
omschrijvlng datum herhaalbaarheld r repeatability r reproduceerbaarheld R 

NVN 2820 (R<4,0) 

n-butanol 
praktijkgeur 
n-butanol 
praktijkgeur 
n-butanol 
n-butanol 

(mm/Jj) NVN 2820 (r<3,0) prEN (r<0,477) 

nov-95 
feb-96 

2,4 
2 

2,4-
3,1** 

mei-96 1,8 0,254 2,1-
mei-96 2 0,29 3,3** 
jul-99 1,7 0,23 2,0-
nov-01 1,9 2,7* 

accuracy 
prEN (Aod<0,217) 

0,114 
0,193 

de eis R<4,0 geld! voor butanol en heelt betrekking op de spreiding in de resultaten t.o.v. de stelwaarde van 

40 ppb. 
er is in de NVN 2820 (nog) geen eis voor praktijkgeuren. De berekende waarde heelt belrekking op de 
spreiding in de resultaten t,o.v. de gemiddelde geurconcenlratie van de deelnemende laboratoria. 

Bewaren documentatle onderzoek 
De gegevens betrelfende de responsies van de panelleden (zowel op papier als op diskette), het 
onderzoeksrapport en certificaat en de uitkomsten van de berekeningen van de analyses en de butanolkalibraties 

zullen worden bewaard. 

Afwijklngen van de analyse 

Geen. 
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OLFACTOMETRIE: AANPASSING EENHEID GEURCONCENTRATIE 

Geuranalyses worden in Nederland sinds enkele jaren uitgevoerd volgens de norm NVN2820. 
Deze norm is tot stand gekomen door samenvoegen van de technieken van de Nederlandse 
geurmeetlaboratoria, aangevuld met ervaringen uit vergelijkende praktijkmetingen (ringvergelijkingen). 

Parallel aan deze activiteiten werd in Europees verband gewerkt aan normering om tot een CEN-norm te komen. 
Vooruitlopend op Europese normering, werd besloten de geurmeetnorm NVN2820 te ontwikkelen, welke in april 
1995 gereed kwam. De Nederlandse regelgeving is gebaseerd op deze norm. 
De Europese regelgeving schrijft voor, dat zodra een Europese norm van kracht is, nationale normen dienen te 

vervallen. 

De twee normen beschrijven analyses vol gens dezelfde techniek, maar met een aantal verschillen in uitvoerings
details. 
Middels recent gehouden ringvergelijkingen zijn deze verschillen duidelijk gekwantificeerd. 
Het blijkt dat de Europese variant een betere nauwkeurigheid oplevert en bij sommige metingen betrouwbaarder 

is. 
Daarnaast is gebleken dat de getalswaarden, welke uit de analyses volgen, met een constante factor 
verschillen. Dit laatste is vergelijkbaar met het verschil tussen graden Celsius en Fahrenheit, cm en inches, pk 
en kW, enz. 

Na overleg tussen het ministerie van V.R.O.M. en het overlegplatform van de NKO is besloten: 

- om vooruitlopend op het officiale verschijnen van de CEN-norm, de daarin beschreven variant te gaan hanteren 
(meting m.b.v. het 'zekerheidscriterium'); 
- om verwarring tijdens de overgang naar de Europese methode te voorkomen, worden er twee grootheden 
gehanteerd: 
1) De grootheid voorkomend uit de NVN2820 blijft uitgedrukt worden in de eenheid ge/m3 (geureenheid per 
kubieke meter) 
2) De grootheid voorkomend uit de CEN-norm wordt uitgedrukt in de eenheid ou elm3 (European odour unit per 

cubic meter) 
met als omrekenfactor: 1 ou elm3 = 2 ge/m3 

- beide grootheden te vermelden op de analysecertificaten, teneinde de waarden te kunnen vergelijken ten 
opzichte van eerdere analyseresultaten volgens de NVN2820. 
- de vergunningverleners te informeren over deze aanpassing, zodat invoering van de nieuwe grootheid niet tot 
onjuiste conclusies kan leiden. 

De invoering wordt als voigt gefaseerd: 

Tot 1 maart 1996 mag worden gerapporteerd volgens: x ge/m3 
Vanaf acceptatie revisie NVN 2820 (1 januari 1996 ): x ge/m3 (y ou elm3 ) 

Vanaf invoering CEN-norm: y ou elm3 (x ge/m3) 

1 jaar na invoering CEN-norm: y ou E/m3 

Voordeel van invoering van de nieuwe grootheid is: 
- directe verbetering van nauwkeurigheid van resultaten en toename betrouwbaarheid van methode; 

- dat bij invoer van de CEN·norm er geen aanpassing meer nodig is. 
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blad 1 van 1 addendum op certificaatnummer: 03A070 

Resultaten: 

Tabel. Hedonische waarde 
nr. monstercode bron hedonische waarde (ge/m3) 

2 
3 
4 
5 
6 

H= ·O,5 

03a070s01 G01 zeugenmest 1 2,7 
03a070s02 G02 zeugenmest 2 2,2 
03a070s03 G03 Oude mest 1 1,5 
03a070504 G04 Oude mest 2 1,9 
03a070s05 G05 Vergiste mest 1 2,3 
03a070s06 G06 Vergiste mest 2 2,3 

Witteveen+Bos 
Van Twickelostraat 2 

Postbus 233 
7400 AE Deventer 

De Raad voor Accredltalle Is Mn der ondertekenaars van de 

multilalerala varld.ring van da European Cooperation for 
Accreditation of laboraties (EAL) len aanzien van de 

wederzijdse erkenning van k.libratiecertilicalen. 

H=·1 H=·2 

5,2 13 
4,4 11 
3,1 7,8 
4,8 16 
4,7 12 
4,4 11 

Reproductie van hel volledlge cortificaal Is 

loagestaan. Gedeellen van hal cortillcaal 

mogen slechts worden gereproduceerd na 
veOOegen schriftelljke looslemmlng van hel 

laboralonum van alglfte. 

Dit certlflCa.t wordl verslrakt onder hel 

voorbehoud van de Read voor Accreditatie 

gonanel aansprakelljkheid aanvaardt 



Bijlage 12 

Voorkeursalternatief 



In de onderstaande tabel zijn het gewenste aantal dieren en de stalsystemen van het 

voorkeursalternatief opgenomen: 

Omschrijving Aantal dieren I dierplaatscn 

Diercategorie 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, 5.156 

Groen Label BB 99.06.076) 

Vleesvarkens (Groen Label BB 97. 07. 056V2; 2.244 

emitterend oppervlakte maximaal 0,18 m2
) 

Volwassen pony's (> 3 jaar) 4 

Huisvestingssysteem 
In aIle stallen worden de dieren gehuisvest in hokken, die gedeeltelijk zijn voorzien van een 

dichte vioer. In de beide nieuw te bouwen stallen wordt een zogenaamd bolle vloerhok 

gerealiseerd. Bij dit systeem wordt voor in het hok een sma1 rooster geplaatst, gevolgd door 

een bolle betonvloer en wordt achter in het hok een breed rooster geplaatst. 

In het voorkeursalternatief wordt een stal uitgevoerd met bronmaatregelen, zijnde een stal met 

een water- en mestkanaal en een beperkt emitterend mestopperv1ak (2.244 plaatsen). De 

tweede stal wordt, gelijkwaardig aan de bestaande stallen, uitgevoerd met een chemische 

luchtwasser (ook 2.244 plaatsen). 

In het voorkeursaiternatiefworden de pony's in een stal met strohokken gehuisvest. 

Ammoniakuitstoot 

Omschrijving Aantal Ammoniak Totaal kg NU3 

Dicrcatcgoric diercn cmissic/dicr 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, 4.620 0,18 831,6 

Groen Label BB 99.06.076) 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, 536 0,13 69,68 

Groen Label BB 99.06.076) 

Vleesvarkens (Groen Label BB 97. 07. 056V2; 2.244 1,0 2.244,0 

emitterend oppervlakte maximaal 0,18 m2
) 

Volwassen pony's (> 3 jaar) 4 3,1 12,4 
Cat. K3 

Totaal 3.157,68 

De in de tabel gehanteerde ammoniakemissiefactoren zijn gebaseerd op de Regeling ammoniak 

en veehouderij (Rav). De veehouderij aan de Dwarsdijk 5 te Ommen is in deze situatie gelegen 

op een afstand van ongeveer 90 meter van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 



De EHS bestaat hier uit een bosgebied. Dit bosgebied / de EHS wordt op basis van de Wet 

ammoniak en veehouderij (Wav) aangemerkt als een "kwetsbaar gebied". 

Depositie 

Het gebied, op 90 meter wat tot de EHS behoort, bestaat uit bos. Voor de berekening van 

depositie wordt de ammoniakuitstoot wrmenigvuldigd met een afstandsfactor. Bij een afstand 

van 90 meter behoort een afstandsfactor van 0,940 voor bos. De depositie van het bedrijfwordt 

hierdoor 3157,68 x 0,94 = 2.968,22 mol per hectare per jaar. 

Geuruitstoot 

Omschrijving Aantal MVE/dier TotaalMVE 
Diercategorie dieren 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, 4.620 1,4 3.300,0 

Groen Label BB 99.06.076) 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, 536 1,4 382,86 

Groen LabelBB 99.06.076) 

Vleesvarkens (Groen Label BB 97.07. 056V2; 2.244 1,3 1.726,15 

emitterend oppervlakte maximaal 0,18 m2
) 

Volwassenpony's (> 3jaar) 4 
Cat. K3 

Totaal 5.409,01 

De in de tabel gehanteerde omrekenfactoren zijn gebaseerd op bijlage 1 van de Regeling 

stankemissie veehouderijen (Rsv). De veehouderij aan de Dwarsdijk 5 te Ommen veroorzaakt 

in deze situatie 5.409 MVE. In deze is de dichtstbijgelegen woning van derden (burgerwoning 

Dwarsdijk 6) gelegen op een afstand van 192 meter van het emissiepunt van de 

varkenshouderij. 

Opslag van mest 
Onder de stallen is een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4.850 m3 mest aanwezig. Naast de 

stallen zijn er vervolgens nog de volgende exteme mestopslagen aanwezig: 

• De vergister met een inhoud van 2.000 m3
; 

• De vooropslag ten behoeve van de vergister met een inhoud van 300 m3
; 

• Een na-opslag van 2.500 m3 (mestsilo) ten behoeve van het vergiste eindproduct. 

Het betreffen hier allen afgedekte mestopslagen. 
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Beschrijving van de toegepaste stalsystemen 
(Groen Label leaflets) 



Secretariaat Slichting Groen Label 
Groen labelnummer: 

Toegekend op: 

Vervangt nummer: 

Geldigheid voor het systeem: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

BB 99.06.076 

17 juni 1999 

n.v.t. Toegekend op: n.v.t. 

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label 

Chemisch luchtwassysteem 95% 

Vleesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, 
gespeende biggen en beren 

Korte omschrijving van het stalsysteem: 

~ 
Postbus 70 

2280 AB Rijswijk 
tel. 070 4144700 
fax 070 4144702 

De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Dit systBem bestaal uit een kolom met 
vulmateriaal, waarover continu aangezuurde wasvloeistof word! gesproeid. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak afgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Middels toevoeging van zwavelzuur aan de 
wasvloeistof, wordt continu de ammoniak omgezet in een zout. 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Chemisch luchtwassysteem 

Een chemisch luchtwassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen behandelen. Op de situatietekening van het totale bedrijf dient 
dit duidelijk te worden aangegeven. 

2) Ventilatielucht 
a. van elke afdeling waarvoor de lag ere emissiewaarde van kracht is, dient aile ventilatielucht via het chemisch luchtwassysteem de stal te verlaten; 
b. bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal tenminste 1 cm2 per m3 maximale ventilatiecapaciteit 

bedragen. Voorts moeten de door het Klimaatplatform vastgestelde normen voor maximale ventilatie in acht worden genomen. 
3) Registratie -instrumenten 

Ten behoevevan de wekelijkse controle (zie bijlage 2). moeten een urenteller en een geijkte waterpulsmeter worden aangebracht. De urenteller is 
nodig voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. Door de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd. Deze 
waarden moeten continu worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen. 

4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen. 

5) Alvoer spuiwater 
Het spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een mestkelder die in open verbinding staat met de dieren. Aanbevolen wordt om het spuiwater afte 
voeren naar een aparte opslag waarin zich geen mest bevindt. . 

Eisen aan het gebruik: 
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het waswater te worden genomen. De analyseresultaten dienen 

binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen dient de gebruiker en/of leverancier actie te ondernemen. 
- - -Monster-name;-vervoeF-en-analyse·van het waswater-en de rapportage daarvan dienen door een STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te 

worden uitgevoerd. 
2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om deze reden dient het luchtwassysteem minimaal elk 

jaar te worden gereinigd. 
3) Er diont een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en optredende 

storingen en anderzijds de wekelijkse controlewerkzaamheden (zie bijlage 2). 
4) Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 95%. 
5) Er dient een onderhoudscontract en een adviescof)tracl afgesloten Ie zijn met de leverancier. In het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle 

en onderhoud van het luchtvvassysteem zijn opgenomon. Vllorts zijn in dit contraot taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geoft informatie 
over de standaardinhoud van het onderhoudscontraCL Het adviescontract biedt steun bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem. 

Nadere bijzonderheden: 
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het luchtwassysteem, conform het toelatingscertificaat (waaruit onder meer de relatie 

met het aantal dieren per diercategorie blijkt) en het monsternameprotocol te worden overlegd . 
• , Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de installatie te worden bewaard. 

De bestemming van het spuiwater van het chemisch luchtwassysteem moet duidelijk worden aangegeven. Alvoer naar de mestkelder in de stal (en 
daarmee in open verbinding met de dieren) is niet toegestaan in verband met het gevaar van het vrijkomen van zwavelwaterstofgas. Lozen van het 
spuiwater op het gemeentelijke riool is niet toegestaan. 

4) De vergunningverlener ken voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteem uit te voeren in de periode van 3 tot 9 meanden 
nadat hat systeem is geinstalieard. Om op langere termijn hetammoniakverwijderingsrendementvan het chemisch luchtwassysteem aan te tonen kan 
de vergunningverlener voorschrijven tot het herhalen van de rendementsmeting. In bijlage 3 is een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de 
rendementsmeting moet worden uitgevoerd. 

5) Chemische luchtwassystemen worden gekenmerkt door het vrijkomen van spuiwater en extra energieverbruik door de ventilatoren. • 
6) Het gehalte aan ammoniumsufaat in het spuiwater moet minimaal2,1 mol/liter bedragen. 
7) Voor de opslag van en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Commissie Preventie van Rampen voor gevaarlijke stoffen 

richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en CPR-richtlijn 15-1). Het niet nakomen van deze richtlijnen kan ernstige ongelukken tot gevolg hebben. 
8) De aanvrager noemt dit chemisch luchtwassysteem: "ECO 95+". 
9) De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van een door de aanvrager overlegd meetrapport. De emissie bedraagt 

a. Gespeende biggen . 
- 0,03 kg NH3 per dierplaats per jear bij huisv8sting met maximaal 0,35 m2 leefruimte per dierplaats; 
- 0,04 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 mZ leefruimte per dierplaats. 

b. Kraamzeugen 
0,42 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

c. Guste en dragende zeugen 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting; 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d. Dekberen 
0,28 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e. Vleesvarkens 
- 0,13 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,8 m2 leefruimte per dierplaats; 
- 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,8 m2 1eefruimte per dierplaats. 

Je bovenvermelde bijlagen 1,2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij chemische luchtwassystemen. 

Tekeningen: 
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van het chemisch luchtwassysteem en de integratie van het luchtwassysteem in de stal. 

Aaugevraagd door: 
Bovema Konstrukties B.V. te Milsbeek, tel. 0485 51 4492. 
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Behorende bij aanvraag: 

BB 99.06.076 



Secretariaat Slichting Groen Labei 

Groen Labelnummer. 

Toegekend op: 

Vervangt nummer. 

~n.ldigheid voor het systeem: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

BB 97.07.056 V2 

29 oktober 1998 

BB 97.07.056 V1 Toegekend op: 11 juni 1998 

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label 

Mestkelders met (water- en) mestkanaal, de laatste met 
schuine putwand(en) en met metalen driekantroosters 

Vleesvarkens 

Korte omschrijving van het stalsysteem: 

Postbus 70 
2280 AS Rijswijk 
tel. 070 4144700 
fax 070 4144702 

De ammoniakuitstoot wordt beperkt door verkleining van het mestoppervlak per dierplaats. Aan de achterkant wordt de mest opgevangen in een breed 
mestkanaal, voorzien van een metalen driekantrooster en schuine putwandlen). 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Mestkanaal 

a. de breedte van het mestkanaal dient minimaal1,10 meter te zijn; 
b. het emitterend mestoppervlak mag: 

- maximaal 0,1B.m2 per dierplaats bedragen, of; 
- meer dan 0,18 m2 per dierplaats bedragen, maar moet dan kleiner zijn dan 0,27 m2 per dierplaats; 

c. het emitterend oppervlak van het mestkanaal moet worden beveiligd door een overloop; 
d. het mestkanaal dient voorzien te zijn van een metalen driekantrooster; 
e. het roosteroppervlak boven het mestkanaal moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het roosteroppervlak boven het waterkanaal; 
f. het mestkanaal mag niet in verbinding staan met het waterkanaal of andere kanalen Ibijvoorbeeld met het kanaal onder de dichte bolle vloer of 

onder de schuine wand); 
g. de schuine wand dient gemaakt te zijn van niet mest aanhechtend materiaallbijvoorbeeLd polyethyleen/polypropyleen, roestvast staal of materiaal 

voorzien van een coating); 
h. de wand legen de bolle vloer dient uitgevoerd te worden onder een helling die ligt in de range van 45° tot en met 90° ten opzichte van de putvloer; 
i. de schuine wand tegen de achtermuur is niet vereist, indien wei toegepast dient de wand een helling van minimaal 60· ten opzichte van de 

putvloer te hebben; 
j. de montage van een schuine wand dient vloeistofdicht te gebeuren; 
k. ook is het mogelijk om een goot toe te passen. 

2) Hokuitvoering en roostervloer 
a. er zijn twee soorten hok[Jitvoeringen mogelijk: 

- het hok wordt uitgevoerd met gedeeltelijk rooster, waarbij het hok vooraan bestaat uit een dichte vloer. Achterin het hok bevindt zich het ' 
mestkanaal. Het mestkanaal moet worden voorzien van schuine putwand(en) en een metalen driekantrooster; 

- het hok wordt uitgevoerd met in het midden een bolle vloer. Aan de voorkant bevindt zich een kanaal voorzien van een rooster. 
Het is toegestaan am dit kanaal als een zogenaamd waterkanaal uit te voeren. 
Aan de achterkant wordt de mest opgevangen in een mestkanaal, voorzien van een metalen driekantrooster. 

b. indien het voorste kanaal als een zogenaamd waterkanaal wordt uitgevoerd, dan geldt voor het voorste kanaal: 
- het voorste kanaal mag zowel met als zonder goten of schuine putwand(en) worden uitgevoerd; 

het roosteroppervlak boven het waterkanaal mag nooit groter zijn dan het roosteroppervlak boven het mestkanaal; 
de breedte van het wateroppervlak mag niet meer bedragen dan 0,60 meter. 
Om dit te realiseren kan het waterkanaal worden uitgevoerd met een schuine wand tegen de bolle vloer. Deze dient uitgevoerd te worden onder 
een helling die ligt in de range van 45° tot en met 900 ten opzichte van de putvloer. Ook is het mogelijk om twee schuine wanden in het 
waterkanaal te gebruiken of een gaol 
het waterkanaal mag niet in open verbinding staan met mestkanalen; 

- na elke mestronde dient het waterkanaal afgelaten te worden waama het hok gereinigd kan worden; 
na reiniging en voar aanvang van een nieuwe ronde moet het waterniveau in het waterkanaal minimaal 0,10 meter zijn. 

C. Voor beid'e type hokuitvoering geldt: 
- het hok mag worden uitgerust met een brij- of droogvoerbak of met een Idwars)trog; 
- de hokafscheiding kan open of dicht warden 'uitgevo'erd 
-, per dierplaats dient een dicht vloeroppervlak van minimaal 0,3 m2 aanwezig te zijn. 

~\ Mestafvoer: 
a. voor de afvoer van de mest uit het mestkanaal moet een rioleringssysteem worden aangebracht, zodat de mest frequent en restloos uit de 

mestkanalen kan worden afgevoerd.; 
b. de doorsnede van de afvoeropening dient minimaal150 mm te zijn, de afvoerbuisdiameter minimaal 200 mm; 
C. verder dient de afvoer van mest zodanig te zijn gewaarbargd dat het emitterend mestoppervlak nooit groter wordt dan 0,1 B m2 respectievelijk 

0,27 m2 per dierplaats. Dit moet worden gerealiseerd middels een overloop met een minima Ie doorlaat van 75 mm waarvan de instroamopening 
zichtbaar in het mestkanaal is aangebracht. Voorts moet de overloop zijn voorzien van een stankafsluiter. De overloop mag niet worden aangeslo
ten op de hoofdleiding van het rioleringssysteem; 

d. in het afvoersysteem van het waterkanaal moet een (centrale) afsluiter worden aangebracht die vloeistbfdicht en mestbestendig is. Bij gesloten 
afsluiter moet het water in het waterkanaal worden vastgehouden. De afsluiter mag niet door de opwaartse druk van mest worden geopend; 

e. het rioleringssysteem heeft per mestkanaal een centrale afsluiter. Deze afsluiter moet vloeistofdicht afsluiten en mestbestendig zijn. Voorts mag 
een gesloten afsluiter niet door de opwaartse druk van mest worden geopend; 

f. de buizen van het rioleringssysteem dienen vervaardigd te zijn van PVC en te voldoen aan de KOMO, BRl2001 (NEN 7045). De hulpstukken dienen 
geproduceerd te zijn volgens NEN 7046. Suizen en hulpstukken dienen tevens te voldoen aan sterkteklasse 41. De rubberen ringen voor het koppe
I~,!!. van de buizen en hulpstukken dienen van het type SBR te zijn en te voldoen aan BRL 2013 "Rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in 
drll'lkwater en afvalwaterleidingen". Aile verbindingen voar het koppelen van buizen en hulpstukken dienen met manchetten te gebeuren. Contrale 
op vlaeistof-dichtheid dient te gebeuren voor het betonstorten d.m.v. het vullen van de afdelingsleiding met water. 

Eisen aan he! gebruik: 
Na elke ronde dienen de kana len afgelaten te worden, waarna het hak gereinigd kan worden. Na reiniging dient het waterniveau in het waterkanaal 
minimaal 0,10 meter te bedragen. Verder dienen de schuine wandlen) in het mestkanaal na elke ronde schoongespoten te worden. 

Nadere bijzonderheden: 
11 De aanvrager noemt dit stalsysteem "IC-V systeem met metalen driekantrooster". 
2) De beslissing van het Sestuur is genom en op basis van: 

a. door de aanvrager overlegde meetgegevens welke een gemeten emissie aangeven van 1,0 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een emitterend 
oppervlak van het mestkanaal van maximaal 0,18 m2 per dierplaats; 

b. door de Werkgroep emissiefactoren uit meetgegevens, door berekening, herleide emissie van 1.4 kg NH3 per dierplaats per jaar bij meer dan 
0,18 m2 maar kleiner dan 0,27 ml emitterend oppervlak van het mestkanaal per dierplaats. 

1I:nr:ningen: 
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal met detailtekeningen van mogelijke uitvoe-ringsvormen van de mestafvoer. 

Aangevraagd door: 
Inter Continental B.V. te Helmond, tel. 0492545505. 
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Inter Continental 8.V. 
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Behorende bij aanvraag: 

BB 97.07.056 V2 
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Secretariaai Stichting Groen Label 

Groen Labelnummer: 

Toegekend op: 

Vervangt nummer: 

~Idigheid voar het systeem: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

B 8 99.06.076 

17 juni 1999 

n.v.I. Taegekefld ap: n.v.t. 

Tot herroeping door het 8estuur van de Stichting Groen Label 

Chemisch luchtwassysteem 95% 

Vleesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, 

gespeende biggen en beren . 

I(orle omschriiving van het sfl1/systeem: 

fostbus 70 
2280 AS Rijswijk 
tel. 070 4144700 
fax 070 4144702 

De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatlelueht te behandelen in een ehemisch luchtwassysteem. Oit systeem bestast uit eel) kolom met 
vulmateriaal, waarover continu aangezuurde wasvloeistofwordt gesproeid. 8ij passage van de ventilatielucht door hetluchtwassysleem wordt de 
ammoniak afgevangen in de wasvloeistof, waerna de gereinigde ventilatielueht het systeem verla at. Middels toevoeging van zwavelzuur aan de 
wasvloeistof, wordt continu de ammoniak omgezet in een lOUt. 

Eisan can de uiP/oering: 
11 Chemisch luchtwassysteem . 

Een chemisch luchtwassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen behandelen. Op de situatietekening van het totale bedrijf dient 
dit duidelijk te worden aangegeven. 

2) Ventilatielucht . 
a. van elke afd!lling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient aile ventilatielueht via het ehemiseh luchtwassysteem de stal te verlaten; 
b. bij het gebrulk van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal tenminste 1 cm2 per m3 maximale ventilatiecapaciteit 

bedragen. Voorts moeten de door het Klimaatplatform vastgestelde normen voor maximale ventilatie in acht worden genom en. 
3) Registratie instrumenten 

.Ten behoeve·van de wekelijkse contraie (zie bijlaye 2), moeten Ben urcnte!ler en een geiJkte waterp.ulsmaterworden aangebracht De urenteller is 
nodig voar het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. Door de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd. Deze 
waarden moeten continu worden geregi!;treerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen. 

4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moet snel en aecuraat kunnen worden afgelezen. 

5) Alvoer spuiwater . 
Het spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een mestkelder die in open verbinding staat met de dieren. Aanbevolen wordt om het spuiwater afte 
voeren naar een aparte opslag waarin zich geeh mest bevindt 

Eisen Biln hlit gsb,./Jilr. . 
1) Conform ~et monstamame protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het waswater te worden genomen. De analyseresultaten dienen 

binnen de aangageven grenzen te liggen.lndien deze buiten de grenzen Iiggen dient de gebruiker enfatleverancier aetie te ondeniemen. 
Monsternama, veNoer en analyse van het waswater en de rappartage daarvan dienen door een STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te 'f· 
worden uitgavoerd. . .. . 

21 Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hog ere weerstand ondervinden. Om deze reden dient het luchtwassysteem minimaal elk .. 
jaartB worden gereinigd. . .. ~ .. 

3) Er dient sen lagbo"Elk te worden hijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, ondsrhoud, analyseresultaten van het waswater en optredende 
storingen e~ andenijds de wekelijkse co·ntrolewerkzaamheden (2ie bijlage 21. 

4) Het chemisch lucl1twassysteam·moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben VBn minimaaI95%. , 
5) Er dient een ondef.houdscontract en aen adviescnntract afgesloten te zijn met da leveraneier. In het onderhoudseontract moet een jaarlijkse eantroie 

en onderhoud van hat luchtwassysteem zijn.opgenomen. Voorts ziin in dit contracttaken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft informatie·· 
over de stam~aardinhoud ven het onderhoudscontracl Het adviescontract biedt steun bij vragen over de procesvoering van het luehtwassysteem. 

Madero bijzonderhellen: 
11 Blj·de vergunningeanvraag dient het dimollsionerlngsplan van het luch"twas,svsteem, conform hat toelatingscertificaat (waaruit onder meer de relatie 

inet het aantal dieren per diercategorie bJijkt) en het monsternamaprotocol Ie worden overlegd. . 
2\ Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dianen op aen centrale plaats bij de installatie t9 worden bewaard. 
3) De bestemming van het spuiwatsr van het chemisch luchtwsssysteem moet duidelijk worden aangegeven. Afvoer naar de mestkelder in de stal (en 

daarmee in open verbinding met de dieren) is niet toegestaan in verband met het gevaar van hetvrijkomen van zwavelwaterstofgas. Lozen van het 
spuiwater op het g!)meentelljke riool is nicttoBgestaan. 

4) De vergunningverlenBr kan voorschriJven een rendementsmeting van het chemisch luehtwassysteem uitte voersn in de periode van 3 tot 9 maanden 
nadat het systeem is gei·nstalleerd. am op langen! termijn het amrponiakverwijderingsrendement van het chemisch luchtwassysteem aan te tonen kan 
de vergunningverlener voorschrijven tot het herhalen van de rendemantsmeting. In bijlage 3 is een beschrijving opgenomen van de wijze waarap de 
rendementsmeting moet worden uitgevoerd. 

5) Chemische luch1wassystemen worden gekenmerktdoor het vriikomen van spuiwater en extra energieverbruik door de ventilatoren. 
6} Het gehatte aan ammoniu(TIsufaat in het spuiwater moet minimaal 2.1 mol/liter bedragen. n V~~r de opslag van en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie. en de Commissie Preventie van Rampen voor gevaarlijke stoffen 

richtlijnen opgesteld IP-blad 134.4 en CPR-richtlijn 15-11. Hel nietnakoman van deze richtlijnen kan emstige ongelukken tot gevolg hebben. 
Bl De asnvrager noemt dil chemisch luohtwassystaem: "ECO 95+ H . 

9) De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van een door de aanvrager overl~gd meetrapport De emissie bedraagt 
a. Gespeende biggen 

- 0,03 kg NHs per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,35 m2 1eefruimte per dierplaats; 
. 0,04 kg NHa per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 m2 1eefruimte per dierplaats. 

b. Kraamzeugen 
0,42 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

·c. Guste en dragande zeugen 
- 0,21 kg NHa per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting;· 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar bii graepshuisvesting. 

d. Dekbe·ren· . . . . 
0,28 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e. VleesvarKens 
- 0,13 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,8 m2 1eefruimte per dierplaats; 
- 0,18 kg NH3 par dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,8 m2 1eefruimte per dierplaats. 

101 De bovenvermelde bij\agen 1,2 en 3 zijn opgenamen in de bijlagen behorende bij chemische luchtwassystemen. 

Tekeningen: 
Zie ommezijde voor een schematisch averzicht van het chemisch luehtwassysteem en de integratie van het luchtwassysteem in de stal. 

Aengiivreegd door: 
Bovema Konstrukties B.V. te Milsbeek, tel. 0485 51 4492. 
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Secretariaat Stichting Groen Label 

Groen Labelnummer. 

Toegekend op: 

Vervangt nummer. 

Geldigheid voor het systeem: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

BB 00.02.084 

24 februari 2000 

n.v.t Toegekend op: n.v.t 

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label 

Chemisch luchtwassysteem 95% 

Vleesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, 
gespeende biggen en beren 

{(orte omschrijving van het stalsysteem: 

Postbus 70 
2260 AB Rijswijk 
tel. 070 4144700 
fax 070 4144702 

De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Dit systeem bestaat uit verticaal 
geplaatste elementen, waarover minimaal om de 20 minuten de aangezuurde wasvloeistof gedurende 1 minuut gesproeid wordt Bij passage van de 
ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak afgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem 
verlaat. Middels toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistot, wordt continu de ammoniak omgezet in een zout 

Eisen aan de uitvoeriflg: 
1) Chemisch luchtwassysteem 

Een chemiscp luchtwassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen behandelen. Op de situatietekening van het totale bedrijf dient 
dit duidelijk te worden aangegeven. 

2) Ventilatielucht 
a. van elke afdeling waarvoor de lag ere emissiewaarde van kracht is, dient aile ventilatielucht via het chemis(!h luchtwassysteem de stal te verlaten; 
b. bij hat gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal tenminste I cm2 per m3 per uur maximale ventilatie

capacileit bedragelJ. Voorts moeten de door het Klimaatplatform vastgestelde normen voor maximale venlilalie in achl worden genomen. 
3) Registralie il'lstrumonten 

Ten behoeve van de wekeliikse controle (zie bijlage 2), moeten een urenteiier en een geijkte waterpulsmeter worden aangebracht De urenteller is 
nodig voor het registraren van de draaiuren van de cir.culatiepomp. D.oor de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd. Deze 
waarden moeten continu worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen. 

4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen. 

5) Afvoer spuiwater 
Het spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een mestkelder die in open verbinding staat met de dieren. Aanbevolen wordt am het spuiwater af te 
voeren naar een aparte opslag waarin zich geen mest bevindt 

Eisen aan het gebruik: 
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het waswater te worden genomen. De analyseresultaten dienen 

binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze builen de grenzen liggen dient de gebruiker en/of leverancier actie te ondememen. 
Monstername, vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te 
worden uitgevoerd. 

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hog ere weerstand ondervinden. Om deze reden dient het luchtwassysteem minimaal elk 
j~ar te worden gereinigd. 

3} Er dient een logboek Ie worden bijgehouden met betrekking tot enarzijds metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en optredende 
storingen en anderzijds de wekelijkse controlewerkzaamheden (zie bijlege 2). 

4) Het chemisch·lu chtwassysteem moet eeri ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaaI95%. 
5) Er dient een·onderhoudscontract en een adviescontract afgesloleo te zijn met de leverancier. In het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle 

en ondorhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. Voorts zi]n in dit contract taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft informatie 
over de standaardinhoud van het onderhoudscontract. Het adviescontract biedt steun bij vragen overde procesvoering van het luchtwassysteem. 

Nadere bijzonderheden: 
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het luchtwassysteem, conform hettoelatingscertificaat {waaruit onder meer de relatie 

met heLaantal dieren per diercategorie blljkt) an het mons1emameprotocol te worden overlegd. 
2) ~Iet monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de installatie te worden bewaard. 
31 De bestamming van hel spuiwatervan hat chemisch luchtwassysteem moet duidelijk worden Bangegeven. De Stichting Groen Label wijst het 

bevoegd gezag, de luchtwasserproducent/leverancler en da vergunninghouder Sf OJ) datverwijdering en afzetvan het spuiwater binnen de vigerende 
regelgeving dienen plaatl> te vinden. Dearnasst dient de lucjjtwasserproducentlleverancier de vaehouder hier expleciet op te wijzen. 

4) De vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteem uitte voeren in de periode van 3 tot 9 maanden 
nadat het systeem is geinstalJeerd. Om op langara termijn het ammoniakverwljdaringsrendement van het chemisch luchtwassysteem aan te tonen kan 
de vergunningverlener voorschrijven tot het herhafen van de randementsmeting. In bijlage 3 is een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de 
renderTlentsmeting moet worden uitgevoerd. . 

5) Chemische luchtwassystemen worden gekenmerkt door het vrijkomen van spuiwater en extra energieverbruik door de ventilatoren. 
6) Het gehalte aan ammoniumsufaat in het spuiwater moet minim·aal1,2 mol/liter bedragen. 
7) Voor de opslag van en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Commissie Preventie van Rampen voor gevaarlijke stoffen 

richtlijnen opgesteld IP-bled 134.4 en CPR-richtlijn 15-1). Het niet nakomen van deze richtlijnen kan ernstige ongelukken tot gevolg hebben. 
8) De aanvrager noemt dit chemisch luchtwassysteem: "UniQ-95". 
9) De beslissing van het Bestuuris genomen op basis van een door de aanvrager overlegd meetrapport De emissie bedraagt 

a. Gespeende biggen 
- 0,03 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,35 m2 1eefruimte per dierplaats; 
- 0,04 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 m2 1eefruimte per dierplaats. 

b. Kraamzeugen 
0,42 kg NH3 per dierplaatl> per jaar. 

c. Guste en dragende zeugen 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting; 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d. Dekberen 
0,28 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e. Vleesvarkens 
- 0,13 kg NHJ per dierpfaats per jaar bij·huisvesting met maximaal 0,8 m2 1eefruimte per dierplaats; 
- 0,18 kg NHJ per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,8 m2 1eefruimte per dierplaats. 

10) De bovenvermelde bijlagen l, 2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij chemische luchtwassystemen. 

Te/{eningefl: 
Zie ommezijde voor eef!. schematisch overzicht van het chemisch luchtwassysteem en de integratie van het luchtwassysteem in de stal. 

Ai!ng~l!raagd door: 
Uni-Q-Rllinternational B.V. te Meyel, tel. 077 4661200. 
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Secretariaat Stichting Groen Label 

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS 
d.d.15 juni 2000 (vervangt de bijlagen van 4 november 1999) 

Postbus 70 
2280 AS Rijswijk 
tel. 070 4144700 
fax 070 4144702 

BIJtAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL 

Het is essentieel dat er een representatief monster van het in het luchtwassysteem aanwezige waswater wordt genomen. Hetwaswater dient op de 
hieronder aangegeven parameters te worden geanalyseerd. En de analyseresultaten dienen binnen een bepaalde bandbreedte te liggen. 

iVlrmstemame pliiais: 
In de leiding van de recirculatiepomp naar de sproeiers is een aftappunt aanwezig v~~r het bemonsteren van het waswater. 

MO(lstername: 
De monstername vindt plaats door in een emmer onder het aftappunt circa 2 liter waswater op te van gen. Hieruit wordt 100 milliliter in een 
monsterflesje gebracht De analyse dient binnen 48 uurte worden uitgevoerd. 

Analyse: 
Het waswater dient in een laboratorium met STERLAB erkenning volgens daartoe geschikte normen te worden onderzocht op pH, ammonium 
/NH4+-N), en sulfaat /SOl-). Het gehalte aan ammoniumsulfaat is systeem afhankelijk. 

Bandbresdte van de ;!flalyses: 

component 

pH 

resultaat 

afwijking < 0,5 pH eenheid 
afwijking > 0,5 en < 1 pH eenheid . 
afwijking > 1 pH eenheid 
afwijking < 10% 
afwijking > 10% en < 20% 
afwijking > 20% 

actie gebruikerlleverancier 

geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud .'. 

.J • . ' 
Dnafhankelijke inspectie: . .;.... : 

Oegene die de monsters neemt controleert het spuidebiet en de werking van de recirculatiepomp.ln dat kaderwQrden de standen van de : :.: .' 
urenteller en de watermeter afgelezen en geregistreerd. Gecontroleerd moet worden of het spuiwaterdebiet overeenkomt met de door de 
leverancier opgegeven. waarde. . , 
Voorts moet hEltzuurverbruik worden vastgesteld. Oit verbruik moet voor wat betreft de orde van grootte overeenkomen met de geschatte 
ammoniakamissie over de afgelopen periode. '.' 
Indien bliikt dat de gemeten waarden niet liggen binnen de aangegeven range (iie bijlage 2) moet de veehouder samen met de leverancier aetie 
ondememen om de w8rkingvan het chemisch'luchtwBssysteem te optimaliseren. " 
Ten'behoeve van deze controle moeten de velgende gegeve.ns bD het luchtwassysteem besehikbaar zijn: 

. a. staltype; " . 
b. dierbezetting over de afgelopen periode, sinds de vorige inspeetie (apl.eg- en afleverdata en aantal diBrenl;· 
c. aanvullingen van de zuurvoorraad, sinds varige inspec.tie (data, volume van het zuur en pakbonnen); 
d. spuiwaterdebiet zoals door de leveraneier is ingesteld. 

Flapportage: 
Uftkomsten van de analyses moeten worden verzonden aan de veehouder en de leverancier. 6ij de rapportage moeten in ieder geval de volgende 
gegevens worden vermeld: ° 
a. (type)nummervan de luehtwasser; 
b. datum van monstername; 
c. naam, adres en woonplaats van de inriehting waar de luchtwasser is geplaatst; 
d. meterstanden van de urBnteller en de spuiwater debietmeter; 
e. zuurverbruik; 
f. evenwele opmerkingen. 
Het inspectio laboratorium beoordeelt de uiLSlagen van de WBswotnrmonsters en meterstanden om vast te stellen of de chemische luehtwasser 
op goede wijze he eft gefunctioneerd. Over deze beoordeling dient jaoadljks te worden gerapporteerd.o Een beoordeling van hetjaarliikse 
technische onderhoud en het logboek maken deel uit van deze jaarlijkse rapportage. Verzending van het rapport moet plaatsvinden san de 
veehouder, de leveraneier en de gemeente wearin de' inrichting is g9legen. 

BIJLAGE 2: STANDAARD ONDERHOUDSCONTRACT 

Het standeard anderhoudscontract dient mimmaal de volgende ele~~tlten te bevatten: 
n. Minimaal Unmaal per jeer dientde leverancior een onderhoudsbeurt uit te voeren. 
2) Wekeliikse c'ontrole van de veehouder op de volgende punten: 

a. pH van het waswater (bijvoorbeeld met e.en lakmoespepier); 
b. waswaterdebiet en verdeling over het pakkot (notersn m9terstand urenteller, volgens voorschrift vail de leverancier); 
c. spuiwaterdebiet(noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift van de leverancier); 
d. ventilatij! (vblgem,vaorschriftvan de leverancier); 
e. zuurdoseerinstaUatie (volgens voorschrift van de IBverancier); 
f. ,uurverbru!k. 
De bandbreedte van de waarnemingen en °bijbehofBnde aeries ziill in onderstaande tabel weergegeven. 

3) !ncidenteel reinigen van het luehtwassysteem (volgens voorschrift van de lev.erancier). 
4.) Het mogelijk maken'lan controle door de veehouder ten behoeve van de leverancier. 
5) In geval de veehouder verplicht wordt om aen rendementsmeting uit te laten voeren moet in het onderhoudseontract worden vastgelegd 'dat de 15 

leverancier voor het uitvoerB·n van deze meting verentwoordelijk is. . 



.. JUNI 20D3 
Eanr:-'ralidta van de r;DntrDlepll!Itlin: 

~~'ltrDlepunt resultaat 

sproeibeeld ;; goed 
suboptimaal 
slecht 

waswaterdebiet afwijking < 10% 
afwijking> 10% en < 20% 
afwijking > 20% 

draaiuren waswaterpomp afwijking <: 5% 
afw.ijking > 5% 

spuiwaterdebiet ** afwijking < 10% 
afwijking > 10% 

drukval over pakket afwijking < 20% 
afwijking > 20% en < 40% 
afWijking > 40% 

• goed: sproeibeeld is regelmatig en bestrijkt het gehele oppervlak. 

actie gebruikerJleverancier 

geen aetie 
aa ndaehtspu nt 
reparatie/onderhoud 
geen aetie 
aandaehtspunt 
reparatie{onderhoud 
geen aetie 
verklaring vragen 
geen aetie 
reparatie/onderhoud 
geen aetie 
aandachtspunt . 
reparatie/onderhoud 

suboptimaar: sproeibeeld is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% van het oppervlak 
slecht sproeibeeld is niet regelmatig en bestrijkt minder dan circa 80% van het oppervlak 

*" Spuiwaterdebiet, uitgedrulct in liter/jaar/dierplaats, bedraagt 
VARKENS 
- gespeende biggen,leefruimte maxirpaal 0,35 m2 per dierplaats 9 
- gespeende biggen, leefruimte meer dan 0,35 m2 per dierplaats 11 
- kraamzeugen .. 125 
- guste en drag-ende z.eugen 65 
-dekberen· 85 
- vleesvarkens, leefruimte maximaal 0,8 m2 per dierplaats 40 
- vleesvarkens, leefruimte meer dan 0,8 m2 per dierplaats 65 
PLUIMVEE 
- vleeskuikens 
- vleeskuikenouderdieren 
-Iegkippen: voliere- en grondhuisvestingssystemen 
- opfokdieren van lE,grassen: voliere- en grondhuisvestingssystemen 

0,7 
8,1 
4,5· 
2,4 

Bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 1999 gelden voer traditionele stallen. 

De resultaten van de wekelijkse controle moeten worden geregistreerd in het logboek.. Afwi/kingen ten opzichte van het monsternamo prottleol of 
op andere wi/ze opgemerktdoor de veehoudBr, bijvoorbeeld in de vorm van plotseling toenemende.stankoverlas" die duiden ap dreigende ~l. 
calamiteiten, moeten direct aan de leverancier worden gemeld. Alia afwijklngen dienen in het logboek te worden opgenomen. Ook de lncidentele·' • 
reiniging en controlebeult door de leverancier dientte worden vermeld in het logboel<, met daarbij de bevindingen. Bij de verplichting rot het .. ' . 
uitvoeren van een rendementsmeting moet de datum waarop deze meting is verricht in het logboek worden geregistreerd. !/ ! 

BIJLAGE 3: REN·DEMENTSMETING 

De vercQunningverlener ken voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteem uitte voeren. Deze bestaat uit een . 
natchemische bepa)ing van het ammoniakgenalte in zowel de ventilatielucht voor de wasser als de ventilatielucht na de wasser, Conform de .. 
voorschriften vao de NER dient ditte gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uurtijdens' piekbelasting van de wasser (dlt betekent 
voor de veehouderij overdag). Het verwijderingsrendement van ammoniak door het luchtwassysteem dient hierbij minimaal het in de vergurining Wet 
Milieubeheer aangehouden reductiepercentage te zijn. 
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Algemene informatie luchtwassers Bovema S-air B.V. 

Bijlage 2: 
Uitvoering, toegepaste materialen en voorzieningen luchtwasser 

Bijlage Dimensioneringsplan Bovema S~air Luchtwasser juni 2003 17 



Uitvoering luchtwassysteem "L W 15/70 N" (DB 96.19.943 V;t3;'''EeO 95-F'(BB 99.06. 
076) en "*'1: WP"(lts 00 M O~. ~ to, 01..; O<Y4 

A) Wasser: 
+ Omkasting opgebouwd uit hoogwaal'dige, gladde PP sandv.rich panelen met een gesloten 

celstmctuur, kleur RAL 7032 met een dikte van 50 mm. De omkasting wordt volledig 
geproduceerd bij ons productiebedrijf in Milsbeek. De omkasting wordt duurzaam 
gekoppeld met. bebulp van kunststof extruse- en draadlastechnieken waardoor een zeer 
stabiele en stevige konstr6k1ie ontstaat. De omkasting is standaard voornen van een 
mangat (H x B: 1300 mm x 700 rom), welke toegang verschaft tot de'ruimte achter de 
druppelvangers, bij de ventilatoren. Verder is in elke kast, inclien er meer dan een kast 
geleverd wordt, voorzien van een sparing waannee de wassers gekoppeld kunnen worden 
op watemiveau. 

Wassercapaciteit (ro3/h) Afinetingen (L'C.BxH) rum 
15.000 4300 x 1000 x 3000 
30.000 4300 x 2000 x 3000 
45.000 4300 x 3000 x·3000 

+ De wasserkasten worden onderling gekoppeld via een flexibel rubber, welke aan de 
voorzijde (luchtinlaatzijde) van de wasser wordt gemonteerd, zodat een qichte aansluiting 
ontstaat tussen de kasten, stal en buitenlucht. Afmetingen rubber bedraagt (HxB) 300' x 
3000 rom. Afdiehting tussen de bovenzijde van de wasser en de stal en/of luchtkanaal 
dient te worden voorzien door de opdrachtgever. Eventuele afdichtingen tussen de kasten 
en het dak dienen ook te worden voorzien door de opdrachtgever ~ . 

+ Wasserpakket is opgebouwd uit hoogwaardige, kunststof PP bestaande uit "honiugraaf' 
vormige matjes, Ideur zwart. Het pakket is opgebouwd uit blokken pakket met een 
afineting van 900 x 600 -x 330 (rnm) waardoor het pakket. eenvoudig stapelbaar en 
uitneembaar is. Door een groot speeifiek oppervlak: per volume eenheid wordt do.or de 
toepassing van elit pakket een zeer hoog ammoniakreductie rendement behaald. 

+ De druppelvanger achter het wasserpakket ):lestaat uit profielen van PP die veiticaal zijn 
ingebouwd in een PP omkasting. Hierdoor vindt een uitstekende afvang van 
wat~+druppeltjes plaats die van he~ wasserpakket afkomstig zijn. Zowel het wasserpakket 
als de druppelvanger zijn ongeveer 10 em .van de'bodem af gemonteerd zodat het systeem 
zeer eenvoudig gereinigd kan worden. 

+ Het waterverdeelsysteem voor de bevocbtiging van het wasserpalck.et en de stofafvang is 
opgebouwd nit de hoogwaardige kunststof PVC. Leiclingwerk en · appendage zijn 
uitgevoerd in de drukklasse PN 10 (10 bar) . .De sproeiers' die worden toegepast zijn ook . 
van PVC en hebben een minimale waterdoorlaat van 5 mm, waardoor verstoppingen niet 
mogeZijk. zijn. Het sproeisysteem aan de voorzijde van het wasserpakket is eenvoudig 
afueembaar"waardoor het wasserpakket gem~elijk l?-itneembaar is. 

. . 
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+ De watercirculatiepomp(en) die word(en) toegepast, 3 fase/380V, islzijn vervaardigd illt 
het zeer corrosiebestendige RVS 316. Het type pomp dat zal worden toegepast is een 
horizontale centrifugaalpomp. De pomp zuigt vrij water aan uit het waterreservoir en 
verpompt dit water vervolgens weer naar het waterverdeelsysteem. De pomp is voorzien 
van een dubbele asaidichting, een mechcrnis(;he ell een spocli..'1g. Deze spading zorgt 
ervoor dat de zouten; welke aanwezig zijn in het proceswater opgelost en afgevoerd 
worden zodat de mechanische asafdichting goed blijft functioneren. . 
Voor een meerprijs is het mogelijk om deze pompen frequentiegestuurd te plaatsen. 
Hierdoor zal het energieverbruik van de pompen nog verder afnemen. Graag inforrneren 
wij U over deze mogeiijkheden en de te behalen extra besparing. 

B) Besturingssystemen: 
+ De voUedige besturing van de wasser vindt plaats met behulp van een Programmable 

Logic Controller-sturing, afgekort PLC, welke in een aparte schakelkast is ingebouwd. 
Door de toepassiLg van de PLC is een zeer nauwkeurige en stabiele sturing van de 
luchtwasser mogelijk. D~ onderstaande onderdelen worden gestuurd en gecontroleerd 
door deze PLC: 

1) zuurtegraad (PH) van het proceswater wordt bepaald met een zichzelf 
controlerende elektrode, waardoor het systeem automatisch aangeeft wanneer de 
meetelektrode geijkt dient te worden. De pH -sturing vindt plaats met behulp van 
het door Bovema speciaal ontwikkelde VPS-systeem. 

2) flow van de watercirculatiepompen, hierdoor waarschuwt het systee:m 
automatisch als de pompen te weinig water gaan verpompen (bijvoorbeeld 80% 
van de no:rnillale·waarde) of als de pompen dreigendroog te lopeno 

3) waterIDveau in het reservoir wordt continu bewaakt, er voIgt automatisch een 
waarschuwing indien het watemiveau te hoog wordt in het reservoir. 

4) dichtheidsmeting van het spuiwater waardoor een continue samenstelling van het 
spuiwater gegarandeerd is. 

5) spuiwatermeter welke is uitgerust met een pulsgever, bierdoor voigt er 
automatisch een waarschuwing indien er teveel spuiwater'wordt afgevoerd. 

6) d.rukval over wasserpa.kket en druppelvanger wordt continu gemeten, er voIgt 
automatisch een waarschuwing indien de drukval te hoog wordt. 

+ voor een meerprijs kunnen de waterpompen worden aangestuurd via een in een aparte 
schakelkast ingebouwde frequentieregelaar. Hierdoor wordt er een optimale verhouding 
bereikt tussen opgeno~en vermogen van de pompen en de wateropbrengst van de 
pompen. 

C) Zuurdosering vanaf opslalrtank 
+ Zuurdoseerpomp ingebouwd in een pompkast, geplaatst op de zuuropslagtank. Deze 

micropomp ill uitgerust met een teflon membraan, keramisch voetvent;ieI, teflon 
aanzulgleiding in de opslagtank, teflon multi-functieventiel, teflon drukleiding uit een 
stulc vanaf de pomp tot in de wasser, ornmanteling van deze drukleiding uit PVC (PN 
10) vanaf pompkast tot in de wasser. Deze ommanteling wordt volledig gelijmd. . 
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D Ventilatoren: 
+ De venlilatoren worden niet door Bovema S-air geleverd. Maximale luchtweerstand 

door de wasser bedraagt 120 Pa. 

E ZUUIopsiagtank: 
+ Staande, cilindrische tank, vervaardigd uit HDPE en dubbelwandig uitgevoerd. inboud 

1000 I 2000 I 4000 liter. Maatvoering nader te bepalen. Verdere appendages be- en 
onliucbting, vulopel1ing. ontluchting. mangat. mechanische niveauaanduiding. visuele 
lekdetectie. vulstation en leidingwerk vanaf dit vulstation naar de opslagtank. 
Veiligheidsvoorzieningen en aanduidingen. zoals een lekbak. een nood- en oogdoucbe 
en aanduidingsbordjes worden geleverd en gemonteerd volgens de daarvoor geJdende 
Dannen. 
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Algemene infonnatie luchtwassers Bovema S-air B.V . 

. Bijlage 3: 
Toegepast zuur (infolmatie AKZO), opslag van zuur (CPR 15-1) en 

chemiekaart 
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AKZO NOBEL 

Akzo Nobel is een wereldwijd 
opererend concern met 
vestiglngen in meer dan SO 
landen. Het hoofdkantoor 
bevindt zich in Arnhem. 
Nederland. Het produkten
pakket omvat zout en 
chemische produkten. verven 
en lakken. produkten voor de 
.gezondheidszorg en vezels. 

De activiteiten zijn onder
gebracht in direct onder de 
Raad van Bestuur 
ressorterende business-units. 
geclusterd in vier groepen: 
Chemie. Coatings, Pharma en 
Vezels. Aan de business-units 
zijn in zodanige mate bevoegd
heden gedelegeerd dat alert 
op marktontwikkelingen kan 
worden geanticipeerd en 
gereageerd. 

Al<zo Nobel voert een actief 
. milieubeleid. zowel wat betreh 
produkten als bedrijfsproces
sen. In geografisch opzicht 
zijn d.e activiteiten vooral 
geconcentreerd in Europa 
en de Verenigde Staten. 

Ecosystems 
Ecosystems is een van dE drie 
sub-business-units van de 
business unit Base Chemicals 
(chemie-groep) _ De produkten 
in het pakket van Ecosystems 
zijn zoutzuur. chloorbleekloog. 
natrlumhydrosulfiet, zwavel
dioxyde, dimethylether 
(drijfgas v~~r spuitbusseri). 
zwavelzuur en oleum. 
Een belangrijke aktiviteit van 
Ecosystems is de commerciele 
dienstverlening betreffende 
de verwerking van chloor· en 
zwavelhoudende reststoffen . 
Ecosystems heatt twee 
recydingsinstallaties waarin 
deze produkten worden 
verwerkt tot rf!spectievelijk 
routzuur (HCI) en 
rwaveldioxyde (SOLl . 
Het sluiten van de kringloop 
door uit rest- en afvalstoffen 
nieuwe grondstoffen te 
maken, is een belangrijke 
doelstelling van Ecosystems. 

Op zwavelzuur en oleum 
wordt In deze brochure verder 
ingegaary_ 
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2 Produktieproces 

3 Toepassingen 

4 . Chemische en fysische 
eigenschappen 

5 Verdunnen 

6 Wijze va n "Iflp.vering en opslag 

8 Veiligheidsmaatregelen 

ZWAVELZ 
~~5i! 

( J 
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Lucht 
---.-~ 

Zuurverbrandingsoven 

H,SO, en 5-> 

.. ··:f; r~ ': l 
.:_! .. :~) .r 

Proces van derden 

Zwavelzuurfabriek 

. 
S?' + O :-~ SO~ .:., __ : .::. 

: ~ J' , " 

'. : : :. '!.-.: ~: '. ~ 1· ... ·"'· 

~" Oleum 

-<!l3--- Technisch zuur 
~. . . Chemisoh zui'lee-

en ,-'u/zuur 

-:':. :". ".: : . : r'-. . " .~ - ... . .. - . . . .. 
-" , " ' 0 '" . ... 

2=~ . .r:·'V bere:c ~/oige !1S he~ zg'-: 
~·')c.e ~i i·:. a m ==q:. rGC -::S. 

Tegeriwoorclig wordt Z~\· c;\.'e!
zuur vic het contactproces 
bereid. waarbij zwaveld'ioxyde 
katalytisch v:a zwave!trio>:yde 
wordt omgelet iii z'Na'.JelzLlur 
en oleum. 

Bij Akzo Nobel Chemicals in 
Amsterdam wordt zwavel
dioxyde. SOl. bereid door 
'!erbranding van puur z'.-v3IJei. 
'"an rec ycle-zwavelzuur en 
andere zwavelhoudende 
reststoffen in een roterende 
oven. 
in een aparte bro::hure 
wordt nader ingegaan op 
de zU!.I;-verbrandingsoven . 
Het !waveldio)(yde wordt 
vervolgens na reiniging in de 
convertor omgezet in zwave!
trioxyde. 50s. waarna dit 
weer met geconcentreerd 
zwavelzuur omgezet wordt in 
zwavelzuur en oleum in de 
gewenste concentraties . 
De hiernaast afgebeelde 
figuur geeft in blokschema 
dit proces weer. 



. " .. 
7. _ . S:: " 

.1 d!':" cioor s:alen 
i vJorden g.:::!,=id er. 
, tGI-I~-,S wo:-den 

:ificatiES vali 
,de k'I'Jalitelten zijn 
rraag verkrijgbaar. 

. ... . . 
,;ejJ;::'OuCC':(U ': L,",t:i"t,j3Ct,e ':'l'Ji 

tel" wel"eld. 
De belangrijkste toepc;ssingell 
zijn: 

- bereiding lIall kunstmest 
- bereiding van kunstvezels 
- bereiding van katalysatoren 

(voor het dragermaleriadi) 
- bereiding van citroenzuur 

en melkzuur 
- bereiding van silicaten 
- in de farmaceutische industrie 
- in de verfindustrie 
- als katalysator 

(bij all<ylatieprocessenj 
- als droogmiddel 
- als accuzuur 
- als beitsmiddel van metalen 
- als "sulfoneringsmiddel" 

[hier wordt oak wei oleum 
voor gebruil(t) voor produl<tie 
van wasmiddelen en bij de 
produktie van kleurstoffen 
voor o.a. textiel 

- bereiding van lijmen 
- als zuurgraadregeling 

(o.a. afvalwaterzuivering). 

I ) , 
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CHEMiSCHE EN FYSISCHE 
EIGENSCHAPPEN 

ZVlci'.'e)z:uur is een kleurlccs 
tot grijs getillte, enigszills 
olieachtige vloeistof met Een 
soortelijke massa van bijna 
tweemaal die van water. 

,theid van zwavelzuur en oleum bij verschillende concentraties Bij kamertemperatuur en een 
concentratie van 96% of lager 

lvelzuur 

centratie 

DOg) 
,6 'q 

o 

Soortelijke 
massa 
(kg/m') 

1000 
1034 
1069 
1105 
11 43 
11 82 
1222 
1264 
1307 
1352 
1399 
1449 
1502 
1558 
1615 
1674 
1710 
1733 
1784 
1820 
1841 
1843 
1844 
1842 
1839 

Oleum 

Concentratie Soortelijke Equivalent 
vrij 503 massa zwavelzuur 
(g/100g) (kgJm;) 
(l5,6'C) 

0 1839 100,00 
2 1851 100,45 
4 18S8 100,90 
5 1855 101,35 
8 1873 101,80 
10 1880 102,25 
15 1899 103,38 
20 1916 104,50 
25 1935 105,63 
30 1952 106,75 

Voorbeeld van een berekening van een equivalent sterkte; 
oleum met 25% vrij zwaveltrioxide: 

25 x 1,225(') 30,63% 
100 - 25 75,00% 

is equivalent aan 105,63% zwavelzuur 

i') 1,225 - 98/80 = 
mol gew. H2SO4 

mol gew. 503 

is zwavelzuur praktisch reukloos. 
Bij hogere temperaturen en 
concentraties boven 98% komen 
irriterende zure dampen vrij .. 
Zwavelzuur, is een sterk zuur. Het 
reageert heftig met basen en is 
sterk corrosief. Het zuur 
reageert eveneens heftig met 
vele stoffen onder warmte
ontwikkeling. 
Zwavelzuur tast onedele metalen 
aan (behalve load) onder 
vorming van brandbaar 
waterstofgas (explosi egevaar!J. 
Zwavelzuur is hygroscopisch. 
Het absorbeert water uit de 
)ucht waardoor·het zuur in 
concentratie afneemt. 
De industrie maakt van deze 
eigenschap veelvuldig gebruik 
voor o.a. het drogen van gassen. 

Oleum is een rokende, kleurloze 
tot grijs getinte, viskeuze . 
vloeistof. De "rook" is afkomstig 
van de overmaat zwaveltr1.p.xyde . 

. :.. 
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"rieest", Eig.:nschoppen zijli 
k aan die van lwavelzuur. 

Iysemethoden 
aanvraag zijn Akzo Nobel 
Idaard analysemethoden 
:hikbaar. 

'!Itpunten 
e figuur op pagilla 4 IS de 
!Itlijn voor zwavelzuur en 
Jm aangegeven. 
r zwavelzuurconcentraties 
;en 80% en 90% en boven 
Yo, alsmede voor aile 
Jmconcentraties, betekent 
dat met name in de winter 
ening moet worden 
louden met bevriezing/ 
;tallisatie. 

cositeit 
je figuur hieronder is het 
loop van de viscositeit van 
verscilillende concentraties 
~velzuur gegeven met de 
nperatuur als parameter. 

:htheid 
tabel op pagina 4 geeft 
dichtheid van zwavelzuur 
oleum bij verschillende 

1 centrati es. 

VERDUNNEN 

ZwaVf:,zuul' Ell oleum kUlOi"I"r, 
verdund worden door ze te 
mengen met water of zwavel
luur met een lager H2S04-
gehalte dan het ·uitgangs
materiaal. 
Denk er aan dat grate 
warmte-effecten optreden, 
met gevaar van wegspattende 
zuurdruppeis duur" het koken 
van het water. 
Daarom moet altijd, onder 
roeren, zuur aan water (of aan 
zuur met het lagere gehalte) 
worden toegevoegd en niet 
andersom! 
Oleum nooit met water 
verdunnen, maar altijd met 
zwavelzuur of met oleum met 
een lager gehalte. Oak altijd 
oleum aan zwavelzuur of aan 
het lager geco'ncentreerde 
oleum toevoegen en niet 
andersom! 

Om te berekenen wat de 
verhouding van zwavelzuurl 
oleum met een verdunnings
middel moet zijn om een 
bepaalde concentratie te 
bereiken. kan men gebruik 
maken van de "rechthoek
methode". Deze methode 

\,'.jGrdt GOn dE 11and 'Jan e~11 

voorbeeld verduidelijkt: 
De hoekeli van een rechthoek 
worden door diagonalen met 
elkaar verbonden. 
De concentraties van de te 
mengen zuren (of zuur met 
water) worden, in gewichts
procenten, ingevuld bij de 
linke.ho2kpuntcn. \:Vtitcr 
wordt hierbij aangenomen 
als 0%. Zwavelzuur en oleum 
worden 'uitgedrukt in 
equivalenten zwavelzuur. 
De gewenste concentratie 
in gewiciltsprocenten wordt 
ingevuld op het snijpunt van 
de diagonalen. 
De lagere concentraties 
worden van de hogere afge
trokken langs de diagonalen 
en ingevuld bij de rechter
hoekpunten. 
Deze getallen geven de 
gewichtsverhoudingen aan 
van de concentraties op 
de Iinkerhoekpunten. zodat 
de gewenste concentratie 
(ingevuld op het snijpunt van 
de diagonal en) bereikt wordt. 

5 

RecJ1tliGe.t'jn1etl7od€. 

Vraag: 

Wat rijn de benodigde hoeveelheden 

zwavelzuur en water voor de 

bereiding v?n 100 kg aceuzuur (37% 

zwavelzuur met een dichtheid von 

1,28 g/em 3). uitgaande van vulzvur 

96% (dichtheid l,B4 g/cm 3 ) en 
• •• _ .. _~1 
"·~L"" ; 

Antwoord: 

Gebruik makend von de rechthoek

methode. komt men tot de volgende 

conclusies: 

96% 37% 

0% 59% 

m.a.w.: 

37 kg vulwur 960/, levert. gemengd 

met S9 kg water, 96 kg ac(uwur 37%. 

Voor de aanmaak van 100 kg 

aC(UZUur 31% is dan nodig: 

100/96 x 37 kg - 38,5 kg vulwur 

96% en 

100/96 x 59 ke_,· 61,5 kg water. 
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Transportgevarenk!aS5E 
\J,ie.g- en railver'·J0et-

Zwavelzuur: 

P.DR -k lassE 8 

RID-kla ;se a 
TREM-kaart CEFIC I ECI~1-aOG04 

ler code ~ 
! 1830 1 

Oleum : 

ADR-klasse 8 

RID-klasse 8 
TREM-Ilaart CEFIC TEC(R)-!!OG04 

Kemmler·code 

~ 1831 

ADR-itemnu,"mer lb 

RID-i:emnumme.r lb 

UN nummer 1830 

ADR-itemnummer 1 a 

RID-itemnummer I a 

UN nummer 1831 

WlJZE VAN AFLEVERiNG 
EN OPSLAG 

:Z1;·ici\l".:=Iz.ullr kc,n G~ 
-Jerschiller;dE wijzell worden 
geleverd: 

- in tankauto's met een 
laadvermogen varierend van 
18 tot 30 ton_ 

- in spoorketelwagons 
(20 tot 60 ton per wagon) : 
aileen voor 96% tecl1nisch 
zuur ex Budelco, aangezien 
Amsterdam geen spoorweg
aansluiting heeft. 

- in tankschepen 
(400 tot 500 ton) : 
ook uitsluitend voor 96% 
technisch zuur ex Budelco. 

Oleum kan uitsluitend per 
tankauto worden geleverd _ 

Aanvoer·per tankauto 
De tankau-to's zijn voorziell 
van een luchtcompressor, die 
maximaal 2 bar overdruk 
levert, waardoor het zwavel
zuur tot een hoogte van ca . 
10 meter kan worden 
opgevoerd. Ook is lossen 
mogelijk ·d.m. v_ instrumenten
lucht of een pomp van de ont
vanger [werkdruk max. 3 bar). 
Teneinde de aansluitkoppeling 
op de vulieidingJlosleiding van 
de. tanks te kunnen montereli. 
dient deze voorzien te zijn van 
een standaardfJens NEN 5802, 
of DIN 2502 druktrap 10 met 
de volgende maten: 

flensmiddellijn 
boutcirkelm iddellijn 
boutgatmiddellijn 
aantal boutgaten 

165 mm 
125 mm 

18 mm 
4 

Deze aansluiting moet zich 
ca. 1 meter boven het 
maaiveld bevinden op een 
afstand van max. 3 meter van 
de losplaats van de ·tankauto. 
Het einde van de vuJleiding 
m.oet voorzien zijn van een 
afsluiter en blindflens. 
De blihdflens dient ori;i: 
corrosie en lekkage.ya.fl de 
afsluiters te voor.kdn:H~n. 

Het vullen van de 
opsJagtank 
De tankauto dient v.ia 
verharde wegen naa.r een 
losplaats te rijden. Ander 
verkeer moet geen gevaar 
kunnen veroorzaken tijdens 
het lossen, of bij de losplaats. 
Tevens dient de tanka·uto .snel 
ver:wijderd te kunnen worden, 
in geval van een calamiteit. 
Er moet voldoende werk
riJimte zijn voor het bedienend 
person eel. 

De plaats waar de tankauto 
op de vulleiding wordt 
aangesloten, moet duidel·ijk 
zijn gemerkt met de 
aanduiding "zwavelzuur" of 
"oleum", met zonodig daarbij 
de concentr_atie-aanduiding. 

De opst~lplaats eD het 
koppelpunt dienen doelmatig 
verlicht te zijn. Ter plaatse 
moet eeri w·aterslang gebruiks·-

.. gereed zljh met voldoende 
. ca·paciteit am eventueel 

gemorst zuur te verdunnen en 
weg te spoelen. Tevens drenen 
een lIeiligheidsdouche en een 
oogdouche aanwezig te zijn. 
De watertemperatuur van 
qe douches is bij vocirkeur 
ca. 20?C . .-
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Corrosie 
Zwavelz.uur is corrosief ·.Joor 
de meeste constructie· 
materialen . Het corrosieve 
gedrag echter is zeer complex 
en is a.a. afhankelijk van de 
concentratie. temperatuur. 
vloeistofsnelheid. 
verontreinigingen. etc. Tot 
cOrtL~ntratie5 van ca. 90~/c 
gedraagt zwavelzuur zich als 
een normaal niet'oxyderend 
mineraalzuur dat 
gedissocieerd is in waterstof· 
kationen en sulfaat· en 
bisulfaatanionen. 
De metallische corrosie wordt 
bepaald door de activiteit van 
het gehydrateerde 
waterstofion. Bij hogere 
zwavelzuurconcentraties is de 
gehydrateerde waterstofion
concentratie gering en 
daardoor de corrcsiviteit. 
maar n~emt het oxydatieve 
karakter sterk toe. Daarnaast 
treedt bij o.a. staal en 
roestvast staal passiviteit op 
in geconcentreerd zwavelzuur 
en oleum door de vorming 
van een beschermende sulfaat 
cq oxyde film op het' metaal
oppervlak. 

Bij de keuze van de te 
gebruiken materialen in 
zwavelzuur en oleum is onze 
afdeling Techn!sche Service 
u graag van dienst. 

Opslagtanks 
Voor de opslag van 
geconcentreerd zwavelzuur 
en oleum wordt veelal staal 
toegepast. Daarnaast kan 
voor zwavelzuur ook gebruik 
worden gemaakt van PVC 
versterkt met glasvezel· 
polyester. Dit laatste 
materiaal wordt naast emaille 
ingezet voor de opslag van 
chemisch zuiver zwavelzuur 
en vulzuur am ijzeropname 
te vermijden:'VQor oleum kan 
verder ook roestvast staal 
toegepast worden. 

Het ontwerp van de tank moet 
voldoen aan de standaard 
regels. De wanddi!<te van de 
tank moet nauwkeurig worden 
berekend. inclusief de 
corrosietoeslag voor stalen 
tanks. De invoer dient van de 
wand af geplaatst te worden. 

Bij taepassing van staal treedt 
altijd enige corrosie op onder 
ontwikkeling van' waterstofgas 
en de vorming van ijzer
sulfaat. dat zich afzet op 
de bodem van de tank. 
De opslagtanks dienen regel-

matig in9IJendig gei"nspecteerd 
te word en overeenkomstig de 
geldende ilinderwet-eisen. 
Deze inspecties vinden in het 
algemeen eens in de 5 - 10 
jaar plaats. Er is altijd kans 
op aanwezigheid van water
stofgas in de stalen tanks: 
Hier dient bij reinigings- en 
I~<;werkzaamheden rekening 
mee gehouden te worden. 
Voor nader advies kan de 
afdeling-Technische Service 
u behulpzaam zijn . 

De tanks dienen geplaatst te 
worden in een betonnen bak. 
waarvan de inhoud minstens 
gelijk moet zijn aan de inhoud 
vah de grootste opslagtank 
plus 10% van de inhoud van 
de resterende tanks in de 
bak. Omdat zwavelzllur en 
oleum het beton aantasten. is 
het raadzaam het beton' te 
beschermen. by. met zuurvast 
tegelwerk ter plaatse van de 
pompen . 

In het algemeen worden de 
tanks voor 78% en 96% 
zwavelzuur en 20% ol~um 
niet geTsoleerd Lv.m . 01' de 

. vriespunten van deze 
produkten. Voor oleum 25 % 

. is het wei raadzaam de tanks 
te isoleren en te voorzien van 
ee!l elektrische verwarming. 

Het is van belang de opslag-
. capaciteit aan te passen aan 
het gekozen trahsportmiddeL 
Een vuistregel vOor de 
capacitei t sbepallng van een 
opslagtank. 'bij inachtneming 
van ' een maximale vulgraad 
van 85%, is 1.5 maal een . 
normale levering of een 
normale levering plus 1 week 
consumptie. 
Voor tankautoleveringen geldt 
een capaciteit van tenminste 
40 ton ( = 23 ton x 1.5/0.85). 

Leidingen, appendages, etc. 
LeidinKen voor geconcen
treerd zwavelzuur en oleum .. 
worden bij voorkeur 
vervaardigd uit dikwandig 
staal met.ruime bochten 
(R ~ Sd). Hierbij dient de 
vloeistofsnelheid lager te zijn 
dan 0.5 ·m/sec. Om de kans 
op lekkages teO verminderen 
wordt geadviseerd het aantal 
flenzen en afsluiters tot een 
minimum te beperken . 
Daarna<;lst worden voor. 
zwavelzuur. afhankelijk van 
de procescondities en 
materiaaleigenschappen. 
kunststofleidingen toegepast 
zoals polyethyleen', PVC (al 
dan niet glasvezel-polyester-

7 

,!ers~erkt). staal (PTFE' 
bekleed). etc. 

Voor oleum en onder 
. bepaalde omstandigheden 
voor geconcentreerd zwavel
zuur kan ook roestvast staal 
gekozen worden. . 

Voar geconcentreerd 
zwavelzuur en oieum wucuen 
hooggelegeerde roestvast 
stalen klep- en kogelafsluiters 
of PTFE gevoerde membraan
afsluiters aanbevolen. Voor de 
produkten. die ge'loelig zijn 
voor ijzer'pick-up. zij n o_a 
PTFE-gevoerde afslu iters in 
bedrij f. Voor de tlenspakkingen 
wordt voor de stalen en 
roestvast stalen leidingen 
Gylon® toegepast en voor 
de kunststofleidingen Viton"'. 

Voor andere const t'Uctie
materialen en/of toepassingen 
van andere zwavelzuur- en. 
oleumconcentraties verdient 
het aanbeveling contact met 
ons op te nemen. 

Pompen 
Standaard worden centrifu- ;;: 
gaal pQmpen toegepast v9.o~: 
het transport van zwavelz0.ur 
en Oleum. Om lekkage lahgs.' 
de as te ~oorkomen gaat de 
voor.keur uit naar zgn. nmi- ' 
seal pompefl. Deze pompe(l 
zijn vaak vervaardigd uit haog 
gelegeerde roestvaste .. 
staalsoorten of staallPTFE 
gevoen;1. De juiste keuze van 
de pomp is sterk afhankelijk 
van de functie en de lay-out. 

. \. 
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Z Luur en oleum zijn 

sterke, corrosieve 

anorganische zuren die 

gevaarlijk zijn bij 

ondeskundig gebruik. 

Geconcentreerde 

oplossingen van zwavelzuur 

en oleum veroorzaken bij 

contact met de huid 

ch~mische. brandwonden. 

Contact met de ogen 

k:-'- 'er ernstige gevolgen 

hebben. 

VEJll GHEI DSMAATREG ELEN 

Om de risJco's van het werken 
met lwavelzuur of oleum 
zoveel mogelijk te beperken, 
zijn een aalltal maatregelen 
nodig: 

. Instrueer het personeel goed 
over het werken met zwavel
zuur en oleum en de gevaars
'aspecten hiervan. 

: Op de plaatsen waar zwavel
zuur of oleum wordt gebruikt 
of is opgeslagen, dient een 
aansluiting op de waterleiding 
aanwezig te zijn, om in geval 
van lekkage het luur te 
verdunnen en weg te spoelen. 

- Op qeze plaatsen moeten 'ook 
een douche en een oogdouche 
aanwezig zijn. 

- Voorkom dat zwavelzuur in. 
contact komt met basen, 
met onedele metalen, of met 
brandbare, met water 
gemengde (organische) stoffen. 

- Indien er gevaar bestaat voor 
contact met zwavelzuur of 
oleum, moet het person eel 
uitgerust zijn met doelmatige 
persoonlijke beschermings
middeien, zoals: 

. • beschermende kleding 
'. gesloten veiligheidsbril 
~ laarzen 
• kunststof handschoenen. 

- Dieht flenzen' aan de buiten
rand af met een kunststof ring 
of tape, om teO voorkomen dat 
wurlekkage ontstaat. 

Eerste hulp 
Mogelijkheden van eerste hulpverlening na contact met zwavel · 
zuur of oleum: 

- Bij inademen van zwavelzuur- of oleumdamp: 
Het slachtoffer direct uit de 'gevaarlijke ruimte hal.en en zo snel 
mogelijk in de frisse lucht brengen. Zorg daarbij eerst voor zelf
bescherming. Voistrekte rust laten houden, n'iet laten lopen of 
laten spreken. Dien zuurstof toe bij kortademigheid (aileen door 
arts of deskundige). Roep medische hulp in. 

- Na inslikken van zwavelzuur of oleum: 
Het slachtoffer veel water laten drinken am de concentratie te 
verlagen. Onder geen voorwaarde braken opwekken. 
Roep medische hulp in. 

- Na contact met de ogen: 
Direct de ogen uitspoelen met veel water, gedurende ten minste 
15 minuten. Houd hierbij de oogleden van elkaar am goed te 
kUnnen spoelen. Ais de pijn blijft, doorgaan met spoelen. 
Roep medische hulp in. 

- Na contact met de huid: 
Afspoelen met veel water. Verontreinigde kleding, schoeisel en 
dergelijke, uittrekken. Getroffen huidgedeelten gedurende 
minimaal 15 minuten met veel water afspoelen. 
Roep medische hulp in. 

Veiligheidsinformatiebladen van zwavelzuur en oleum zijn op 
aanvraag te verkrijgbaar. 

Akzo Nob~1 Chemicals B.v. 
Pcistbus 247 
3800 AE Amersfoort 
Tel. 033 - 676869 
Fax 033 - 67 61 38 

,.' :; -. 

32 

8 ZWAVElZUUR/OlfUM AKZO NOBEL 



Veiligheidsinformatieblad (VIS) conform NEN-ISO 11014 

ZWAVELZUUR 96% 

Stofnaam 

Soort stof 

ZWAVELZUUR 96% 

Enkelvoudige stof 

~ JUN I 2003 

Afdruk door: 

Afdrukdatum: 

Invoerdatum: 

laotst. wijziging 

Artikelnr. 

Admin 

23-03-200009:17 

19-02-199614:16 

28-10-199917:10 

Leverancier BREUSTEDT CHEMIE BV 
POS'TBUS 721 

Tel. in noodgevallen 
0653244323 

7300 AS APELDOORN 

NEDERLAND 

Tel. 055-5332844 Fax 055-5429072 

Officiele stofnaam 

CAS nr_ 

Annex 1 nr. 

ZWAVELZUUR 96% 

7664-93-9 
016-020-00-8 

, .EG nr. 

Formule 

231-639-5 

H2S04 

Kimkerverwekkend 

Sensibiliserend 
Mutageen 

. Inslikken 

Ogen 

Huid 

Inademen 

Risico's 
Stab iliteit 

" 

Nee 

Nee 

Nee 

Reprotoxisch '(voor de yoortplanting vergiftig) 

Bijzondere aanduiding 

GEEN braken opvilekken, mond spoelen, twee glazen water drinken, arts waarschuwen • 

eerst langdLirig spoelen met veel water, arts waarschuwen of naar ziekenhuis vervoeren. 

verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water of douchen, zonodig arts waarschuwen. 

frisse lucht, in'hal!zittende houding zetten, zonodig.beademen, onmiddellijk naar ziekenhuis.vervoeren. 

stabiel onder aanbevolen bewaarcondities. 

Preventieve maatregelen 

Blusmiddelen •• 

Brand Produkt niet ontviarribaar, GEEN water op deze stof gieten, verder aile blusstoffen toegestaan. 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 
Ogen gelaatsschenn of zuurbril. 

Huid zuurbestendigekleding en handschoenen, (PVC, butylrubber). 

Inademen voorkom inademen van de damp of nevel, ventilatie. 

Milieuvoorzorgen I reinigingsmethoden 
Opruiming/Afval reactle'met water is zeer exo~herm (warmte-ontwikkeiing), dus voorzichtig neutraiiseren (verdunnen). 

Opruiming/Afval neutraliseren met sodawater, afval afvoeren volgens de ervoor geldende wefgeving. 

Nee 

Opslag in een goed geventileerde ruimte, in goed gesloten verpakking, gescheiden van: reductlemlddelen en basen. 

D;I velll!JhBids[~f6rm.tieb!ad (VIB) Is me! de gma/sf magelijke zorg opgesteld op basis van de maes! recente" kennls 
en informatie. DB a.ansprake/fjkheld lIoor het gebrulk dil VIS fig! echter bij de warkgever_ De samensteller aanvaardt 
geen enke/e aansprake/qkhe/el voor materi~/e enlof Immateril!/B schade van welke aarel dan ook eloor het gebrulk van 
elil .blad. 
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~iligheidsinformatiebrad (V lB·} conform NEN-rSO 11014 

;Jen 

Jid 

adem en 

gelaatsscherm of zuurbril. 

zuurbestendiQ.ekleding en handschoenen. (PVC. butylrubber). 

voorkom inademen van de damp of nevel. ventilatie. 

lootstellingsgegevens 

r - JUNt 2003 

Afdruk door: 

Afdrukdatum: 

Invaerdatum: 

la2tste wijliging 

Admin 

23-03-200009:17 

19-02-199614:19 

28-10·1999 H:1D 

Opname door de huid? 
MAC-TGG 8 uur 

MAC-TGG 15 min 
WGW-waarden 

Nee 

Imschrijving Zwavelzuur 96% 
warte lijst stot? Nee 

ysische toestand Vloeibaar Kleur Helder tot lichtgrijs 
·erschijningsvorm Olie-achtige vloeistof Geur Reukloos 
lole · 'lassa 98.1 Reukgrens 
lamt-_.-~nning (mbar) bij (20 ·C) mbar KookpunUtraject 310 
lamps panning (bar) bij (20 ·C) 0.03 bar SmeltpunUtraject -13 
lichtheid (water=1) bij (20 DC) 1.843 g/cm3 Sublimatiepuntltraject 
lampdichtheid (lucht=1) bij (20 DC) g/cm3 Vlampunt nvt 
Vateroplosbaarheid bij (20 DC) goed Zelfontbrandingstemp. nvt 
)pJosbaar in ... Ontiedingstemperatuur 
IH bij (20 DC) <1 Onderste explosiegrens nvt 

rrscositeit bij (20 DC) 23 Bovenste explosiegrens nvt 

)verige gegevens 

.... 
~Eiactivjtelt gevaartijk ontledingsprodukt sulfur trioxide. 

reageert heftig metbepaalde metalen ondervorming van waterstofgas. ~eactiviteit 

~eactiviteit 

3tabiliteit 

reageert heftig met sterke basen, water en reductiemlddelen onder sterke warmteontwikkellng. 

stabiel onder aanbevolen bewa·arcondities. 

?reventieve maatregelen 

Keactiv';teit verwijderd houden van reductiemiddelen en basen. 

Kan~~.~erwekkend · 

Sensibiliserend 
Mutageen 

Nee Reprotoxisch (voor de voortplanting vergiftig) 
Nee Bijzondere aanduidfng 

Nee 

Bijzondere Veroorzaakt emstige brandwonden .. 

Overige toxicologische gegevens 

Acute toxiciteit: .(ora'illlrat): 2140 mg/kg 
Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

Geen experimentele gegevens over het preparaat als zodanig aanwezig. 

OpruimingfAfval 

OpruimingfAfval 

neutraliseren met sodawater, afval afYoeren volgens de ervDor geldende wetgeving. 

reactie met water is zeer exotherm (warmte-ontwikJ<eling). dus voorzichtig neutraliseren (verdunnen). 

SAGA . KCAlKGA 

DII vefl/ghtldsln(o(mall~blad (VIB) Is mel d~ !/fOols! mogl!1UkG %0((1 ePfJfJsleld op basis van de me&( recente ke(Jnls 
en o/nle,mat/II. De aansprake!1jl<held IIOCr hel gebnJlk dll VIS /fg l echlar bQ de w8fkgBVsr. D~ somens/eller aanvaa,dt 
geen enk./II aallspTllkelghheld \lOOt" mal.ril!Je en/ef Immal.rll!!o schade van ""'Ike asrd dan ook door hoI gebnJiJr van 
_ ' ,' j .L.I .. ~ . 

ppm 
DC 
DC 
DC 

DC 

DC 

DC 

Vol% 

Vol% 

Nee 
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Veiligheidsinformatieblad (VIS) conform NEN-ISO 11014 

ZWAVELZUUR 96°/~ 

Vervoer 

UN nr_ 

GEVI nr. 

1830 
80 

Overige vervoerscoderingen 

Weg ADRNLG 

Water 

Spoor 
Lucht 

G~em. identiteit 
&' :... ~- • 

- B~v1t 
• ,"p 

• -R-zinnen 
'r-

ADN 

ADN(R) 
IMDG 
RJDNSG 
IATAlICA 0 

ZWAVELZUUR 96% 

8 1b 
8 1b 
B 

8 

1b 

8 1b 

Verpakklngsgrciep II 

10b 

&230 

Veroorzaakt emstige brandwonden. 

Afdruk door: 

Afdrukd.!um: 

Invoerdatum: 

Laatste wijziging 

8-06 700 

EG nr. 

Admin 

23~3-2000 09:17 

19-02-199514:16 

2B-10-129911:10 

NFPA-code 

231-639-5 

.: S-zinnen " 

R35 

S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig wate~ afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. 

Opmerkingen 

Informatlebron 

S 30 Noolt Water op deze stof gieten. 

Deze infonnalie betrett uitsluitend-het bovengenoemde produkt en behoeft nlet te gelden bij het gebr,uik tezamen 
met (een) ander(e) produkt(en) of in enl9 proces. De infomalie-is naar ons beste weten op dit moment correct en 
volledig en wordt te goeder trouw verstrekt docli zonder waarbor9_ Het blijft de verantwoordelljkheid van de 
gebruiker om zich ervan Ie verzekeren dat de Informatie van toepassing en volledig is m.b.l het speciale gebruik 
dat hij van het produkt maakl 

AKZO 

D" vcnlf]hcld~nforrna/j~bl.d ('lIB) i: mel de gtC<lts/ 1TlOf),1jk& =0 op9trSieid op basis van de meesf recenle kennls 
/IIIln/ormaNe. DB 8onsprakeliikheldvoor hel gebrolk OIl VI8 IIgLechlor bU d. werkgever_ De samenstefler aanvaardt 
gsen enke/e aanSpt81<Blijkh91d \Ocr malen"!!l. enlof Imma teri/!Ie schads van welke aard dan oak door hel gebflJik van 
dil b/ad_ 

Pagina : 3 van : 3 

'; , 

35 



YER,IGHEIDSOOORMATIE 
Chemproha E::hemieP"artrief.'J:kVJ NBl?li E~ort:B. V.f Ned. Benzol Mij. ·-B:;-Y 

. NlUUD: ZWAVELWUR94%·_·98:%:-

1.1 IDENTIFICATIE V AN-DE:ST..JJROF-~nrl' PRWA<RAAT 

Naam: ZWA VELZUUR 940/~:- '98% . 

Brutoformule: H2S04 
CAS-nr: 7664-93-9 
Eli cataloglisnummer: {}I6-~G-&r-g:· 
HAZCHEM-nr. 2P' 
Moleculair gewicht: !}'i5.07 
PIDdu~t type~ ZuiveIe staf . 
Andere DossiemUlIlll1fl["S-; W@-ll1ll!ml,eI: Th-"1Q247 

.EINECS/EUNCS-nr: 23,1;:'639-5 
-ftEEGS-m: WS5600000 

Producten van ditd0Sslcr :LAVA VELZUOR.:.gzf!'.4) . .:.""98-%;-i--:.6"9850 

1.2IDENITFICATIE VAN-D.E.~G 

Chemproha ChemiePai:tner-B·:V7NBM Ex;pert-HV/~Nea H6 .. zo1·:Mij . .E. V . 
Danker Duyvisweg 44 
33-1 6BM Dordrecht 
The Netherlands 

1 . .3 . .AL.A:R.MNIDviMR 
Tel.:.Hfst.4/+ 31 (o-J7.g,...g~ 944 

2 .SAMENS.TELllNGEN.~-D-YE'ruD~~WLEN 

ZW.AVELztruR 9"4o/~:..98%.. : n.b. 
GevllBI"SyIllboletr ~ C . 
R -z:i:Imen : R3:T 
CAS-nr : 7664-93-9 , 

3 MOGELIiKE-GEVAREN 

R-ZlNNEN: . 

V eroo'rzaakt ernstige--kan~nden 

AI:GEMEEN 

Contro1eer de vital€: fimcties. . . 
Indi.en bewusteloos; zorg 'l'iIoor-vri}e-lt~.i:;Jwil~egen . 
B.i}ademhalingsstilst~bmstm~$~of 
Bij.hartstilstand: remimeer':J1e~slachtofEer . 
Bewust slachtoffer met .al!iem'l1~~1ia1fcittend 
Bij sh0ck: bij voor!(:em= lillgJiggjng .met.de.~oog. 
Bij braken: v06r:kom-:re~glasp:imti.~e 
V o.orkom af1coeImg door-medeiclcetl'(niet Q~wa:onen) 
B1:ijf het 'slnchtoffer obs~.eren: 
Verleen p·sychologi:sGBe.and 
HOll net slachtoffer~g. VemRJ,Q mspa:oningen 
A:fhaEkelijk van de toes.tl!n&.art£liiek®huis 

AfgedruIct in avereenkomst IIjet de EG-m:h:tI!jnen-9tf15SfEEa en: 93"/t-wne·Clf!··Ic&:-tl...t .. ZQQT" 
Chemproha GhemieRarlrier B.V J NB~ .. Experi.B:-J.1 J NMt :BCilZal Mij, B:Y ... . 

.... .. .... _ .... _.~ ._0 •• ,.- .. --- --- .. __ _ _ ... ...... • __ r..:..·· .. • .-.-..... ------ ,..,. .. -.. ~ ...• . . - . 
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t j f~' I '/""'- I .~ i'; <\.,. I tvOi ! ..... . ,,;tHO..,. !/.)U 

Chemproha Ciiemie-P-~1tner. KVJNBM:E:A1;JdF:t:B.YJNed. Beozol'Mij·. -B=.V: 

INHALATIE 

HUID 

BFeng het slaehtofferm·cle ·ffisSe-1ucht 

Onmiddellijk 15 ~:mcl.]T.eel::W:lirer .spne1err:miifrnchen 
Gebruik van zeep toe-gestaan .. : . 
'Ge:en (chemi:SGh) n~'OO@':gebFlliken 
Kleding verv'lijder:.eB:~'@e1en . 
Indien'kleding vastzit-iaIi'd~:Jiill€t:mct ver'~eren 
W Duden steriel afdek:k;en·. . 
Indien-verbrande.0pp, ?- :ffi%::clamk;rfrenmar:3;;liniek 

OOEN 
Onmiddepijk 15 :minuteR-m€t-~l ~ter spoelen 
Zo m0gelijk co tae .. ~~ 
-Ge~ neut.ml;isanemiQdel ~)iken 
SlachtoffeF naar oogarts.--br6rgen 

oRAAL 
Mond spoelen met--w:ater . 

. Zo vhig mogel:ijk na:irnr.ame::Y.eciw.afer lateill3HrJken 
N"ret laten braken . . . 
G.eenmedlcinale h(Jmst:oot~en 
In.aJ1e.gevallen arts.w-am::snhti.wen. 

. V erpa:k:ki:i:tglbraaksel-tGn.ea~.artsI~ekenh1iis 
Bii inname van grote.hee>reeIlieaen::.snel n~uis 
t~ee:nchemisch tege~enen . 
Arts:.maagspoeling .' 
Telefoonnummer llr:llOOqg1:!Va1leu·fu:riten:kantOOE!:1ren:,;·ifleerrvoonrtserr. :-83&-- N4-&8 88_ 
(Nationaal Vergiftigia~~-Cen1:n!m-~veJJ:) 
Voor Belgie :RaadpIre!f lii::~gi1feeflt:rum'(O~~ .45) 

BLUS1tITDDELEN 
.Blasmtddelen by omgeP~and 

Geep: water . 

BLUSINSTImCTIES: 
T¢stvaten koeieIL---e:fIfflf:k"'~iff. brengen . 
Bij koelenlblussen: -oomaGt-vmpI"-oaB:otmet-w.ffieH'eI'liEij den 
Toxische aassen ve:m~nwt-¥€mev:eld'water 

. C ' . 

BRANDGEVAAR 
Directbr.andgevaar 

Nietbrnndbaar 

:Indirect b7-andgevaar 
, ·Reacues die brand'!5",\l:aa!' io:1to.udv ..... -zie "C-hemische17Cactics" 

Afgedrukt.m.o:ver~eokomst met de EG-t;ic1rtlijne:'n '9iJ1551EEG en 93rIDEG op: l-g--O~20.at 
Chemproha ChemiePartner B. V j NBM Expert B~:tNed. Benzol Mij,.E_V~ .. 2/10 
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VlmifGDKtl')~6RM:ATIE 
Chemproha CflemieYartBer RVJNBM:EJ,;lr9rt:B.V.I-Ned. BenzoI-Mij. ay .. 

Naa.m: ZWAVELZUUR94%:-'9s:0k: ' 

EXPLOSIEGEVAAR 
.Indirect. explosiegevaar . 

EXRlosiegevaar1ijk::ereaeti~ ire ~mlsGhe-~ties" 

6 MAATREG-ELENBIJ.A£CIDENTFim,,:YRliIImMEN 

PERSOONLIJKEBES~ELER 
Handschoenen 
Gelaatsscherm 
Corrosiebestendig pak 
Bij groot lek of:in geslGten .ru.OOte:~rsluch~stel 
Bij grootlek'of in ge·s!.Qteaillimte:..gaspak- . 
Bij verhittingfverbranding: -perslJJclH;,.izLlBI'S1;D:fibestel 
Bij. verhittinglverbrandiug: :gaspak _ 
. Voar materiaaIkeuze~~eamg: zie 'lMateri81-kmdI.iDg" 

. . -
:MILIEUMAATREGELENBJ)i!':WO;~ZQ~;GSMA~,EN: 

Gevarenzone afbakenen . 
Geen open vuur 
Bodem- en waterver-Gntic:inI~·voorkomen 
Niet.in noollozen . 
Vatea gesloten. houden 
Geen water in tanks~Fwie,,(-FateEl-.Ji:cin [Ten 

. ..0 

Verontrelnigde kledillg:re:i:Fvi:grm- -
Eij brandlhitte: bov~-:bIijven 
BijbrandJhitte: ev.a:allifi:ie-eYefW'e.,gen 
Bij.bitte: lager gelegett~hten 
Bij hilie': omwonen.aen"'&uren..en...nmen-late:J£-§lu:iten 
Bij ·groot lek of in afgesIrmm: rnj.mte.:::eyac~gen 
Bij gevaarlijke reaG~_hOlv.eg:rle"wiml}lijv~ . 
Bij gevaarlijke reactie~~e-overwegen . 
Vrijlaunend prodl1ct~cemm:~~1lt-ea~0I=av.e.rpompen 
Raadpleeg "Mat~~"!'·¥Gm'-materiaa±l[etlZ~ald:ing 
Lek cE:cbten, toevoer .afs.luiten . 
M8IlWloeistof indarmm:m. .. 
Bij gevaarlijke reac.ti:e:::e2CF1osief-gasf.luc1rtmeDgsd:ffieten 
Bij reactie: brandbaar g?SlciampvemliDlJ.en mel:-watergordijn 
Bij: hitte.: toxische gasl<Tainp·.veraunnerrmet. vemet'cld,yater 
Rekening houden mcif~~Q-ll{:ersla~ter 

OPRUIMINGSPROCEDURE: 
T8llks.na beschadig:i.uglafko.eling.leegmaken _ 
Morsvloeistof absorberen m-droogzand~aard~;Y-eE:Bicu1iet 
Geabsorbeerd PrOOtlct 0pScheppen in afsluitbare vaJ:en 
Raadpleeg "Material-haEdIing"'VOOf :mateIiaalke1:lZe verpak1Cng 
Mornstoflrestan:t zor,gvuldi.g.vrn;amelell 
Verzameld product' o.verdia~ Irtin, producentlbevoegde dienst 
Kleine.hoevee1heden morsvlaeistof nentraliseren: met kalk natrimnbicarbonam' soda 
(rratriumcarbonaat) of soda- ash: 
GeneutraJiseerd prod-gct·wegspoelen met een overmaat: water 
Bevuilde oppervlaIctt:n: feinigen (beJiandelen} met eea·-oveEPlaat water 
Na werkzaamheden- kl~dIDg en matm-iaal FeiHigen. _ --

: Afgedrukt in o>;!ereenkomst met de EG-ricbtlijneIl.91J!55/EEG en. 93tl.t21EG op.l&,-O-<t-200t 
Chemproha ChemiePaffiter B.V J NBM E~"JlOrt:B.V.jNcd. Beuzal Mij..B.V. 
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VERiIGREIDSINFORMATIE 
CIiemproha CIiemie¥artner B5f:lNB-M:Export.B.VJNed, Benzol 11ij, B.Y, 

1-69850: t~edgekeutd.9P:1810'4I200a 1 HeIZiening>v.an:: 3Q/8~OOO' 
N:tam: ZW AVELZUUR 94%: - 98?l!r' 

, , 

In orde met de wette1:ijke:nermen .. 
Regelmatig concenUafle-in :cre-fficlit-meten 
Werken in open luc1i1foD~er-pInatso~~ .affujgjngl met ventifutie of met aaeiIiliiiliiigs·bescheiro.ing' 
Biootstelling enlof eonta~tveanijd~m 
Verontreinigde kleding Elllll1idrlellijb:tittre1dcen 
Verontreinigde kleding:n:IDigen.. 
Ve.rontreiniging vanhet.:proouct-voGlrl.iOmen 
Verpakking goed geSfeten1iouden 
Verwijderd houden. v.an O.IJell vm:uiwarmte . 
Installatie zorgvuldig·reirrig(!B[.fu.ogmJ;i'~6t-IDgthmi1mame 
ANal-met in de gootsteenlozen , , 
Contact van productm:e~ vemrijden . 

OPSLAG: 

.Opeen,droge plaatsOOwaren' 
Ventilatie llillgs de vIoer 
Beschennen tegen VlJl'Stfkoude 
OpVaIlgknip voorzien 

, Ondenfdakfm opea lucht '. 
Boyeagronds , 
Aileen in beperkte- h0e.Veelb~id-is opsI8'g:-.:to.e~laten 
In orne met de wetteIijke. ElGnnen 

VERPAKia:NGSMA'IERi-ALEN: 
Gescfitkt-P.erpaiJ:ing:smateTiaal' 

·k.oOlstofstaal . 
po-lyetliyleen 
polypropyleen 
glas' . 
aaniewer;k/porselein 

Fe mtiden- perpal:ktngsmaterJaal' 
monelstaal . 
lood 
aluminiuin 
i:jzer 
koper 
zink 
nikkel 
brans 

..BtJzondere eisen voor verpaJ:fdngsmateriaal' 
irfslUitbaar . 
droog 
zuiver 
correct geetiketteerd 
beantwoorden aan de wettelij.ke nonnen 
Plaats kwetsbare verpak;Icin.g in: eeu ste.vio-~ hDp.der 

Afgedruld in overeenkomstm.et de EG-richtJijnen9 U155/EEG en:.9-3fll2iEG op U-Q4-2QOt 
Chemproha ChemiePartner B.V.I.l'.'BM Export B.V J Ned. Bell?=ol Mij....B. V, '.' 

. . 
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VEIEIGBEIDsmFORMA-TIK 
Chemproha ChemieFartneFB'.V'J ]\i·:g.M.~xpottB. V.I Ned. BenzoI 'Nfii. B:N . 

.. N.um: ZWA VELZUUR9:4%:· . ':9'&%" 

8: BLOo-'l'snLLINGSGRE~~00~G 

BLOOTSTELL~GSG~. 

~f~"""""~ 
~dnw>ard~ 

· ·Riu.w= 

CONCENl'RATIEMETINUEN: 

. Korte dtmr meetbtdsjes - Eniger: 
Zwavelzullt I/a (67287&1) 

PERSOONUJKE BESCHE.RMING: 
Bitid: 

Handschoenen 
Gelitatsscherm . 
COITosiebestendige klediIig 

.lizhalatie_ . 

MeG 

':lIJ7OTH':l 
TeJT::3.LC& 
Gor.drto~mij~iJ 

~ 
'rIE: 
].£,JK. 

Stof4 aerosolmaskeI' m~ filt-ertype P2 
. Gas'rnasker met :filtert,ype 'E . 

Bij hoge darn.p-/g~jie:.p.erslucbt-~estel 

MA'IERIALEN, 

Materialen die een uitsfefcem2& i5escne-m;ring-.Gi&i:len: 
buty lrubber 
polyethyI~ 
~etrafluorethyleen 

Materia/en, die em minder..goeae.Desciier-mmg l7ieden: 
neopreen 
PVC 
viton 

Afateriaien die een s/eckt'e· Be,yc/i'er-miR.g-ioJisden: 
natrnmubber 
mtrilrubber . 
PYA 

MAATRE6ELENVOOR~·:..J..'3-JAAR: ' 

Geen gegevens besebiktaar 

MAAIREGELEN VOORZWAN6ERE·-\lROUWEN: 

Geen' gegevens beschikbaar 

9 FYSISCHE-EN CHEMISCHE.EIGE~EN 

FYSISCBE 10ESTAND

: AggregC!tie 
Vlbeistof 

.~ 

J .Il'.y.L 

IT;Y....e 

LV. !. 

lLl'.L 

JI.v...c 
~~,L 

.rl' 
111.)01. 
. ~.,..&. 

In:.b. 

.- -

Afgedrukt in overeenkomst met de EG.ri\:1iII:ijnen.9 In55JEEG en~)3fll2fEG oP't&C0'4 .. 20.aL 
_ _ ~ Chempr-oha Ch~miePartner B.V J NEM 'E~pmdi,:y lNed:'1!:enzol·Mij: . .B::Y_ . 

!'-J ']11g/nrJ 
. - 5 _,."a-
IV"./. 

I='/'mmm' 
I ·.~ :r ]11",.,,3 
'-:1' m0nJ. 

1~;J J1!vk3 

=:J.·ml'hrr3 .. 
·1 = /.£",,*3' 

5110 
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· - J U l~ f c...UU') 

v.E~~'f.IE 
Chemproha ChemieP:illmer. RV JNBM:E"XflOit.-B', VJNed. Benzdf-:MiJ- B~~_. 

Naam: ZWAVELZUUR94%:-98%· 

Geur 
reukJoos 

·.KJeur 

Zuiver product: lclem:loos 
O!]zUiver product:.gee! iotb~ 

Oplosbaarheid 
<?plosbaru:heid in Wkter: 100 % 

.Overige eigenscnapperr 
Exotherm oplosbaar in water 
Oplosbaar in ethanol 
Weirrig vluchtig 
Gas/damp zwaardeF.rlanJuch'Fbij 20'C 
Hygr'osCbpisch 
Reageert zuur 
Helder 
Olieachtig 

CIJFERGEGEVENS FYSISCHE ElGENSCP..APPEN . 

SmeltpUIJt 
Kookpunt: 
Ontb.indID.gspunt 
Relatieve dichtheid: 
Soortelijk gewi-cbt: 
Temp. product: 
Temp. water. 
Dampdichtheid: 

'10. :STARlLITElT ENREA~IT 

STABJLITEIT 
Niet stabiel o.i.v. vocht 

CHEl\.1ISCHE RE....I\.CTIES 

3 'oC 
33Z °C 
>340 DC 

1.&-4 
1~1 kg/m3 

reageertmet vele verhi.ndingew"{S'l:!Lhoogd~plosie 
Bij verhitting : vo:r:miitg:v-a.rt'ffig,~ bijt~~~zw.av.elQxiden 
heftige exotherine reaE>tie-met-w.ater-,(v.oolltj ~ v.a~~ bi;jtende gass:mld8mpen 
reageert exothenn met~sdt-m.81eri:aa:l- : ~~.0jl ·~ntlu!cHlD1brandilrg . 
reageert met (sommige}metalea.: .v.oEming ,~~kt..Qlil1¥~-g.as~pea~of 
reageert heftig met-~ffurI:::(ve~gOO}:kBDS'np:~r3.ndJexploSie _ 
reageert heftig met (so:qm;rige;}::bas.e,n::: w!DIlite~.met verhoogde hms''OFlmmGltiA'iJlosie 
reageert met (sterke).reifuct-antm. ·:~rl1oogqe}Iams~ ·bx:axr.d1explosie 

TE VER1v.1IJDEN Olv1STM~l~s..bt STOFFEN: 
wanntebrorrnen 
brandbare stoffen 
reductiemiddelen 
(sterk:e) basen 
licht-ontvlanib aar materiaal 
metalen 
cellulosehoudende -sroffen 
or:ganisch materiaal 
oxidatiemidrlelen 

". 

Mgedrukt in. overeenkomstroet de EG-richtlijnen..91:!I.55!EEG en..93Ill21EG op 19-0:4:-ZQOl 
Chemproha Ch~ePartner B.V J NBM Exp0.EtAY 1 Ned:. ]letiZiol Mij,.:a:Y, 6/10 
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VEtllXGlIIDDS~.DfA'nE 

. f~Pi! ?003 ~ Jurl.t L 

I 
Chemprolia ChemieP·<il:tI1er.B.VJNBM E~ort:H:V.fNed_ Benzo! 1Ifi} KV. 

1-69850: :L·GoedgekeunLop;1.8'L04J2001 I· Herzieillng van: 30/812000 . 

Na.am: ZWAVELZUUR94% -'9:&%": 

TOXlClJEIT 

CI/.Tonicche ta;::iciteit: 

IARC Groep: 
Acute·taxicitea.· 

I 

Bij begin van de reuk.vaamamllag-is:-de· ThY-:rcedS':overscbteden 
Bijtend. voor de htria 
Bijtend voor de ogen 
Initerend vDor de ad....<>roha"liil.gsw~gen 

!vfEDISCH TOEZICHT r.V~LIEKTEN: 

joxic%gfsehe gege'IJel1J': 
, Niet opgenoItlen unnur.a:gen:iteitsk'!aSse '(EEG.;MAK) 
. Niet opgenoOlen m-ter&teg.eniteitglfrasse (EEG..hlAK) 

TOXIClTEITSGlNAA.R 
Direct toxiciteitsge;;aar 

Bijtend 
'V oor meer informatie: riti.llibriek. "ThxicoIogie'" 

:T71direct toxiciteil.rgevaur. 
Reacties met toxiciteHSgeW!llf.::zie. ~~Chernische:r.eaCties" 

ACUTE EFFECTEN/SYMP'r01vffiN 

Algemeen: 
Etswonden/carresie :JtOl'I.de huid 
AdemhrIling.smoeil[jlcheden 
KalIS op .YprIsme.Ii:Jetieem-van-lier-str-Otte:/i.oafl/ 
iTrftatie luchtweg....PHlhfJe91en 
Droge leel/kefp.ijn 
Misselijkheid 
.Buil:pijn 
.Bloededge stoe1gfDJg 
.Bloededg braaksel . 
.Bratulwonden 7m:leg~iezen 
Gestoord geziclrtsver.mogen-
COTTosie van het~eefteJ 
ganem/oed 

Die /aottijdig bmnen 1'er;:s.diijnell: 
. Xans ap longontsiei:Urg . . 

Kans ap longoedeem 
.Bij inflame van groteJu;}oeYeeiheden: 
. Shock ' 
:Na.langdurige bloots/ellingmonlact: 

.CC?Trosie bovenste luc/rtwegen 

CBRONISCHE EFFEC1EN 
Na langdurigelherhoafde0h{7tslel/ieg/co.ntact: 

·.Rodehuid 
Dfoger../id 
Jeuk 

. Hufduitsiag/ontrfehng 

irukt in ov.ereeilkomst met de EG-richt1;ijlJCn-91l15Sr'EE.G en 93/1:1:21EG oR 19-04CZOar 
L_ ...apl'oha Chell)iePartner B.V J NBM Export.B.V·Ned.:.Be"tlzol Mij . .R. y_. 
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VEILIGHEIDSINW-ORMATIE' 
Chemproha ChemiePartner RV.fNBM::Ex'Port.B. V./ Ned. Benzof 1vHj .. B.V . 

1-69BSO· l Goedgekeutd.op:l:8i04!2001 

N asm: ZWAVELZUUR 94% -: ~Io 

AanlaJ"ting/verkleuring laoden 
Ontsteldng/auntastingoogweefte! 

VERDELffiG OVER. MIlJEUCc:iMP AR'I1NIENTEN 
Milieu informatie i v.m: w.nler: 

Zwak w8terverontreinigead COWer:\'IaJd:ewater) 
GevaaF voor driB1'watefVeroIltl-eiIDging (llio.ad"water) 
Scbadelii!c :\Toof visse;o. . 
Scbadelijk voor water.or.ga:aismen 
WeiDig schadeIijk voor-bacterien:·{BC50 > lOOffig(l) 
Literatliur vermeldt: (z.eer) :&iftigv09:f algen. 
Literatnur veo:neldt: niet bi0ac(mm.l:l1eerbaar 
pH -verschuiving 

LWilieu informutie i v.m.lrodem: 
BiologiSche afbreekbaarhe-id in de- bodem: md V8fi toepassing 

ELIMlNATIEGEGEVENS 
WGK: 1 

PrOOi:J.ct ZW A.. VElZ90R -940/a. - 98.0/a.: 

I HeaieDing van; 30/812000 

o~_ c.~ . l'ro.fdzJv Jhmltu1 

"J:OfJ-JrW'I!IJ" 
(UMBUSlUEl'iNIs . .. 
L£J>OAfJS W..C1l0CHl!?us 

:LOO nrmUr>rr=imI~.: I;;ur;.ai;y . IJEc:D'aDA.' mrcAN1U 
I 

JZJ.iFJ7ir.rDr.." . I '. lTAA(JJC/ST-tDFlNIS' 

ECSlJ£Ja;!otftr 
lMP.IJJ{[;IAMaJfJ 
CP..DIt;l6)N G;JUN(lON 

.EC50 JrOlourranUtnI!lJ..- • 
• ./UC7.E1IlM AC'JIEIlSUll. 

1'oz.tiron;d"~i== 
J'SECI1XJJ.IV/JT43.FZUOJlESCEN9 
au.JiJIU M/tlM/ 

mSTRUCTIES VOOR VERWOOER:lNGV.AN AFTAl: 
Afvalstofcode- (Vlaander~): 04830 t 
GevaarIi,ik afval (9I168glEEG) 
l1erwirrnenihergebraiken 
Neutraliseren 

. Neerslaari/onoplosbaarmaken 
OntN~eren . 
Immobiliseren van giftige·.Gf schadelijke Dest~elen 
Afvoeren naar vergumi'e stortplaats (Klasse 1) 

-fl5 It -n..mrJ! 
- ~.!. -19 .n,A 

I-~lt --I2J FJ1ht 
J - 9tf.4 /8- lUI! "'1/1 

j ~fltf" l-um;'''' 
-2-(A ~29 mtrlf. 

--Ill·1i ·TfT-80".,y; .. 

l-vO'/t -.ilim.J 

-J,JJ - lfJ'rJO-mJ:/l 
- .1,'\ -;10 mt</!' 

Met de best beschikba:re tecbnieken behandelen alvorens in.het riool ofhet aquatische milieu te 
lozen . 
BAGA code: D.2 ;... 
KCAcode: 01 

>druid: in overeenkomst mefde EG-richtlij:n...-n 9U155IEEG en 9-31Il2IE.G ap lS-04-2001 
. illproha ChemiePartner B. V J }'''BM B>:part· :s. V J. N~ci ~mrol Mij-.. RV. 

'. 

8/10 
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W1I.JGJIIUI}~:RMAT.fE ' ", . ' : .: ~,'. " . -' . ~ -
Chemproha ChemiePartner RVJNBM-Ji2.flGr.tRVINed. BenzolMij. RV. 

1-69850· 

Naam: ZWAVELZUUR94%. -~k 

14 TRANSPOR-TGEGEVENS 

ADR .. Tl'anspo1I over de.-weg. : 

ADR-UNO-nr: 18-30 
Gevarencode: 80 
Klasse: 8 
Randnummer: 2801 
Cijfer{s): 1b) 
Gevaarlabel(s) tanks: 8 
Gevaarlabel(s) oolli: 8 

t .. Goedgekem:d.ot>:.1.&/e4J2DO 1 l' .Heniemng-van:. 3Q/8I200f} 

Transportnaam: ZWAVELbOORMETNlEERDAN~~/o,~ . 

. ADNR : Blnnenschee]JYaart.: 

Klasse: 8 
Rimdnummer: 680 I 
CijfeI(s): Ib) 
Transportnaam: ZWAVELzmJR~:~"DA:N31% lUUR 

'RID ,: Transport via spoor.: 

Klasse: 8 
Randnummer: 801 
'Cijfer(s): lb) . ' " 
Tnmsportnaam: ZWA VE".tZUUR.:MET MEER.DAN5PVo· ZUUR 

.. IMDGt.~ Zeeva:art: 

1JvIDG-UNO-nr: 1830 
Verpakkingsgroep: II 
Klasse: 8 ' 
Bladzijde: 8230 
EMS-munmer. 8-06 
:MF AG-nummer: 700 
Miu::i.ne pollutant - . 
~ortnaam: SULPHURIC ACIDWInfMORE:ruAN51% ACID 

lCAO : Luchtvaart.: 

KlMse:8 
B~ende 'gevaren: -
fustructie "passagier": 809fY809 
Instructie "cargo": 813· 
Tnuisp~rtna:em: SULPHIJ.l'tleA'CII:l'WTIll.M0RE_1'HAN 51% ACID 

15 ETIKETr.E.lUNG 

ED catalogusnummer: 016-D2Q--OO-8 · 

·SY1-1B.otEN: 

Bijtend 

EINECSIELm:CS~m: 231-639-5 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-cichtlijneo..9t/155IEE.G e.n.9311:::12fEG opl&,.(l'4-2001 
Chemproha ChemiePamwr E. VJ 'NBM Expett R. YjNea BenzaJ Mij . ..B'.1r:. ' 

! '. , 
9/10 r 44· 
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~ - JUNi 2003 

I WILIGHErn~TIE' 
Chemproha ChemiePartnerRVINBM EXport B-.VINed. Benzol ~1ij .. R_V_ 

1"-6"9850 . ,. Goedgekeurd1Jp~18f04J2001 .1 Herzielling 'van:- 30/812000 

Na.am.: ZWAVELZUUR94:% -98-~o, 

R-ZINN.EN: 
R35: VerOGrzaakt ernstige ·bfBHGiwenden 

S-Z1NNEN: 
S26, Bij aanraking .mctrle-.o:gen.omnirl.dellijk:metm.ervIDerl1g water afspeeierr ·en deStiIDdig 
medisch advies inwinnen 
S30: Nooit·water op deze.stQf .gieten 
345: In geval van ortgeval-of·indien.men: ricil- onwel voelt,.omniddellijk·een.arts ra-adplegen 
(.indien inogelijk hem·.mr .eti}ret tooen.) 

Lokale vobrschriften en EU liist: 

Opgenomen in EEG - A.mrex.l s.to£fenJijst.VHn:~h~ .. 67/54&IEEG en volgende 

'6 OVERIGE·JNFORMATIE 

BDKOlvlENDE INFORMATIE 
. De bov~sl:a8D:de gegeve.D;S>gelclen. atTeem:v0or1Iletm hfSt r geBoemde-I:l~et.~in dit 
veiligh~idsiofonnatiebIa,d vexmelde. ~digbeGlen.. DI.; gege.'leas geldeo..aiet ZGR€1etmeer 

'wa:nneer .hetprodRc.t sm:ren:.n:ret andete prod1lGten womt ge1ml:iOCt;. Ea nietZl3~ w.ttrm.eer 
het pro.dlict m. een proceswo¢t toegepast Mh~el de-~enstelling vairdit 

. vej.ligheidsiDformatiebI-admet ee:meeste. zOl'g'is .gedaan kanJCBeffiproha.. ~em:ieP.!lliJrecl3. V.I 
NBMExi>ort.B. V.FNed. B~i: Mij. B. V. ge.ea.:enkele :aimspl'ake1ijk:heid:.aanv-allE0eInfoor 
sc::baGlelljke gevotgen dieevenmeet nit het gdn:uik van. GJ.).t product zouden 1'1lnB.en.emstean. De 
g~bruiker client zich. ~r ".lOO.r.afvari te. o:v.ertuigeit ('yf.de:gegev.eos. v.ollerlig en gesc1riktzija :VQOf de 
speciale toepassing. van dit .pr:.oduct. . 

R£:levante wijzigingen.iri.eeu reVisie wetden·:ruingegeven met -een vertieaIe str-eep in de k-amlijn. 

Revisi.e Dr. 2 . 

. ' . - ., 

, ill in overeenk.omst met de EG-rich1lijnen..9'U155/EEG en.93ti.u:IEG.op 1&-04-20Ot 
Ch, Joba ChemiePaIlner B. V.I NBM-EJqlort RV j Ned.· Benzol· Mij. B. V. 10110 
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PRODUCT lNFORMATIE 

PRODUCT 

ARTIKELNUMMER 

PRODUCT KENMERK 

PRODUCT SPEqFICATIE 

... __ .~_. ' 

YERPAKKING . 
... "'.L . ~. 

PRODUC;:r TOEPASSING 

Bron 

Ch~mproha CliemiePortner B.V. 

Nadere informatie 

Adres · 

ZWAVELZUUR 96% TECHNISCH 

1-69850 

Chemische naam 
Chemische formule 
Molecuul gewicht 
CAS'nummer 
ANNEX-1 'numm~r 
EINECS nummer 

Zuiverheid 
Dichtheid 20°C 

Samenstelling: 

iizer (Fe) 
kwik (Hg) 
a.rseen (As) 
cadium (Cd) 
lood (Pb) 
zink (Zo) . 
chloride (el) 
oxideerbare 
bestanddelen (50 2) 

20liter.can 
. bulk 

200 liter vat 

Zwavelzuur 
H2S04 

98,1 
7664-93-9 
016.020.00.8 
231-639-5 

, , 
94.0-98.0 gew % 
1,836 

max. 20 mg/kg 
max. 0,5 mg/kg 
max. .0,01 mg/kg 
max. 0,03 ing/kg 
max. 0,3 mg/kg 
max. 0,5 mg/kg 
max. 10 mg/kg 

max. 40 mg/kg 

Zwavelzuur 96% technisch wardt geleverd als een olieachtige, kleurloze 
tot griisg:~nte vloeistof. 

ChemprohaCliemiePartner: maort 2002 PM 11 [03/02J 

Chemproha an hai;fr werkmocttchappijen richten zi,::h uitsluitend op de in- en verk~oPI 
het voorrccdhouden rstockisl"), de hand ling e~.dishibutie von ca. 300 soorten chemische 
producten 'in de vorm von vloeistoffen eo-vasta stoffen. .' 

Voor productveiligheids,informclie verwijzen wij nccr het bijbeliorenda vailigheidsblad. De 
gegevens in dit informolieblod Iijn opgesteld in nouw 'overleg mel de producenl von het 
product. Wij kunnen echter geen enkele oonsprokelijkheid oanvaarden voor schade, van 
welke cord en amvcng dan oak, doar 'gebruikvan doze gegevens. . 

Chemprohc ChemiePanner B.V. 
Postbus 872-
3300 AW bORDRECHT 

-- ._. _ .... - . .----_. • _ • • '. ~_ ._ ..... . ___ •• • -..J • • __ . ..... - ... ..... . - •• 
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• CAS-nummer: [7664-93-9J 

ZWJ\VF LZUUR(ca. 96%) 

. FYSISCHE EIGENSCHAPPEN BELANGRIJKE GEGEVENS 
-KOokpun( "C 290 KLEURLOZI; OUEACHTIGE HYGROSCOPISCHE VLOEISTOF 

Smeltpunt, 'C 11 De damp ml!Ogt zich geed met \uchL De slOt ontleedt bij verhitling ontle r vorming van gHt!ge dampen 
RelatIeve dlchtheid (waler '" 1) 1,83 ~ehriol'dde, zie aldaar). De slo/ is een sterk oxldatiemiddel en reageert heWg met brandbi>le en 
Flelalieve darl]pdicl\lheld (luc.hI = 1) 3,4 'reducerende stoffen. Oe slo/is een slericzuur en reageert hellig melbasen en is conosle!. Aeageert 
Relarleve dlchlheid bij 20 'C van ver.;:adigd hellig met organisdie sto/len, oplosmiddelen en vele endere stoffen met !lans op brand en explosfe. 
damplluchtmangsel QUChl = ') . , Reageert mill melalen onder vorming va(lwalers/ofgas (zie aldaar) mel kans op brand en explosle. 
Dampspan(ling, mbar bij 20 'C <0,01 Het gec:oncentreerde ZL/ur last staa l nial aan. . .. 
Oplosbaarhafd In warer vol/edi[{ 
Relalleve moiecuulm&.ssa · 98, ' MAC-waarde 1 mg/m3 ' '. 

De MAC-waarde kan overschreden Lijn vaordat de 'geur wo!d~ w5argenamen. 

WIJze van opnnmo /.inademingsrisico:De s'faf kan worden opgenomen in hel lIchaam door Ina-
deming en Inslikken: een voor de gezondhei!l gevaarlijke concentratie In de lucht Ull door ver-

- damping van deze stat bij ca. 20'C nlet of slechts zeer langzaam worden bereil<t; bij verneveJeq 
echler veel sneller. ' . . 
Directe gevclgen':De star werld bijlend op de .og~n, de huid en de ·ademhalingsorganen. Inade-
ming van damp entaf nevel kan adamr.ood veroorzaken (Iongaedeem). In erns!ige gevallen kans 
~p dodelijke <.ftoop . 

. ' 
, .' 

: 
Brutaformule: ' ' H2O.S 

. -
, PIRECTE'"GEVAREN PREVENT!E BLUSSTOFFEN " . 

8ran&n!et brnndlr<!ar, I!ij )lele reac;ties kans op ge~n contact met organi~che stoffen en bij brand In' d!recte omge.v/ng: geen watertiou-
brand en explosie. . " " melalen. !lende blusstaffen gebruiken. 

ExWosie:kans 0P E!xPtpslti· dqoryele: reaclies. 

SYMPTOMEN' . PREVENTIE EERSTE HULP . 
STRENGE HYG1ENE IN ALLE GEVALlEN AAIS WAARSCHUWEN , 

Inademen:bytend,k~eipijn, ' hoes!en, kartade- ventilatie (fitlertype pi). frisse lucht, rust, hall2ittende houding, 'zonodjg 
migheid, ademnoed. beadernen, en naar ziekenhL/i~ vervoeren. . 

H uid:bQ/~~, (Oopheid, p1jn, er~lige or,;nd- handschoenen (butylrubber, PVC), bescher- veronireinigde klemng uittrelckell, h\lid spoelen 
wonden. : ' .. . , menae.kleding. met veel wate~ of douchen, en naar arts v;uW!/-

. , .. zen. · :-:" . 
09,en:bijtend,roodlleid, pijn,. slechl ~ien. gelaalsscherm, of oogbascherrnlllg in combi- eerst langourig spoelso met veel water . [oon-

nalre mel a~BmhaJjngsbe.schermlng. tactlenzen verwgderen mils makkel~1< mogelijkl , 
dan·naar arts brengen. : :, . : 

Inslikken:bij/end, 'keelpijn, buikpijn, braken, mond lalen sppelen, en onmiddellijk naar zie-
diarree. - kel)huis VeNoeren. :' . 'v . 

.. -." 

,OPRUIMING /OPSLAG ET1KElTERING 

Opruimen gemorsl produkt:Deskundige waarschuwen! Aft everingsetiket: 
. ~ 

Elraag chemicall~n-p<;~ uillVsling on v'!rse luchtkap/persluchlmasker. 

~ 
-Bq meer dan SO 'it~( gevaronzo(le onlnJim~~. . . 

Gemorsf pradukt indammen en apne.men III Inert sbsorpliemidd!,1 (geen zaagsel) of onschadelijk 
maken met bicarbonaat (paS'op veor reecUe) .React/eprodukt verwilderen met waler.Spaeiwa!sr af-
voeren naar riael. t Carrosiet , . 
Vlllen 'etiketteren en aNaeren valgens BAGNKCA regels. . . 
Opslag:gescheiden van brandbare slciHen, reductiemiddelen en bas en, geen contact met vacht, NFPA: 
v en!ilatie",'angs de vloar. . R:35 

'. S: '(112-)26-30·45 

~ Nota 8 : 

W, SAGA: 02 - . . . " 
KCA :VI ... . ~ ... . ~ ._-- ...... - _ - -0-. ___ 

-
OP.MERKINGEN 

De verschllnselen van longOedeem openbare,; zioh veelal pas na enkele uren'en worden verslerlet door UChame!ifke Inspanning; IVst en 9pname If] een 
.ziekenh;Jls 15 c!aarom noodzskelljk. 611 vergiltlglng door deze sto! is speclfieke Eersle Hulp naod-zakelijk; de benodigde middelen (zuurst.of) moelen met 
gl;!brulksaanwijzj'ng beschikbaar Zljn, . 
NOOIT waler In zuur gieten. bij verdunnen ALTIJO zwavelzuur in water gielen. " . 
In PUBUKATIEBu\O P 134-~ van de ,Nbeldsinspectie worden uitvaarig9 instructles gegeven \loor het ,,~nlg werken met zwavelzuur (in zweminrich-
tingen), Pas eell sLev/ge gebruil<sverpakking loe; plaats kwetsb,are gebrulksverpakking in een slevige houder. 

THEM-Card: 10b; ERIC-kaart: a-<l1 

Bestelcode c-ooso 

Chemiekaarten dertlende edilie 1-998 

GEVI: 80; UN-nummer. 1830 

Book en )osse cheimiekaarfen bestellen bii' 
Samsorri H.D. TJse~k Willink bv 

: 

,. 

-

., 

.' 

.. ' 
", 

Voor uitleg gebruikte termen zie·bet 

boek ~CHEMIi~KAARTEN~,· 
Postbus 316. ,'.i/!/. 
2409 AH Alphen aan den RiJn 
Telefoon 0172-466822 47 . '. 



mer: [7783-20-2] 
.Jtfaat 
,iumsulfaat 

SCHE EIGENSCHAPPEN-

·c 105 
, ·C <0 

AMMON:J:UMSUt.·FAA T 
(4B% .in water)· 

"BaA-NGRklKE <SEGEVENS 

,KLEIJRLOZEOI1LOSSING IN-WA1ER-
Da mt.orrt1eadtbij contact mat baseII;.DlTdarmrrrilllQ. yan g)ftlga an biJlande dampan ,(o.a: ways1-

dich\heid (wa1er = 1) t.,2. , cfilJxidBa1TllTll!JTliak, zle aJdaaIj, T-ast vale mataien-aa", ' 

'held in water. gl100 ml yolledig-
MAC-WOlll'do' niat vaslyBstaid 

snoliwatBi -5,1. 
WlJl:n Ya/l '.opnarne!lnademin!1Gfi6rco: De stof-/tan WGIllan.opgcoomen In hatJlcRaamdoor In-
ademlng-vat\"de-8~1 en doorJm;lildcoo...E>!2a-s1ol'lllltdampt' bIJ 2.O"C p ... ktisch·,,1St; llijvemaveten 
'kan:-aarr hlmlatllJl<a-co ncnrrtra1le:in. de -lu.cIIt-O(llsta.an.. 
Dll"eCtlrQoVoI9"1'r. De slot w6l1<t 1n11Dmlld·op'dB'o.Qan; !le'hukJ an de adamhaJingSOll)8l19n. 
Gwolg""-"fOOr -I\eMllll,,"u: (OOz"'iilof Is:.glftlg voor :hDLwata<mmeu. . ' . I 

, 

nule: ' HeNtO~S 
3 molecuu Imassa 132,1 

'.DIRECTE GEVAREIi PREVENTIE: t BLUSSTGF-I"EN ., 
~iet bl;andbaarc , blJ- bmad. lIT dlmcta amgev~ng: .aIJa..blusstoffen 

tcegasman: 

' f · SYMPTOMEN PRSVENTIS EERSTE HWb;?·· .. , -
en: hosston.. v.entilatie, pJaaIsOlijl:tl afzulglllg.of.adamhallngs.. ftis&a.luctll,. rust, ens. raadplegen.-

boscharmlno::(liIlertY,pe 1<). 

, 

Xldhaid ali pijn.. handsahaGoon..{Oul}'lrubbar, P.\l.C)- wmrrIrainlgdD ~\Bditlg Wttta\;l;an,. hukL.spoelon. 

roodhaid an pUn, zuurtdr. 

en; ~eelpijn, misselljkheid, buikpljn, 

" 

NOOOSITUAT:1E I e?RUlMING J OP-SUG 

lSrntATIE: Is 'nlet t& vetWaCtm!rt, ClOK niet-bl[cDgacon1ro1eerd' Yr1Jkomen'van-deza- stor: 

mlm gemorst produc:t: DrGag handSchoenen, laarzen, iiltarrnesker'met filterty.pe' K an ZUlli': 
xtra v.entllatill.. 
lnlI· pIOdUd. Indanman. 2:OIlivuldig opzulgan~n avenllJsal bargebrulken.. 
1m YetW11damn-met walel:: $pa!ilwlllel"Ofvoorerl.naor-riool= 
ualo va\en Gllketl.'en>n an afVI>IJl'Bn VOIgeos.r»glonale.regels • 
• g: Geschaidon vBn ~e basen: 

OP·MERKINGEN." 

, 

Kaarn-.ummer.c.G791 ' 

Chemiel<sartsnf» 17"·aditiB 2002 

me\-·Vo)ol:wahr of.douchan. 

minlrnaal' 15 m!l)UIOO spoeleo-.mat water (svt. 
conlactla1izan vl'fWijcjsmn}, dan- naar·(oog)artG 
1lrongen.. : 
·mood.·latan'Spoaien an' naar- aAs-v<r-wij:!an. ' 

ETIKEJ"T:EamS 

i'\lIoyerfngseUk!!l:, v:a"9 1iiv0000nCilll" 

-KGA. :.Qt 

" 

- ..... -.... ~ .. .. _ .... __ ...... .. --......... -.~ ,.. _ .... -...-- ... -._--- - .... -... 
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Eisen aan de plaatsing van een zuuropslagtank 

3ij het plaatsen van een zuuropslagtank met een inhoud van meer dan 1000 liter, moet 
yoldaan worden aan de hieronder aangegeven in de CPR15-1 richtlijn. 

De zuuropslagtank moet in een afgescherrnd gebouw geplaatst worden. De wanden en 
de deur van het gebouw moeten minimaal 60 minuten brandwerend zijn, gemeten 
binnen de verticale projectie van het opslaggebouw op de wand, alsmede binnen een 
afstand van de projectie van ten minste 2 meter horizontaal en ten minste 4 meter 
verticaa1. Dit is schematisch weergegeven in de bijlage. De dakconstructie moet 

.inimaal 30 minuten brandwerend zijn. Een opslaggebouw moet opgetrokken ZlJn 
zonder verdiepingen. 

In het opslaggebouw moet een vloeistofdichte lekbak geplaatst worden met een 
minimale inhoud van 110% van de inhoud van de zuuropslagtank. De zuuropslagtank 
wordt in deze lekbak geplaatst. De wanden van de lekbak moeten bestand zijn tegen de 
inwerking van' zwavelzuur, in deze lekbak mogen zich geen andere 'v10eistoffen 
bevinden. 

Een opslaggebouw m.oet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie-inrichting, die niet 
ongewild buiten werking gesteld kan worden. Indien gekozen wordt voor natuutlijke 
ventilatie, dan moet aan de volgende eisen worden voldaan: 
* De ventilatieopenirigen moeten rechtstreeks aangesloten worden op de buitenlucht, ze 

moet (diagonaalsgewijs) zijn aangebracht in tegenoverliggende wanden of in het dak 
en weI bij het hoogste punt en bij de vloer (boven de lekbak). 

* De totale oppervlalcte van de ventilatieopeningen moet 0,5% van het vloeroppervlci.k 
bedragen 
Elk ventilatierooster moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm2 

hebben. 
* Indien gebruik gemaakt wordt van mechanische ventilatie, dan moet deze voldoende 

zijn om de lucht binnen het opslaggebouw vier maal per um te verversen. 

Nabij iedere uitgang van een opslaggebouw moet een nood- en een oogdouche gepiaatst 
worden. Van belang bij de plaatsing van de nood- 'en oogdouches is, dat een persoon 
slechts een korte afstand kan afleggen indien er een ongeval plaatsvindt. . 

Bijlage Dimensioneringsplan Bovema S-air Luchtwasser juni 2003 49 
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Pos Nr. 

01 

02 

03 

04 

05 

05 

04 

@-

@-

01 

Omsc~rl}lltnQ 

Bodemploot 

Bu ilenmonl1l1 HOPE 

Blnnenmont.1 PVC 

Deksel 

PVC Vloller ' 

.Aonzulgteldlng 

"I 

Aonlol Pos Nr. ' Omschrljvlng 

Ix 07 Onlluc:htlnq 

Ix 08 Over.lod 

1. 09 Wlle1dj"q 

1x 10 Mengel 

Ix 11 Lekdeleclle 

h 

ZUURTANK AFME~NGEN 

GrooHe tonk (llr) Arrnelln'len (rnm) 

1000 liter l1l'Il000lm x Ha 1710rnm 

2000 Iller <l!1500mm x H= 1710rnm 

4000 Iller o!2005mm x H.= Ig90mm 

06 

I I ] 
LEI<BP,,< AfMETINGEN 

Groolle lonk (Ilr) Afmellngen (mm ) 

1000 liter L=1500 • 6=1500 x H=500 

~ 
2000 liter l=2000 x 8 -2000 x H=500 

4000 Iller L=2500 x B=2500 x H=500 

Mat eriaol: HOPE 

Boverna .Iair 
Let op: voor de hoogte van het gebouw 

II~WlY ~~ ~RAY ~m-.;8HB: ~1 ~~ 3~ 

Aonlol voor de zuurtank, de hoogte van Kllen\ 

Ix de tank +70 em nemen. 
Ix 

1K : Arm.Un zuurlonk. lekbak en ebouw 

Ix Da tum: Naam : formeol : School : 
Orl • : 9-ll6-03 I.!.IV 

Ix R,ylal. : A4 
Rcmsle: 

"' .......... 
,''''~ 
'Irrr:~ ... 

;~: 

r--...: 
c:; 
c:> 
(;,J-,j 



Algemene informatie luchtwassers Bovema S-air B.V. 

Bijlage 4: 
BriefMinisterie van LNV aarigaande" de toepassing van het spuiwater 
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Ontheffing verbodsbepalingen Meststoffenbesluit 1977 

&vema Konstrukties 

15 september 2000lTRCDLl200013 674 

Krachtens de Ontheffingsbeschikking 
verbodsbepalingen rneststoffen (StcrL 
230, 1977. Stcn. 250, 1979) en gelet 
op anikelen 7 en 8 van het 
Meststoffenbesluit 1977 (Stb. 495), is 
door de Directeur-Generaal 
Landbouw, Namurbebeer en Visserij 
verleend aan finna Bovema 
Konstrukties te Milsbeek een ont
hefting van de verbodsbepalingenffi
van het Meststoffenbesluit 1977 voor 
het verkopen en vervoeren als mest
stofvnn. spui\vater nit de chemische 
luchtwassers die door voornoemd 
bedrijf zijn gemaakt ·en in·werking 
zijn op veehouderijbedrijven. Aan 
deze ontheiflDg zijn de v01gende 
vOOTwaarden verbonden: 
L Het product moet worden aange
duid met: stikstofhoudende zwave1-
meststof. 
2. Er dient een garantie te worden 
gegeven voor: 
Sulfaat {S00 totaal; 
Stikstof (N) totaal. 
3. Bij het vervoeren en verkopen· 
moet een afJeveringsbon worden vers-

trekt met de voorgeschreven aandui
dingen, alsmede een gebruiksaanwij
zing en doseringsvoorschrift. 
4. De gebruiksaanWl]zing en het dose
ringsvoorschrift dienen te worden 
opgesteld overeenkomstig de richtlij
nen van de overheid en ter goedkeu
ring zijn voorgelegd aan de 
Commissie van Deskundigen inzake 
Meststoffenbesluit 1977. 
5. Op deze ontheffing zijn voor het 
overige de bepalingen van het 
Meststoffenbesluit 1977 en de 
Meststoffenbeschikking 1977 van toe
passing. 
6. Deze ontheffmg 1aat de toepasse
lijkheid van andere wenelijke voor
schriften, waaronder voorschriften uit 
hoofde van algemene milieuwetge
ving, onverlet. 
7. Alle partijen spuiwater die als 
meststof worden vervoerd en verhan
deld dienen te worden geanalyseerd 
op hun gegarandeerde samenstelling, 
conform de bij RIKIL T in gebruik 
zijnde methoden. Het gebruik van een 
hiervan afwijkende analysemethode is 
pas toegestaan, nadat is aangetoond 
dat deze afwijkende analysemethode 
verkrijgbaar is met de bij RlKILT in 
gebruik .zijnde methode. 

Uit: Staatscourant 20 september 2000, nr. 182/ pag. 25 

8. Voorwaarde 7 komt te vervallen 
nadat uit de analyseresultaten van ten 
minste 20 partijen door de Comrnissie 
van Deskundige mzakt: It:i 

Meststoffenbesluit is vastgesteld dat 
de spreiding in de gehalten aan sul
faat-totaal en stikstof-totaal geringer 
is dan 0,5% absoluut ten opzichte van 
een generiek gcgarandeerd gebalte. 
9. Deze onthef:fmg treedt in werking 
op de dag van publicatie in de 
Staatscouant en wordt verleend voor 
de duur van 5 (viji) jaar. 

Een belanghebbende kan binnen zes 
weken na de dag waarop deze beslis
sing is verzonden hienegen in beroep 
gaan bij de rechtbank in het arrondis
sement waarbirmen de belanghebben
de zijn woonplaats heeft. Voor de 
behandeling van het beroep is een 
griffierecht verschuldigd dat voor 
natuurJijke personen f225,- en voor 
andere dan natuurlijke personen 
f 450,- bedraagt. 
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Algemene infonnatie luchtwassers Bovema S-air B.V. 

Bijlage 5: 
On4erhoudscontract 

: ' 

. . 
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Onderhoudscontract "L W"luchtbehandelingssysteem 
+"\i'IS . 00 . OIL- o3 l J 

Oit onderhoudscontract van het "L·'V'l"-luchtbehandelingssySleern (GrOtH LaoelllUl1JJYler BB 
99.06.076) voorziet in het wekelijkse controle programma dat uitgevoerd dient te worden door de 
gebruiker, het preventief en curatief onderhoud van het "L W"-luchtbehandelingssysteem door de 
producent en de half-jaarlijkse cnntrole vanhet inspectielaboratorium. Ret contract bestaat uit in 
totaal vijf pagina's (inclusief deze) en is in tweevoud opgemaakt. In bijlage 1 en 2 is het 
wekelijkse controle programma uitgewerkt, in bijlage drie bet jaarlijkse onderhoud nader 
uitgewerlct en in bijlage vier de controle uit te voeren door een Sterlab erkend laboratorium. Ret 
volledige contract dient ter inzage te liggen bij inspectie. 

Dit contract is, in tweevoud, opgemaakt d.d .......... . ..... tussen 

Adres: ........................... .. 
Bovema S-air BV referentienummer: ... . ........ ... . 
in dit contract verder te noemen al::; de gebruiker 
en 
Bovema S-air BV gevestigd te Venray in dit contract verder te noemen als leverancier bereikbaar 
tijdens kantooruren onder telefoonnurnmer: 0478-515252. 

Het contract is afgesloten voor onbepaalde tij d .. 
De kosten voor het jaarlijks onderhoud, voor omschrijving zie bijlagen, worden de volgende 
kosten in rekening gebracht: per reis/arbeidsuUT € ..... , .. = en per reiskilometer E . ... , .. =. Voor de 
monstemame, controle en rapportage van het systeem beeft Bovema S-air'een contract gesloten 
met een Ster Lab. Kosten per monstemame, inclusief analysekosten, per keer bedragen E ..... , .. = 
voor een tweede monstemamepunt op een zelfde lokatie die gelijktijdig bemonsterd kan worden 
geldt een beciJag van € .... , .. =. Bovenstaande kosten zijn exclusief BTW en zullen jaarlijks 
vastgesteld worden vol gens prijsindex en CAO ontwikkelingen. 

Gebruiker en leverancierverplichten zicb te houden aan dit onderboudscontract, bestaande uit 
in totaal vijf pagina' s, en waarbij bovenstaande kosten geb~teerd zullen worden. 

Voor akkoord: 
Gebruiker Bovema S-air BV 

De beer ... ... ......... . Dhr. M.P.J.W. Clephas 

I3ijlagen: 1 +2) WekelijkS onderhoud te verrichten door de gebruiker 
3) Jaarlijkse onderhouds/inspectiebeurt door de servicedienst van de leverancier. 
4) Half jaarlijkse inspectie door Sterlab erkend laboratorium. 
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Bijlage 1: 
1) Wekelijks onderhoud te verrichten door de gebruiker 

De gebruiker dient wekelijks de installatie te controleren op een goede werking van de 
volgende onderdelen. 

a) ventilator(en) 
b) waterpomp( en) 
c) zuurdoseerpomp(en) 
d) zuurniveau zuUTopslagtank 
e) zuurtegraad van proceswater 
f) hoeveelheid spuiwater 

De door de gebruiker te ondememen actie(s) bij een nietjuiste werking van de bovenstaande 
o :ielen: 

a) Indien een ventilator aanloopt of uitvalt dient binnen 24 UUT contact opgenomen te 
worden met de servicedienst van de leverancier over controle/reparatie/vervanging van 
de ventilator. Als een ventilator aanloopt dan dient de oorzaak binnen 1 werkdag 
weggenomen te zijn. Als een ventilator uitvalt dan dient deze zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk binnen 24 uur vervangen te zijn. Eventueel uit te voeren door de servicedienst 
binnen 1 werkdag indien de centrale afzuiging werkt met een ventilator, anders 2 
werkdagen. 

b) Indien een waterpomp niet meer functioneert dient binnen 24 UUT contact opgenomen te 
worden met de servicedienst van de leverancier ov~r de controle/reparatiel vervanging 
van de waterpomp. Werkzaamheden dienen binnen 2 werkdagen uitgevoerd te worden. 
Indien tijdens de controle blijkt dat de waterpomp niet ter plekke gerepareerd kan 
worden dan zal deze tijdelijk vervangen worden door een resetvepomp van de 
leverancier. De defecte pomp wordt vervolgens opgestuurd naar de leverancier. Als 
reparatie niet meer mogelijk is dan zal bij de gebruiker een ruil waterpomp geplaatst 
worden. 

c) Inclien een zuurdoseerpomp Diet meer functioneert dient binnen 24 uur contact 
opgenomen te worden met de servicedienst van de leverancier over de controlel 
reparatie/vervanging van de zuurdoseerpomp. Werkzaamheden dienen bmnen 2 
werkdagen uitgevoerd te w~rden. 
Indien tijdens de controle blijkt dat de zuurdoseerpomp niet ter plekke gerepareerd kan 
worden dan zal deze vervangen worden door een ruilpomp van de leverancier. De 
defecte pomp wordt vervolgens opgestuurd naar de leverimcier. 

d) Indien het niveau in de zuuropslagtank onder het niveau komt van 21 dagen verbruik 
(aan. te geven door de leverancier) dan dient nieuw zuur besteld te worden bij de 
zuurleverancier. Bestellen kan tijdens kantooruren. De gebruiker zorgt ervoor dat binnen 
7 dagen zuur wordt aangeleverd. 
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Bijlage 2: - vervolg -

e) De zuurtegraad van het proceswater wordt gecontroleerd met een lakmoespapiertje. 
Indien de zuurtegraad van het proceswater met meer dan I eenheid afwijlct van de 
110TIlla1e ingestcldc zu'W'tegraad da..'1 dient binT}cn 48 Ul,lr contact opgenomen te worden 
met de servicedienst van de leverancier over een controle van het zuurdoseersysteem. 
Inelien de zuurtegraad boven de waarde van 7ligt dan dient bilmen 24 uur dit probleem 
opgelost te zijn door de servicedienst van de leverancier. 

f) Indien de werkelijke hoeveelheid afgevoerd spuiwater niet overeenkomt met de door de 
leverancier aangegevenhoeveelheid (vastgelegd in de opleveringsverklaring) dan dient 
binnen een 1 werkdag contact opgenomen te worden met de servicedienst. Bij stell en of 
repareren van sptiireg~ling dient binnen 5 werkdagen uitgevoerd te worden. 

Het wasserpakket en de druppelvanger dienen gcreinigd te worden indien de weerstand over de 
wasser meer dan 150 Pa bedraagt. Bij voorkeur voordat de jaarlijkse inspectie plaatsvindt door de 
leverancier zodat de nulsituatie kan worden vastgelegd 

Garantievoorwaarden volgens Metaalunievoorwaarden waarvan U een kopie wordt overhandigd. 
Als een onderdeel van de installatie niet goed werk1: dan zijn de kosten die gemaalct moeten 
worden om dit "op te lossen, als elit binnen de garantietermijn van de leverancier valt, voor de 
leverancier. BUiten de garantie teimijn zil de berekening van de'kosten geschieden bp basis van 
na~alculatie en volgens de tarieven zoals vastgelegd in dit onderhoudscontract. 

De gebruiker elient elke week bovenstaande punte:q. te registreren ill het logboek datten aile tijden 
ter inzage dient te liggen voor inspectie. Verder dienen aile andere relevante gegevens in het 
logboek opgenomen te worden zoals zuurlevering enz. Dit om ·eventuele oorzaken van storingen 
eenvoudig te kunnen achterhalen. 
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Bijlage 3: 
2) Jaarlijkse onderhouds/inspectiebeurt door de servicedfenst van de leverancier. 

Tijdens de jaarlijkse onderhouds/inspectiebeurt van het systeem door de servicedienst van de 
leverancier worden de volgende werkzaamheden verricht: 

a) Samen met de gebruiker wordt het logboek doorgelopen en eventuele opmerkingen van 
de gebruiker worden besproken 

b) Stroomopname van elke ventilator wordt gecontroleerd en geregistreerd, controle op 
juiste werking 

c) Stroomopname van elke waterpomp wordt gecontroleerd en geregistreerd, controle op 
juiste werking 

d) Zuurdoseerunit wordt gecontroleerd 
e) Zuurmeetelektrode wordt geijkt 
f) Zuuropslagtank en vulinsta11atie worden gecontroleerd 
g) Zuurtoevoerleidingen worden gecontroleerd 
h) Waterreservoir, leidingen, appendages worden gecontroleerd 
i) Draaiurenteller wordt gecontroleerd en geregistreerd 
j) Spuisysteem wordt gecontroleerd, geregistreerd en eventueel bijgesteld 

De kosten van deze jaarlijkse controle door de servicedienst van de leverancier zijn afhankelijk 
van de grootte van het systeem dat bij de gebruiker geplaatst wordt. De kosten komen voor 
rekelling van de gebruiker. De j aarlijkse-onderhouds- en inspectie beurt wordt vastgelegd in het 
logboek en ligt ter inzage voor inspectie. -
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Bijlage 4: 
3) Half jaarlijkse inspectie door Sterlab erkend laboratorium. 

Door de leverancier is een Sterlab gecontracteerd voor het uitvoeren van de inspectie volgens de 
richtlijnen, cpgesteld door I},1.A~G-DLO te VI Rgenine;en en welke zijn vastgelegd in het leaflet van 
de Stichting Groen Label behorende bij het op de eerste pagina van dit contract omschreven 
nummer. In deze richtlijnen en het leaflet staat aangegeven welke waarde de te controleren 
variabelen moeten hebben en tussen welke grenswaarden deze zich moeten begeven. Het 
laboratorium zal de resultaten van de inspectie toetsen aan de richtlijnen en vervolgens de 
resultaten en conc1usies van deze bevindingen rapporteren aan de gebruiker, het lokale gezag en 
de leverancier. 

Op de volgende punten zal de ilL W"-type luchtwassysteem gemspecteerd worden: 

a) lvIolverhouding tussen ammonium en sulfaat concentratie in het proceswater 
b) Zuurgraad van het proceswater 

Het monstemame punt bevindt zich aan de drukzijde van de watercirculatiepomp. 
Op lokatie wordt een watermonster genomen "dat in het laboratorium geanalyseerd zal worden op 
samenstelling volgens de richtlijnen. Vervolgens zullen de resultaten gerapporteerd worden aan 
de gebruiker, leverancier en het bevoegde gezag. Indien uit de rapportage en conclusies blijkt dat 
bepaalde parameters afwijken zal hierop actie worden ondemomen door de leverancier. Aan het 
lokal~ gezag -zal gemeld worden welke acties zijn ondemomen om het systeem bij te ·stellen. 

V oor de kosten voor het bij stell en of repareren van het systeem gelden de in dit 
onderhoudscontract opgenom,en afspraken. De resultaten van de halfjaarlijkse controle liggen ter 
iuzage voor inspectie en worden opgenomen in het logboek. 
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~L1· 

.rledactioneel 
~et jaar 2000 had op de valreep f,log een verrassing in pett.o. 
Op .. 8 c:iecember heeft het ministerie van· VROM een brief 
ge: ~ met een regeling om het antidperen op de nieuwe 
~oniakregelgeving Le verhinderen. De nieuwe wet werp~ 
zijn schaduw. vooruit op de vergunningverlening. Daarom 
zien we in dit nieuwe jaar reikhalzend uit naar de inhoud van 
de nieuwe regelgeving, Deze wordt ·in het voorjaar besproken 
in de rwe~de kamer en is vamif dat moment openbaar. Ook 
is de nieuwe Uav gepubliceerd Eij de rueuwe wet staan we 
stil iri het ~erste artikel van deze TES-info. Daarnaast hebben 
we veel technisCh rueuws over de lucht'l'/assers (Spui- ·en ven
tilatienormen) , 

~~ . 

~NieuWe' ammcni~kWet 
Het kabinet heeft ingestemd met het voorste1 voor een niemye 

. aromoniakwet, de Wet ammoniak en veehouderij. Deze nieuwe 
wet g~t de Int~rimwet ~oniak en veehouderi( Gav) ver
vangen: A~gezien. de lav uiterlijk op 1 jamiari 2002 vervalt, 
IT le nieu/'l.e wet dan in werking treden. 

Antidperen tegengaan 
In het wetsVoor~tel is c::en rege1ing opgenomen om ?et antici
peren .oP de nieuwe wet regen. te gaan. ~ed(abiriet v~rwacht 
D3IDelijk dat; voaruitlopend of) de oieuwe ~0Diakwet, vee
houderijbedrijven zich 1n. en oabij kwetsbare oatuurgebieden 
~ ~gen of uitb·reiden. Dit zou de uit<7oerlng van bet ammo
r$kbeleid en ~ reconstructie oodemlija~ Op 8 dec~'2900 
~eeft het ministerie van VROM hierover· een br,ief verzonden. 

Vlirgunningen vervallen 
, -De regeling is clat bij het in werking treden van de' nieuwe wet 
. alle . op of na 8 december 2000 a~gevraagde plilieuvergun
oh1gen !:Comeo te vervallen. Dit geldt voo~ abe aanv:rag~ voor 
het' aprich~ en uitbreiden van veehouderijbedrijVen in vOQr 
verzuring gevoelige bo~- en na.tuurgebieden zoals. a::ing~ezen 
in de InteriI:Owet ammoniak en veeh~udet;ij, . of in een zone 
.van 500 meter daaromheen. Alleen.wanrieer de v~g Diet 

-'djd blijkt met de njeuwe wet, dan blijft.deze in stand. 

Herkansing . . . ,'.:' . 
A1s een vergunnin~ op grand van de ni~we wet verv:aJi;:bi~dt 
de regeling de 'yeehouder de leans om binn~ 'een bepaalde 
tennijn een nieuwe uitbreidingsverg~~ aan te vragen..ln de 
nieuwe aanvraag kan ge veehouder aanpassingen doorv.Q~en· 
om alsnog aan de nieuwe wet te v;'ldoen, bijvoorbeeld doo; 
het toepassen van 'verdergaande' exllIssieanne stalsystemen of 
door het houde,n Vi1Q, mind~r dier-en. Gedur~nde qe v.ergun
ningprocedure mag het bedrijf in werking blifven, ook al is'het 
in strijd met de .wet. 

P~/itiek 
DUidelijk is dar het kabinet een beJangrljk signaal heeft afge
geven: ongewenste uithreiding van de veeh0uderlj m' en nabij 
vaor verzurlng gevo¢li~e gebieden voorkomen. Dit" heeft een . 
brede steun van de kamer. Tegelijk is de ·nieuwe wet nog 
onderwerp van politieke besluitvorming (o.a .. een zone van 
250 m.). De toekomst moet leren of het wetsvoorstel met de 
regeling die te£4gwerkI op ~vragen tot an met S. december 
juridisch houdbaar is" Naar ver-wachting komt b~t mjnisterie 
van VROM met een t?elicbting op 'de regelirig: 

Wat te doen? 
- Gemeenten do en er goed aan om de aanvragers op de rege

ling te wijzen, zowel schriftelijk als mood~ling bij het ir?dleoen 
van de vergwming en 'het verh~nen ·daarvan. 

- Veebouders doen er :verstandig aan niet een geheel.het bedrljf 
omvattende revisievergunning aan te vrageo, maar een ver
anderingsvergunning. 

~IS09DDl 
~KEMA 
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leis enkele jareD is het mogdlii< am de a,mmoniakemissie uit 
tllen ~erug te dringen ,door,~ ventilatielucht, chemisch te 

iSSe;:t, D~rvOor wordt de vendIatie1uCbt doO!: e~ filter geJeid. 
~Z~ is te vergelijken met een spons met een we vioeistof, D~ 
omoniak uit de ventilati~ucht worde door be~ ZUUT gebooden. 
oe meet: zuur er worc!.t gebruikt, hoe meer ammoniak er wt 
! ventiIatie.t~cht kan worcien.gehaald. Afhankelijk van elit zuur
~bruik ziin er chemische luchtwassers beschikbaar die met een 
:odement van 70 - 90 - 95% de ammoniak 'uit de ventilatie
Icht wassen, 

1 het onderstaand schema is de werking van een luchtwasser 
'~ergegeven, 

Uirlatt 'schone' lumt 
70· 90 '·95 "lIlinder ammoliliiJc 

1M spui 
Na bet wasproces blijft een v!oeistof met een zuur-ammopiak.
verbin~g over. Ditafvalwa~er, ookwel bet spUiwater geooemd, 
is ~ geruiIne tiid onderwerp van c:lis~sje, De vraagis o~ het 
meet worden gezien a1s een gevaarlijke afvalstof en a1s zocJ2:nig 

;,:kan worden 'verwiiderd van'het bedrijf, of dat bet eeri bIuik
bare mestStof is, 

Gevaorlijke of va 1st of 
'Aanvankelijk werd het 5pui Diet a!.s gevaarlijke afvalstof gezien .. 
Het men&en meJ: mest was op basis van de UitvoeriIlg?regeling 
van de ·!nteriInwet ammoniak ~ veehouderii tQegestaan. 
Sinels roei 2000 wordr hierln ve.rWezen naar een b,Iief van het 

,gina :2 

._ ".' .. . . _ ._ . "0 . - - ••• _. 

ministerie van VROM over' dit onderwerp een brief met ~Ivlilieu
hygienische randvoorwaarden ';'oor verwijd~~g van spuiwater 
van lu~twassYstemen in de veehouderij" CDWV2006055147). 
In de brief is verrneld dat cit toetsing van d~ gehalten in het 
spuiwater aan de grenzen van het Besluit aanwijzing gev~lijke 
afvalstoffen blijkt, dat het spuiwater van de chemische wasser ' 

, een gevaarlijke afvalstof is. ' 

Me~tstof 
Vit de genoemde brief blijkt verder clat bet spuiwat/;:r ruet 
voldoet ann de ' eisen die zijJ,l opg~omen in de lijst)net 
.M~tsto.ffen (a:rtik.el. 2 en 3 'van het Meststoffenbesluit. ,1~m, 

. fIiervan Jcin een ontheffln.g worden v~leend, Wanne~f deze 
wordt verle~d., kan dege.ne aan wie de ontheffi,ng is· ~e~l~end, . 
het spuiwater onder de in de ontheffing g~elde voo~den, 
als meststof ve!voe~en en/of verl:iandelen, Iruniddels hebben 
enkele pr0ducenten van waSserS deze ontheffing geJifegen. 
Het ligt voor de hand clat de prod1:1centen van de luchrwassers 
een dergelijke ontheffing' 'aanvragen en bet spuiwater van de 
betreffende veebouderijbedrijven inzfu:nelen (vervoeren) en 
doorverkopen Cverhandelen) als meststof. Vdor de,veehouder 
is het ~et. interessant·om een· onthefflng =, te VJP.gen. Die 

:moet het spill dan van het eigen bedrijranroeren en verkopen. 
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'voer DIs afvalstof 
!t spuiWater mag worden afgevoerd aIs gevaarliJ~ afvaL Her 
,ui moet worden aangeboden aan een door de wet erkepd 
:rzamelaar v.an gevaarlijk afval. In hoofdstuk: 10 v~ de'Wet 
ilieubeheer "Zijn hiervoor bepaliogen opgenomen. De 'vee
,uder moet voldoen aan deze bepalingeo van de Wet 

fvoer als mesfstof 
:!l1 producent van cbemische luchrwissers. die weI. over de 
!rdF - - 'loemde o~efflng beschlkr mag spuiwater van ~en 
~ehv_ 'ij~edrijf afvoeren, ,rroofdsruk 10 van de Wet milieu-

.schone'luchI. 
• mlnda; uwnoai2k 

2put opsl1:m 

no 3 

Lozen. op bet oppe:rvlaktew'ate:r 
·yertlod= 

Aivoe.r via ricol 
·Yergunoing.odig 

Me:ngen. metm.est: 2f"voerc::n 
of :il3.D.wenden op eige:c. grond 
• Milic:uteehnJsch gc:~ ~ac: opties 

iuvoer als mest5tof 
• Op ba.sis v;m omhclfing mesrstoffeowe.t 

door de produce:ot van de: hlchtw2sscr 

Afvoc: aIs g=lijke afr.>lsto! 
• Naar een <:Ikcndc vanmclaar gc::vaufij.k.e 

2iv21stofIt:.nWetm.Uieubchecr 

beheer is dan niet van toepassing, Artikel 22.1, zesde lid van 
de Wet milieubeheer geeft namelijk aan dat Hoofdstuk 10 van 
de Wet milieubeheer over afvalstoffen niet van- toepassing is 
op ged.ragi.ug.~, VOOr zover daaromtrent voorschriften gelden, 
die zijn gesreld bij of. krachtens de Mesrsroffenwet. . 
Worden b<?,yenstaande ov~eg:iI).gen opgenomen in d~ con- , 
siderans, dan zijn voorschriften ~et nodig. Bij ·de vergunning
aanvraag.moet weI een bewijs van de ontheffing van de leveran
der van de chemische wasser zijn gevoegd. 

ContTo/e 
Vaor de cantrole IDoeten de afvo~rbewijzen bewaard worden 
Ctot 5 jaar). Een voorschrift dienaangaande moet in de ver
gup.n.i,og worden opgeno'men. Deze afvoeibewijzen moe!ef. te 

allen tijde bescb.ikb~ zija :voor het bevoegde gezag. D~ glt.ldt 
zowel bJj aNoer aIs gevaarlijk aEvaJ. aIs voor afvoer aIs ~:st$:of. 

Mengen en aanwencJen op eigerr gron.rJ 
Voor l+et mengen van bet spui"'1l'ater met mest moet gel~r op 
de -anti-menga, clausule u: het Besluit aanwijzmg gev~lijke 
afvalstoffen door het bevoega ' gel?lg (gemeente) in de ver., 
gunning uitdrukk~jk. ta~sternming word~ gegeven. Uit de 
aanvraag am de vergu.a.oing moet dan blijken 'dat her mengsel 
van spuiwate.r en mest op' de eigen gt"QD.d wqrdt aangewend 
waarvan is vastgesteld dar .toediening van zwavel gedurende 
l~gere tijd om l.andbouwkw:idlg~ redenen geweost is. Dit Iaat
ste kan bijvoorbeeld aan de hand van een gr~ndanalyse en 
daaraan gekoppelde b!,!~estingsqchtlijnen voor zwavel. In de 
~eschikking .0P de · aanvraag kunnen 20 nodig voorschriften 
worden ve&bo.o.den met bet oo~ op een goede be;nutting van 
stikstof en sulfaat door de gewassen. Het stellen van dergelijke 
yoorschriften en de contrale.op naleving daarvan is geen een
voudige zaak. Veel gemeenten en milieudiensten in de regio 
zijh daarom van' mening dat h~t mengen van spuiwater en 
mest voor gebruik op eigen grond geen reele optie is. 

Men~en en afvoeren 
H<:;t mengen vanmest en spuiwater om het mengsel vervolgens , 
af te 'voeren naar buiten het b~drijf stoit op de "anti-meng" . 
dausule in het Besluit aanwijzing gevaarlijke' afvalstoffen. Ook 
het m.iniSi:erie van VROM geeft in ~ brief aan cUt om .milieu
hygie$.che rede.nen onwenselijk te vind~, Afvo~ van het 

• mengse] buiten her bedrijf zaf veelal neerkomen of> versprei
'. ding van zwavel richtin.g de bodem en is geen reele optie. 
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~llJC:htwassers en ven·tilatienormen 
De ventilatielucht uit ·stallen vergaand, wordt gezuiverd van ammoniak. Voor de varkenshouderij zijn biologische en chemische 
wassers l?eschlkbaar die 70% van de =orua)s: Dit de lucht hale~. Door in de chemische wassers meer zuur te gebruiken wordt 
,f:elfs'een rendement van 95% behaald. Voor de pluim~eehouderij zijn aileen chemi~che wassers besc:bikba~ (90o/~ rendement) .. 

Tegenwoordig komen aileen nog centrale luchtwasseIS voor (zie leader). Voar deze centrale luchtwassers is het be~angrijk o!D- rekening 
te houden met ventilatienormen. Daiwp kan biT de vergunningverlening de capadteit van de luchtwasser- worden beoordeeld. 

Proble/1}en voorkomen 
Het Klima,atplatform (zie tekstkader) heeft ventilatienormen opgesteld om te voorkomen dat problemen ontstaan als gevolg yail' 
een te lioge of te lage ventilatfecapadteit. Denk bijvoorbeeld aan een war:me z~merdag waarop zware varkens in de stal·liggen. 
In de pluimveehouderij is de ventilatiecapa.dtelt voor stallen geDaseeid QP de hoeveelheid af te voeren warmte. ·Is een lagere capjacii:eit 
gei:ns~eerd··dan waar de oms~digheden om: vragen (in dit geval het 'maxiInum'), dan treedt er onvoldoende luchtv~rv~rsfi:;.g 9P . 
en!of wOIdt er onvoldo~de wa=te afgevoerd. Een kneipunt is dat het in de .·praktijk vaak niet mogelijk is om pIeces de .b~e~ende 
'maxir;iiale 'ventilatiecapadteit te realiseren. Ret' installet:en. v~ een bepe~e overcapaciteit is dan verstandig. Een teo ~ote"over~, 
capaciteit kan echter nadelig z~jn. 20 lrunnen bijvoorbeeld gezondheids-!longprol:>Iemen. ontstaan' als gevolg van tocht . 

.. . 
Bijkor:nende yoorc!e!en . 
Het b,anteren van ventilatienormen bij her toepassen van een centrale luchtwasser heeft bijkqme.nde voorde,len voor b~driif en 
inilieu. De capaciteit van de centrale luchtwassers is afgesteld op de hoeveelheid aangeboden lu.cb,t en de concentratie a=qniak 
cI:aarin. Dan is he~ rendemenfvan 70%, '99% of meer re~Ctie van de ammoniakemissi~ goed' t~ waaroorgen. Wordt te vee! of te weIDig 
geventileetd dan kan het rendement tegenvallen en word! naar verheuding te vee!, energie gebntikt en ontsraat er meer spill. 
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ntilatienormep Varkenshouderij 
: Groen-Labelstalbeschrijviri.gen voor centrale J~chtwassers verwijzen naar de ve!1tilatienorme~ van het Klimaatplatform. De door 
t Klimaatplatform opgestelde· normen .zijn weergegeven in onderstaande tabel. Deze zijn ook gepubliceerd in de ·Nieuwsbrief 
n Stichtfng Groen Label van maart 1998: Met de roelichting bij de tabel geven we uitleg bij her toepassen van de normen. 

! ve--'1? ienormen geven de ma.."'timaal te reaIiseren ventilatiecapaciteit weer, 'zowel voor direcre afzuiging als voor centrale afzuiging. 
!t go. tl de hoeveelheid lucht die daadwerkelijk uit de stal wordt geventileeid (de werkelijkdu<;htopbrengst): Deze ligt.1ag~ 
n de theoretische opbrengst van de. ventilatoren., Pit a1s gevQlg van weerstand in het v~ntilatiesysteem QuchtfIlters, ventilatie
liond, ve=u~ing in de luchtin1aa~ etc.). De maxirnaal re realiseren. ven~atiecapadteit geeft een .. hoeveelheid·lucht weer die in het . 
:erste geval geventileerd moet ku.nnen worden. 

e1lchl;n~ bij de tobel: 
Din ' "\Iising: bij'lOorbeeld de stollucht wor~t per afdeling mel een ventilolor direct qfgezosen naor de buitenlu'chl. 
De ge. ,ig~eid5fo90r is ~ omrekening.fodor Yoor direcl" o~iBin9 noor cenlrole 06;g;ng. De geliikliid;gheid.fod~" jj een. gemiddelde.mool ~r de Yet)~IoJiobahoe!fe 
voor oil. dieren in de g<;hele siol. In c;leu foclor is het gl'Qeitroieq weori!) de die",n rich (gelljkhldig) bevinden ve.rworkt. Uchlere dieren hebben 'een logere behoefte don 
zwoai'dere di!!;'en. Vondcr;Jr dot geliiimldigskeid5foclot bii vl~ikens en gespeend", biggen mind"r don .1 00% is On de.ld bevinden xich 'za..,,,1 cfd"lingen met =!Jordtire 
ols mel lichiere die~en). Omdat da guill! en drage~de ze.ugetl '9"middelp nietveel in groeilrojed Yerschillan en duo per oldeliog oen geliike venlilctiebehoehe hebben, is de 
gelljktijdighe.id5foctor gelijk oon 100%. - . \ 
De geliiktijdigheidsFot:lor mog bij centrecl of,tuigon 'Worden loegepo)t cis o.on olle "on de ,,01genge "o5'lWaardep isvoldaon: 
• de .tal of het stolgede.elte weann centrole afzuiging word I lOegeposl moe! bestoa(l vii vier of meer ongeveer gelijke oldelinge," yoor dezelfde cotegorie "orkens;' 

de betreffend.e ofdelinge~ ;"oel"n op een Ivditolvoersystee.m ziin acm.!;lesloten; " : 
• me! nome de gespaende biggen en vloesvorkens in de versch!lIende oldelingen bavinden zich gelijkmotig verdeeld in een verschillend groeitraject; 
• de moximole venlilolie wordt per afdeling oongepo.1 oon.do olgllmene nonn vC>?r de behoefte. 'Ian de dieren~ . 

)Dezenormen gelden aileen in di~ . ituolles \Yt!arin .de oongegeven gelijktiidigh~idsfodor 'IOliedig -mag ~or4cn gehanteerd (xie oak punt 2). 
) Bij loepossing von een Iv~lkoelsy~te,,"! mog dg moxi?'q!o. capocileit met ~ 5 procent worden beperkl. Voo<woorden doorbij xiin dot het koelsysteem zeer. ~egelijk moel 
• xiin uilgevoerd on de ~o~ling moel ploolsvinden in ccimbinotie met een luchtverdeeiSYile"m. Dit Ivchlverdoeisy.teem moet de luchtlcog in de afdeling:brei1gen. Aon beid" 
voorwoorden moet worden valdoon. . . . ' . 

fentilatienormen Pluimveehouderij: . 
)e algemene norm yoor de ventilatiehoeveeIheid voor a.l.le d!ercategorieen in de pluimveehoud~fis: 3,6 m'3 per uurper.kg dieigewicbt. 
)eze norm bestaat allange djd I?:er klimaatplatfonn heeft'deze uitg~werkt voor enkele diercategorieen in de pluimveehouderij. 
)eze is met een toelichtihg gepubliceerd in qktober 1999 in de Nieuwsbrief van Groen Label. :Qaarin ontbrak e~n norm voor 'de 
)pfokhennen.In overleg met het ~pe~se Centrum Landbouw is ·dezetoegevoegd. Zie de tabel op pagirla 6. 
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,t gqat hier om het nefto st~l~ppel'Vlak, dit is het oppervlak van de stal dat qeschikbaar is veor de dieren (de dierruimte1. .'. 
uren en YO<;lrruimten tellen niet mee bij dit oppervlak. 

en 
Ide, R., 1996,.Cenrrole ofzuiging verovert.vorkenslond; De ins en outs von een veelbelovend nieuw ventilatiesysteem, 

30e~derii/Vorkenshouderii, no. 26 {2.4 december 1·9961, Missel, Doetinchem. 
iben,1., 1997, Maximumcopodteit kon vaok heel sl<.Jk lager; Nieuwe v~tilotienormen goon uit "an gerealiseerde opbrengsl, 

30erderii/Vorkenshouderii, no. 2A (2 december 1997), Elsevier bedrijfsinforrnolie b.v., Doetinchem. 

mymus, 1998, Nieuwsbrief, Stichting Groen Lobel, Rii~ik {LH.I, moort, nr. 1. 

Jnymus, 1 999,·!'lieuwsbrief,.Stichting Groen Lobel, RijsWiik {LH.I, okt<;lber, nr.;3. . 
'ii, L V<ln {red.I, 199.4, Ho.ndboek voor de pluimveehouderijl Infonnoii.e en Kennis Centrum Veehouderii ofdeling Pluimveehouderii, Beekbergen, p.ublikotie FIr. 42. 

nmer,' H. (red.I, 2000, \(wontilolieve Informotie Veehouderij 2000 - 2001, Proktijkonperzoek Rundvee, Schopen en Poorden {PRI, lelyslod. 

,I, J., 2000, Morideling~ mededelingen (De heer Voel is Y"eriaoom ols pluimveedeskundige bij het expertisecentrum t.Nv Ie E~e). . 

es 
grond van het voorgaande advi~eert Bureau TES om in c;ie praktijk de ventilatienormen van het ~atplatform te hanteren. 
~emeente kan de normen gebruiken om te conrroleren of d!= lucb.twasser voldoende capaciteit heeft. 
ngrijk bij de ";ergunningverle~g is oak dat: ' . 
siruering van en de dimensionering van het centrale 

:uigkanaal'is aan~eg~en, Als ro1nimq.1e eis 'houdt <;;roen 
bel aan dat eep. doorsnede ,-:an 1 =2 per m-:3 rna,"tiinale 
:htcapadteit nodig is; 
e ventilatielucb.t door het cen~ale ·afzuigkanaal.wordt 

,ft, 
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Met bqdrogsn ven 

Redactie 

Redactieadres 

Telefoory 
Telefax 
E·mail 
Fotogrcne 
Vormgeving 

Fred Stouthart 
Wauler von de Vendel 
Fred Stouthart 
Heidi Verbruggen 
Milieudienst Regio Hndhoven - Bureau TES 
Postb.us 435, 5600 AK Ein.dhaven . 
(040)259 47'86 
(040)2594510 
f.stDuthart@mili~udienst.sre.nl 
BKMT Internotional BV 

..... .!..).,Vl':.-- . 
GLEIJM. ~ VAN DER WAART 
o. marka tlng~ 

64 



\\.tOt-blQ 

( 

Bijlage 15 

Meest MilleuvriendeliJke AIternatief 



In de onderstaande tabel zijn het gewenste aantal dieren en de stalsystemen van het meest 

milieuvriendelijke alternatief (MMA) opgenomen: 

Omschrijving Aantal dieren / dierplaatscn 

Dicrcategoric 

Chemische luchtwasser in combinatie met een 

biologische luchtwasser 

Volwassen pony's (> 3 jaar) 

Huisvestingssysteem 

7.400 

4 

In het meest milieuvriendelijke alternatief opgenomen is er een combinatie van en het 

plaatsen van een chemische luchtwasser in alle stall en en het plaatsen van een biologische 

luchtwasser in alle stall en. 

Verder zijn de hokuitvoeringen gelijkwaardig aan die in het voorkeursalternatief. 

Ammoniakuitstoot 

Omschrijving Aantal Ammoniak Totaal kg NU3 

Dicrcategorie dicren emissie/dier 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, Groen 6.864 0,18 1.235,5 

Label BB 99.06.076, in combinatie met een 

biologische luchtwasser, Groen Label BB 

96.10.042V1) > 0,8 m2 per dier 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, Groen 536 0,13 69,68 

Label BB 99.06.076, in combinatie met een 

biologische luchtwasser, Groen Label BB 

96.10.042V1) < 0,8 m2 per dier 

Volwassen pony's (> 3 jaar) 4 3,1 12,4 
Cat. K3 

Totaal 1.317,6 

De in de tabel gehanteerde ammoniakemissiefactoren zijn gebaseerd op de Rege1ing ammoniak 

en veehouderij (Rav). Omdat de veehouderij op een nieuwe locatie komt is de afstand tot de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Overijssel ruet te benoemen. 

Ammoniakdepositie 

Omdat het vleesvarkensbedrijf op een grote afstand komt te liggen van een kwetsbaar gebied / 

de EHS, zal de depositie geen significante gevolgen hebben voor deze gebieden. 



Geuruitstoot 

Omschrijving Aantal MVE/dier TotaalMVE 
Diercategorie dieren 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, Groen 6.864 2,3 2.984,35 

Label BB 99.06.076, in combinatie met een 

biologische luchtwasser, Groen Label BB 

96.10.042V1) > 0,8 m2 per dier 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, Groen 536 2,3 233,04 

Label BB 99.06.076, in combinatie met een 

biologische luchtwasser, Groen Label BB 

96. 10. 042V1) < 0,8 m2 perdier 

Volwassenpony's (> 3jaar) 4 0 0 
Cat. K3 

Totaal 3.217,4 

De in de tabel gehanteerde omrekenfactoren zijn gebaseerd op bijlage 1 van de Regeling 

stankemissie veehouderijen (Rsv). Omdat de veehouderij op een nieuwe locatie wordt 

gesitueerd, is de afstand tot het dichtst bijzijnde stankgevoelige object niet te kwantificeren 

Zeker is dat het vleesvarkensbedrijf op een grote afstand komt te liggen van stankgevoelige 

objecten en dat wordt voldaan aan de minimale afstandseisen. 

Opslag van mest 
De opslagcapaciteit voor dunne mest is in het MMA gelijk aan die in het voorkeursaltematief. 

Onder de stall en is dan een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4.850 m3 mest aanwezig. Naast 

de stallen zijn er vervolgens ook de volgende externe mestopslagen aanwezig: 

• De vergister met een inhoud van 2.000 m3
; 

• De vooropslag ten behoeve van de vergister met een inhoud van 300 m3
; 

• Een na-opslag van 2.500 m3 (mestsilo) ten behoeve van het vergiste eindproduct. 

Het betreffen hier allen afgedekte mestopslagen. 



Bijlage 16 

Kaart van de omgeving 
en ligging van bet bedrijf 

1'-10 -, 
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ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED 

Aonvroog verguming Wei M~ieubeheer I MER 

loco lie: Dworsdijk 5 Ie Onvnen 

Opdrochlgever: 
Dhr. W. von der Heide 
Dworsdijk 5 
7131 RV Ommen 

Von Weslreenen BV 

AnlhOnie F'Okk ... SlrOOI II 3772 UP Botneveld 
Te .. 103421 4742~~ I rOil 103421474281 

8ildetdijllsltool 211 I 7131 NH LichlenvoOtde 
Te" 10~"'" 3711737 I F'OIl IO~"'" 378364 
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Bijlage 17 

Kaart achtergronddepositie 
e.D ligging van bet bedrijf 
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Bijlage 18 

Vastgestelderichtlijnen voor de MER 
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Dlilieuefffectrapport 
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V1eesvarkensbedrijf 
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1. 

Zie bijlage 1. 
Zie bijlage 2. 

INLEIDING 

De heer W. van der Heide heeft het voornemen zijn vleesvarkensbedrijf aan de 
Dwarsdijk 5 in Ommen te wijzigen en uit te breiden. Na het verbouwen van de 
twee bestaande stallen en het bijbouwen van een derde stal zullen maximaal 
5700 vleesvarkens gehouden kunnen worden, die worden afgemest voor de 
vleesproductie. De varkens zijn afkomstig van het fokzeugenbedrijf van de 
heer Van der Heide in Witharen. Het bouwen van een mestvergistings
installatie maakt deel uit van de plannen. 

Voor het voornemen is een revisievergunning op grond van de Wet milieu
beheer noodzakelijk. Voor deze vergunningverlening dient een 
milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld (Hoofdstuk 7 Wet 
milieubeheer) . 

De gemeente Ommen is het bevoegde gezag voor de vergunningverlening. Een 
wijziging van het bevoegde gezag van de gemeente naar de provincie kan aan 
de orde zijn zodra uit de vergunningaanvraag blijkt dat op het bedrijf sprake 
is van het be- of verwerken van afvalstoffen. Dit is onder andere het geval bij 
het voeren van restproducten van de voedingsmiddelenindustrie (brijvoer) en 
het toepassen van buiten het bedrijf afkomstige co-producten bij de 
mestvergisting (co-vergisting). 

De procedure tot nu toe 
De gemeente Ommen heeft van het varkensbedrijf van de heer W. van der 
Heide, Dwarsdijk 5, 7731 RV Ommen op 17 december 2003 een startnotitie 
MER ontvangen. De startnotitie is op 18 december toegezonden aan het 
ministerie van LNV - directie Oost en aan de VROM-Inspectie Regia Oost. De 
openbare kennisgeving in dag-, nieuws- of huis-aan huisbladen heeft 
plaatsgevonden op 7 januari 2004 1. Met deze kennisgeving is de procedure 
milieueffectrapportage in gang gezet. 

Het bevoegde gezag heeft geen inspraakreacties op de startnotitie ontvangen. 

Bij brief van 18 december 2003 is de Commissie voor de milieueffect
rapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de 
richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER)2. In dit kader heeft op 16 
februari 2004 een overleg plaatsgevonden met de commissie. Op het bedrijf 
van Van der Heide is de startnotitie besproken. De startnotitie is door de 
ondernemer toegelicht en verduidelijkt. Vragen van de commissie en de 
gemeente zijn in dit gesprek beantwoord. Naar aanleiding hiervan he eft de 
commissie voor de m.e.r. een conceptadvies opgesteld over de richtlijnen voor 
de gewenste inhoud van de milieueffectrapport. Dit concept is op 10 maart 
met de commissie besproken (alleen de gemeente aanwezig; de veehouder -
initiatiefnemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid am het 
conceptadvies te bespreken). Op 12 maart heeft de comrnissie voor de m.e.r. 
het definitieve advies over de richtlijnen aan de ,gemeente toegezonden. 
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Het advies over de richtlijnen is opgesteld door een werkgroep van de 
Commissie voor de m.e.r. 3 . De werkgroep treedt op namens de Commissie. 
Het doel van het advies is om aan te geven welke informatie het MER moet 
bevatten om het mogelijk te maken het milieubelang volwaardig in de 
besluitvorming over de vergunningverlening op grond van de Wet 
milieubeheer mee te wegen. De belangrijkste wettelijke regels voor de inhoud 
van een MER zijn weergegeven in bijlage 4. 

Op 30 inaart 2004 he eft het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente de definitieve richtlijnen voor het MER vastgesteld. Het advies van 
de commissie voor de m.e.r. is nagenoeg in zijn geheel overgenomen. Het 
advies is op de volgende drie punten aangevuld: 
• een beschrijving van de procedure (tot nu toe en het vervolg); 
• verwezen wordt naar de mogelijkheid dat alsnog een wijziging van het 

bevoegde gezag kan plaatsvinden; 
• een referentie op basis van de vigerende vergunning is toegevoegd. 

Het vervolg van de procedure 
De richtlijnen worden bekend gemaakt aan de initiatiefnemer, de Commissie 
en de adviseurs. 
De initiatiefnemer stelt het milieueffectrapport op. Het opstellen ervan is niet 
aan een termijn gebonden. De veehouder / initiatiefnemer zendt het 
milieueffectrapport in ieder geval tegelijkertijd met de aanvraag om een 
vergunning op grond van de Wet milieubeheer aan het bevoegd gezag. 

Na indienen van het MER wordt eerst beoordeeld of deze aanvaardbaar is. Zo 
niet, dan moet het rapport worden aangevuld. Indien het MER voldoet aan de 
regels en ook geen onjuistheden bevat wordt de m.e.r.-procedure voortgezet 
met publicatie van het MER en ter inzage legging. Een ieder kan schriftelijke 
opmerkingen maken. Voorts kan een ieder opmerkingen over het MER 
mondeling inbrengen tijdens een openbare zitting (= hoorzitting), die op een 
daartoe door het bevoegde gezag vastgestelde tijd en plaats wordt gehouden. 

De Commissie m.e.r. brengt binnen de termijnen genoemd in artikel 7.26 Wm 
advies uit over de volledigheid en de kwaliteit van het milieueffectrapport. Zij 
betrekt daarbij de bij het bevoegde gezag binnengekomen opmerkingen en 
adviezen. 

Het bevoegde gezag neemt het besluit over de te ondernemen activiteit en 
houdt daarbij rekening met de milieugevolgen en de binnengekomen 
opmerkingen en adviezen (7.35 Wm). In het besluit wordt gemotiveerd wat er 
met de resultaten van het milieueffectrapport is gedaan (7.37 Wm). Tevens 
wordt vastgesteld wat en wanneer er geevalueerd moet worden. 

3 De samenstelling hieIVan is gegeven in bijlage 3 . 
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2. 

3. 

3.1 

3.2 

HOOFDPUNTEN 

De commissie m.e.r. en de gemeente Ommen beschouwen de volgende punt en 
als essentH!le informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het 
MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de 
besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt: 
• de emissies van ammoniak en geur van het bedrijf in de referentiesituatie 

en bij realisering van de uitbreiding; 
• de massabalans, een beschrijving van de herkomst van het te vergisten 

materiaal en van de bestemming van de producten van de mest
vergistingsinstallatie; 

• een beschouwing over een alternatieve locatie van het bedrijf, mede ten 
behoeve van de onderbouwing van het meest milieuvriendelijke 
alternatief; 

• een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en 
geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming. 

ACHTERGROND EN BESLUlTVORMING 

Achtergrond 

De startnotitie biedt een voldoende overzicht van de achtergronden van het 
voornemen. Dit kan in het MER worden overgenomen. 

Be1eidskader 

In het MER moet kart worden aangegeven welke randvoorwaarden er gelden 
bij het voornemen. Hierbij dient te worden verwezen naar de beleidsnota's, 
plannen en wetten die deze randvoorwaarden vastleggen. Oak dient in het 
MER aangegeven te worden of er in de omgeving van het plangebied gebieden 
liggen, die op grand van milieuaspecten een speciale status in het beleid 
hebben of krijgen. Met name van belang is (de status van) het bosperceel dat 
direct grenst aan het plangebied en volgens de startnotitie onderdeel van de 
ecologische hoofdstructuur (EHS) is. 

Het beleidskader bevat twee belangrijke onzekerheden, te weten de lopende 
reconstructie van Salland-Twente en het vervolg dat gegeven zal worden aan 
de motie-Schreier-Pierik. 

Het MER kan ervan uitgaan dat de reconstructie Salland-Twente doorgaat 
volgens de huidige plannen. Het bedrijf van de heer Van der Heide komt dan 
in een verwevingsgebied te liggen. Dit betekent voor de geuremissie dat het 
MER uit kan gaan van de Wet stankemissie veehouderijen in landbouw
ontwikkelings- en verwevingsgebieden. 
Indien echter bij het uitbrengen van het MER te voorzien is dat ten tijde van 
het verlenen van de vergunning nag niet besloten zal zijn over de recon
structie, zal het MER de activiteiten en gevolgen voor het milieu oak moeten 
beschrijven met de Richtlijn Veehouderij en stankhinder 1996 als 
beleidskader. Bij vergunningverlening moet immers uitgegaan worden van het 
dan vigerende beleid, niet van het voorgenomen beleid. 
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3.3 

Afhankelijk van de wijze waarop de motie-Schreier-Pierik (wijzigingsvoorstel op 
de Wet ammoniak en veehouderij (Wav)) wordt uitgevoerd zal het nabijgelegen 
bosperceel met EHS-status (ligt op minder dan 250 m) verschillende rand
voorwaarden opleveren voor de toegestane ammoniakemissie. Wanneer te 
verwachten is dat bij de vergunningverlening nog geen besluit is genomen 
over aanpassing van de Wet ammoniak en veehouderij, dient in het MER 
gedefinieerd te worden hoe het voornemen en de alternatieven daarvoor 
luiden in het geval dat de motie wei en het geval dat de motie nfet wordt 
uitgevoerd. 

Het MER dient in te gaan op de consequenties van bovengenoemd beleids
kader, en op de consequenties van: 
• Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen (AMvB Huisvesting); 
• het Varkensbesluit; 
• de IPPC-richtlijn; 
• Besluit overige organische meststoffen (BOOM); 
• de Meststoffenwet, waaronder het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 

(BGDM) en het Besluit meststoffen4; 
• Besluit Emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B (BEES BI en de 

circulaire Emissiebeleid voor energiewinning uit biomassa en afvals. 

Te nemen besluit 

Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor het verlenen van een 
milieuvergunning door de gemeente Ommen. In het MER dient te worden be
schreven vol gens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke 
adviesorganen en instanties daarbij fonnee1 en informeel zijn betrokken. Ook 
moeten de besluiten worden aangegeven die in een later stadium nog moeten 
worden genom en om de voorgenomen activiteit te realiseren. 
In hoeverre vergroting van het huidige bouwblok zal zijn toegestaan, zal 
afhankelijk zijn van het vigerende beleidskader6 • Het MER dient aan te geven 
of een wijziging van het bestemmingsplan aan de orde is en zo ja, hoe daarbij 
kan worden voldaan aan de daarvoor geld en de criteria. 

Vanwege de toevoegingen en de waarschijnlijk bijbehorende ontheffingen die aangevraagd moeten worden. 
S .AJs bij het uitbrengen va..-r:!. het ~.1ER deze circa..llaire is ver.lc...."'1gen door rcgclgcvmg, dicnen in het rY~ER de 

consequenties van deze regelgeving en niet die van de circulaire behandeld te worden. 
6 Het concept-reconstructieplan Salland-Twente kent criteria voor vergroting van het bouwblok in verwevings

gebied. 
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4. 

4.1 

4.2 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT, ALTERNATIEVEN EN REFERENTIE 

Voorgenomen activiteit 

De voorgenomen activiteit moet in het MER worden beschreven voor zover 
deze gevolgen heeft voor het milieu. 

Stallen 
Geef in het MER plattegronden van de drie toekomstige stalien met daarin 
aangegeven de gelmplementeerde code uit de Regeling Ammoniak en 
Veehouderij (RAV) te geven RAV-code. Hieruit moet dan af te lezen zijn: 
• de totale afmetingen van de stall en; 
• de grootte van de hokken waarin de varkens gehouden worden; 
• het type stal (via de RAV-code). 
Geef de dimensionering van het luchtafzuig- en wassysteem. 
Ga in op het aan- en afvoeren van de varkens (frequentie, tijdstippen, 
aantallen) . 

Mestvergistingsinstallatie 
Beschrijf de mestvergistingsinstaliatie als voIgt: 
• een beknopte weergave van de technische uitvoering van de instaIlatie; 
• een beknopte beschrijving van de gasmotor indusief eventuele rookgas

reiniging en geluidsisolerende maatregelen; 
• de hoeveelheden te verwerken mest en hun herkomst; 
• de hoeveelheden toe te voegen stoffen7, hun herkomst en de eventuee1 

noodzakelijke voorbewerking; 
• de hoeveelheden geproduceerde biogas; 
• de hoeveelheden uit dit biogas te produceren elektriciteit en warmte; 
• de hoeveelheden restproducten van de vergisting en hun bestemming. 

Ovenge activiteiten 
De startnotitie geeft onder het kopje overige activiteiten een opsomming van 
overige activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden, die relevant zijn 
voor de vergunningverlening. De gemeente is met de commissie m.e.r. van 
mening dat aileen de opslag van mest zodanige milieueffecten kan hebben dat 
deze in het MER nader beschreven dient te worden. De andere in de 
startnotitie genoemde activiteiten kunnen in het MER buiten beschouwing 
blijven. 

Locatiealternatief 

De startnotitie geeft geen aIternatieven voor de voorgenomen activiteit. 
Verplaatsing van het bedrijf naar een landbouwontwikkelingsgebied kan 
meerwaarde hebben. Met verplaatsing wordt aangesloten bij de fIlosofie van 
de reconstructie dat intensieve veehouderijen zich afwaarts van kwetsbare 
natuurgebieden ontwikkelen. Voor de initiatiefnemer geldt dat ontwikkeling 
van een bedrijf beter mogelijk is op een locatie waar de beperkingen geringer 
zijn dan op de huidige locatie, of waar er meer mogelijkheden zijn voor het 

De startnotitie noemt moos, graan en bieten. 
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4.3 

4.4 

bedrijf in de toekomst. Verder ge1dt dat er op het vermeerderingsbedrijf meer 
mogelijkheden zijn de warmte uit de mestvergisting te benutten. Derhalve 
moet in het MER worden aangegeven of verplaatsing van het bedrijf een reele 
optie is. Daarbij kan nagegaan worden of het samenvoegen van het 
afmestbedrijf en het fokzeugenbedrijf op de locatie in Witharen (een 
landbouwontwikkelingsgebied) tot de mogelijkheden behoord. 

Meest milieuvriendelijk altematief 

Beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief is verplicht. Het 
meest milieuvriendelijke alternatief (mma) moet uitgaan van de beste 
bestaande mogelijkheden ter bescherming en/ of verbetering van het milieu. 
Het verwachte draagvlak of een eerder vastgelegd budget mogen geen 
argumenten zijn om oplossingsrichtingen met belangrijke milieuvoordelen 
buiten beschouwing te laten bij de ontwikkeling van een mma. Indien er een 
reeel locatiealternatief wordt gevonden, kan verplaatsing van het bedrijf 
onderdeel uitmaken van het mma. 

Het ontwikkelen van het mma is in hoofdzaak gericht op het verder 
terugdringen van de emissies van ammoniak en geur. Hierbij kan worden 
gekeken naar de optimale combinatie van: 
• emissiebeperkende maatregelen in de stal; 
• het toepassen van een biologische wasser; 
• het toepassen van een chemische wasser. 

Daarnaast kan binnen het mma gestreefd worden naar een geoptimaliseerde 
energiehuishouding. Dit kan bijvoorbeeld omvatten: 
• het treffen van isolatiemaatregelen van de gebouwen; 
• energiebesparingsmaatregelen, bijvoorbeeld regeling van centrale 

afzuiging met energiezuinige systemen (frequentieregelaars) en warmte
terugwinning; 

• het optimaliseren van de inzet van de geproduceerde energie. 

Referentie 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inc1usief de 
autonome ontwikkeling hiervan, moet worden beschreven als referentie voor 
de te verwachten milieueffecten. In de referentiesituatie wordt de 
voorgenomen activiteit of een van de alternatieven niet gerealiseerd. WeI 
zullen wet- en regelgeving noodzaken tot wijzigingen in de huidige situatie, 
bijvoorbeeld aanpassing van de bestaande twee stallen vanwege de IPPC
richtlijn, de AMvB Huisvesting en/of het Varkensbesluit8 . Dergelijke 
wijzigingen dienen in de beschrijving van de referentiesituatie verwerkt te 
worden. 
Bovenstaande referentie is geent op toekomstige beleidskaders en kunnen 
derhalve geen grondslag zijn voor het al dan niet weigeren of verlenen van de 
vergunning Wet milieubeheer. In dat verb and zal het MER ook een referentie 
moeten bevatten die gebaseerd is op de vigerende situatie (vigerende 
vergunning en beleidskaders). 

Noodzaakt tot een groter oppervlak per dier. 
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5. 

5.1 

5.2 

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Geef bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu een kaart van de 
directie omgeving van het bedrijf, waaruit duidelijk wordt wat de relevante 
woningen, bedrijvigheid en natuur zijn voor de beschreven milieugevolgen. 

Ammoniak 

Beschrijf in het MER voor de referentiesituatie en elk alternatief: 
• de huidige en te verwachten toekomstige achtergronddepositie van 

ammoniak; 
• de huidige en toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf. 

Geef op basis van de veroorzaakte ammoniakdepositie in relatie tot de totale 
achtergronddepositie aan in hoeverre nabij gelegen natuurgebieden nadelige 
of positieve gevolgen zullen ondervinden vanwege het bedrijf (verzuring, 
eutrofiering). Refereer daarbij aan de kritische depositiewaarden voor de 
beoogde natuurdoeltypen van de nabijgelegen ecologische hoofdstructuur 
(EHS). 

Geur 

Beschrijf in het MER voor de referentiesituatie en elk alternatief: 
• de huidige en in de toekomst te verwachten geurhinder op leefniveau; 

daarbij gaat het om de geuremissie van het gehele bedrijf: de stalien, de 
mestopslag, de vergistingsinstaliatie en de opslag van te verwerken en 
verwerkte producten; 

• de huidige en in de toekomst te verwachten bijdrage van het 
vleesvarkensbedrijf aan de geurhinder voor geurgevoelige objecten en 
gebieden in het studiegebied, als ook het aantal geurgehinderden; 

• de piekmomenten en -niveaus van geurhinder die per etmaal zullen 
optreden. 

In de praktijk is gebleken dat de daadwerkelijk optredende geurhinder 
prom in enter kan zijn dan blijkt uit het geurtoetsingskader van de richtlijn 
Veehouderij en stankhinder9. Dit komt doordat de richtlijn is gebaseerd op 
ervaringskennis die slechts rekening houdt met het aantal dieren en het 
stalsysteem, en deze relateert aan minim ale afstanden tot bebouwing. Hierbij 
wordt geen rekening te houden met andere bedrijfsaspecten die geurhinder 
beinvloeden. Bovendien moet de grafiek van de richtlijn bij grote bedrijven 
(boven 2500 myel worden geextrapoleerd, zonder dat in de praktijk is getoetst 
of extrapolatie kan worden toegepast. Ga daarom in het MER in op mogelijke 
verschillen tussen de geurhinder volgens het vigerend beleidskader en de 
daadwerkelijk te verwachten geurhinder. 

o De beoordeling volgens de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 is overgenomen in de Wet stankemissie 
veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden en verwevingsgebieden. 
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5.3 Overige milieuaspecten 

Geluid 
In de startnotitie wordt reeds een akoestisch onderzoek aangekondigd. Geef in 
het MER voor de ref~rentiesituatie en de alternatieven de gel-uidsproductie 
van de installaties en de activiteiten, en de geluidsniveaus in de omgevingJO. 

Geef ook de piekmomenten en -:niveaus van geluidshinderll . 

Overig 
Geef daarnaast in het MER: 
• de energiebalans van het bedrijf; 
• in geval van toepassing van luchtwassystemen het cheroicaliengebroik en 

de wijze van verwerken c.q. afvoeren van spu:iwater. 

10 Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de Handreiking lndustrielawaai. 
11 Bijvoorbeeld tijdens bet laden en lassen van de varkens. 
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6. OVERIGE ONDERDELEN VAN HET MER 

Vergelijking van altematieven 
De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten 
onderling en met de referentie worden vergeleken. Doel van de vergelijking is 
inzicht te geven in de mate waarin, dan weI de essentiele punten waarop, de 
positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de 
alternatieven verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwanti
tatieve informatie plaatsvinden. Bij de vergelijking moeten de doelstellingen 
en de grens- en streefwaarden van het milieubeleid worden betrokken. 

Leemten in informatie 
Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan 
worden opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet 
worden toegespitst op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in verdere 
besluitvorming een belangrijke rol spelen, zodat kan worden beoordeeld wat 
de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieu-informatie. 
Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in 

informatie; 
• hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit. 

Evaluatieprogramma 
De gemeente Ommen moet bij het besluit over de milieuvergunning aangeven 
op welke wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden 
om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te 
kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te 
treffen. Het verdient aanbeveling, dat in het MER reeds een aanzet tot een 
programma voor dit onderzoek gegeven wordt, omdat er een sterke koppeling 
bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden, de 
geconstateerde leemten in kennis en het te verrichten evaluatieonderzoek. 

Vorm en presentatie 
Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de alternatieven. De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden 
gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten. Voor de presen
tatie beveelt de Commissie verder aan om: 
• het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrond

gegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in 
de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen; 

• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte aikortingen en een 
literatuurlijst bij het MER op te nemen; 

• recent kaartmateriaal te gebruiken, met daarop de topografische namen 
goed leesbaar en voorzien van een duidelijke legenda. 

Samenvatting van het MER 
De samenvaUing is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door 
besluitvormers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. 
Het moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn 
van de inhoud van het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn 
weergegeven, zoals: 
• de voorgenomen activiteit en de alternatieven daarvoor; 
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• de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorge
nomen activiteit en de alternatieven; 

• de vergelijking van de alternatieven en de argumenten voor de selectie van 
hetmma; 

• belangrijke leemten in kennis. 
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BIJLAGEN 

bii de richtlijnen voor het milieueffectrapport Vleesvarkensbedrijf 
Van der Heide te Ommen 

(bijlagen 1 tim 4) 



BIJLAGE 1 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Ommer Nieuws d.d. 7 januari 2004 

iO~ Op grood van het besluil milieu- , m~,hul$. ~fd~lIng tJUlev- en 
;0;; ~ , effeClrapportage 1994 (gewij· BouwzWn, qhevalleraustraat 
~ zigd 7 mel 1999) Is net opstellen ~ ~i'OmI!i·en. tar Inzago van 8 

van een MER verplicht, alva· Jln".rt 2Q04 to. en ~et 6 fe
rena wi) eeh beSlissing kunnen . bruarl ~ II. workdng van 
nem8f'('op'de 881"11118Bg om lien 8:Ciq tat.12:00 uur en op don-

WET MJUEUBEHEER 

Ken'llagevlng 

Inspraak met het oog op de 
RIc;htUJnen IIOOf' hot Milieu-effeo
trap port (MEA) (nzake de uit· 
breiding van ee" veehouderij 
aan Dwarsdij" 5. 7731 RV ts 
Ommen. 

Burgemeester en we1houdera 
van Ommen maken bskend dar 
W. van der Heide. 
Dwarsdijk 5, 7731 RV Ommen. 
is gastart mat de voorberaldlng 
van &en milieu-effectrapportege 
(MER). De &tartnotltle (schrlft& 
IIlke mededeling) Is ontvangen 
op 17 december ~003. 

Het MER heart betrekklng op 
het houden en almastan van 
vleesvarkens Inclusief hat op
richten en Inwerking hebben 
van aen mestllerwerkinglnstal• 
laHe (covel'gisting) ten bet'lOeve 
van groana energle. 

Voor de ultbrelding van de vee
houderljls aen vergunnlng ;nge· 
volga de Wet mllleubehear no
dig. 

vorgunnlng krachlenB de Wot ~tdaginfdd.g van 1~:OO tot 
milioubeheer. 00 haar W. van 1'8:00 uur. Indlen unlet In de 
dar Heide heart daartoe een geleglnheid bent om de stuk
StBrtno~ ingadland. O. richt- ken g.durande bovengenoem
IIJnen vocir da Inhoud van het de tilden In te ~. ie het mogl)
MER :lU)t~!1 door hat College . lijk pm ~ llukken. na telelo
van, burgemlutar en wothou· nlselie afapraak, bulten deze 
dara 'van Ommen worden vast· uran in ts zlan. 
geatald. 

Procedure 
De Mllleu~e"8ctrapportage-pro
cedure is gastart met de.zs pu
bllcatie_ Aan de hand van het 
acMes van de commls&le MER 
en de ..... ntuale overlge ontvan
gen raacties stan de gameentB. 
met in acht name van Brtlkel 
7.15 lid 1. rlchtlijnan op wllar
aan het op te stell an mllleu-af· 
fectrapport moat voldoen. 

InfOrmatte ten behoeva 
van de Inlpraak 
De startnDtltle bevat inlormatie 
over hat voornamen van de 
heer W. van der Heide tot het 
uitbraldan van de vaehDuderij 
asn de owarsdiJk 5 Ie Omman. 
De startnotitle IIgl op hat ge-

Inapraak 
ledereen haaft de gelegenheid 
om readies In to dlanen met het 
oog op da door voomoemd col
lege vast t. Itellen Richtilinen 
voor de inhoud van het MER. 

ReacilGIS an advlazen kunnen, 
tot en met 5 februarl 2004 wor
den ingedland btJ; 
Gemeent. Ommen, Chevalle
rallstraat 2, n31 EE OMMEN 
postadras; Posttus 100, 7730 
ACOMMEN . 
contactperaoon : de heer i:.L 
van Banlam, teletOQ" 0529-
459126 



BIJLAGE 2 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 18 december 2003 waarin de Co~missie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

GEMEENTE 
OMMEN 

St.dsrechleD v.Da! 12+8 

IngekQmen: 

Commlssle voor d(JtfP. 

l:"I:h9u-enearaooort~~ 

22 DEC. 200J 

AAJI 

HtlJl~es'cul Ommen, 
de groenste van Nederlandl 

Commiaale voor de m.e.r. 
Poetbua 2345 
3500 OH UTRECHT 

_buD 
18 december 2003 

~. blllaJatbiia. 1IQ 
459125 de h~ E.L. van BenteQl 

VERZONDEN 1 8 OEt, ZOOl 
0 ....... 
Stutnotltle MER 

Oeachte heer, mevrouw, 

Burgemee.ter en wethoude1a van Ommen malten ~d ilat W • . van der Helde, 
Dwandijlc 5, 7731 RV te Ommen, i8 (Ie. tart met de voorbereid.1n8 van een mlUeu· 
erreotr.pportqe (MER). De .tartnotllie (lICb.riftelijke mededeUqll' ontvangen op 17 
december 2003. 

Ter voIdoening van bet bepulde in de Wet mllieubeheer doen Wij u bier (in tienvoud) 
toekomen de ItutDotitie MER. Deze heeft bet:rekldng op bet houden en afiDeeten van 
vleewvarlcen. lnc1uale( bet oprichten en in~ hebben van een 
meatverwerJdnclnata11atle (co-vergiatins) ten beboeve van jVOme energie, aan de 
Dwandijlc 5 te Ommen. 

. ~ 
Op srond van bet bepaaJde in a.rtibl7.14lld 2 van de Wet mlJieube~ stellen wij u in 
de selegenheid om advIea uit te brengen gedurende 9 weJam na de openbare 
kennJaaevinI. De openbare kenniageYin& vlndt pluta op 7 januarl 2004. OIt lmpllceert 
dat w!j uw advie. venrachten voor 11 maart 2004. 

Hoopclltend, 

voor dezen 
hoord afde1lng Milieu· en Bouw:raken, 

:: : =~ .. n31 EE Ommen 
0. ......... til. 7730AC Ommen 

POIIbenk 84 42 eo tn.v. oerr-nte 0.
~. banIuv'.: 34.l1li.00.082 
N.V.· B.N.G.. banknr.: 211.50.08.401 

Tel. (0529J45 91 00 

,. .... 1 ... • 
I.... .. I I. ICIQ!IU'I ........ - .. ' 



BIJLAGE 3 

Projectgegeven$ 

Initiatiefneme~ VleesvarkensbedrijfVan der Heide 

Bevoegd gezag: Gemeente Ommen 

Besluit: vergunning Wet milieubeheer 

Categorie Ge'Wijzigd Besluit m.e~r. 1994: D.14 

Activiteit: wijziging en uitbreiding van het vleesvarkensbedrijf aan de 
Dwarsdijk 5 in Ommen tot een totaal van 5700 va:rkens. Er wordt ook een 
mestvergistingsinstallatie gebouwd. 

Pt~ed1Uele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 7 januari 2004 
richtlijnenadvies uitgebracht: 12 maart 2004 

Bijzonderheden: 
In haar richtlijnenadvies noemt de Commissie als hoofdpunten voor bet MER: 

de beschrijving van de emissies van ammoniak en geur; 
de beschrijving van de mestvergistingsinstallatie; 
een beschouwing over een alternatieve locatie; 
de samenvatting. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ing. H.J.M. Hendriks 
ir. N. Verdoes 
ir. A. van der Velden (voorzitter) 

Secretaris VILD de werkgroep: ire H.G. de Brabander. 



BIJLAGE4 

De belangrijkste wettelijke bepalingen voor de inhoud van een 
mllieueffectrapport 

Artike1 7.10, lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm): 
"Een milieueffectrapport bevat ten minste: 
a. een beschrijuing van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd; 
b. een beschrijuing van de voorgenomen activiteit en van de wijze waarop zij zal worden 

uitgevoerd, alsmede van de altematieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen 
te worden genomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen 
altematieven; 

c. een aanduiding van de besluiten bij de voorbereiding waarvan het milieueffectrapport wordt 
gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten van bestuursorganen, die 
betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven altematieven; 

d. een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de voorgenomen 
activiteit of de beschreven altematieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te 
verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien de activiteit noch de altematieven worden 
ondemomen; 

e. een beschrijuing van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen activiteit, 
onderscheidenlijk de altematieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze 
waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven; 

f een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten ontwikkeling van het 
milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met 
de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen altematieven; 

g. een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrijuingen ten gevolge van het 
ontbreken van de benodigde gegevens; 

h. een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de beoordeling 
van het milieueffectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu van de 
voorgenomen activiteit en van de beschreven altematieven. » 

Artikel 7.10, lid 3 van de Wrn: 
"Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrijven altematieven behoort in ieder geval het 
altematief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan we!, voor zover dat 
niet mogelijk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming 
van het milieu, zoveel mogelijk worden beperkt." 
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Bijlage 19 

Locatie alternatief 



In de onderstaande tabeI zijn het gewenste aantaI dieren en de staIsystemen van het Iocatie 

altematief opgenomen: 

Omschrijving Aantal dieren I dierplaatsen 

Diercategorie 

Chemische luchtwasser in combinatie met een 

biologische luchtwasser 

Volwassenpony's (> 3jaar) 

Huisvestingssysteem 

7.400 

4 

In het Iocatie altematief is er een combinatie opgenomen van en het plaatsen van een 

chemische Iuchtwasser in aIIe staIIen en het plaatsen van een biologische luchtwasser in aIIe 

stallen. 

Verder zijn de hokuitvoeringen geIijkwaardig aan die in het voorkeursaltematief. 

Ammoniakuitstoot 

Omschrijving Aantal Ammoniak Totaal kg NH3 
Diercategorie dieren emissie/dier 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, Groen 6.864 0,18 1.235,5 

Label BB 99.06.076, in combinatie met een 

biologische luchtwasser, Groen Label BB 

96.10.042V1) > 0,8 m2 per dier 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, Groen 536 0,13 69,68 

Label BB 99.06.076, in combinatie met een 

biologische luchtwasser, Groen Label BB 

96.10.042V1) < 0,8 m2 per dier 

Volwassenpony's (> 3jaar) 4 3,1 12,4 
Cat. K3 

Totaal 1.317,6 

De in de tabeI gehanteerde ammoniakemissiefactoren zijn gebaseerd op de Regeling ammoniak 

en veehouderij (Rav). Omdat de veehouderij bij het fokzeugenbedrijf aan De Leiding te 

Witharen komt te Iiggen wordt de afstand tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van 

Overijssel ongeveer 2.100 meter. 



Depositie 

Het gebied op 2.100 meter, wat tot de EHS behoort, bestaat uit bos. Voor de berekening van 

depositie wordt de ammoniakuitstoot vennenigvuldigd met een afstandsfactor. Bij een afstand 

van 2.100 meter behoort een afstandsfactor van 0,0020 voor bos. De depositie van het bedrijf 

wordt hierdoor 1.317,6 x 0,0020 = 2,6 mol per hectare per jaar. 

Geuruitstoot 

Omschrijving Aantal MVE/dicr TotaalMVE 
Diercatcgoric dieren 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, Groen 6.864 2,3 2.984,35 

Label BB 99.06.076, in combinatie met een 

biologische luchtwasser, Groen Label BB 

96.10.042Vl) > 0,8 m2 per dier 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, Groen 536 2,3 233,04 

Label BB 99.06.076, in combinatie met een 

biologische luchtwasser, Groen Label BB 

96.10.042Vl) < 0,8 m2 per dier 

Volwassen pony's (> 3 jaar) 4 0 0 
Cat. K3 

Totaal 3.217,4 

De in de tabel gehanteerde omrekenfactoren zijn gebaseerd op bijlage 1 van de Regeling 

stankemissie veehouderijen (Rsv). De vleesvarkenshouderij aan de Leiding te Witharen 

veroorzaakt in deze situatie 3.217,4 MVE. Twee omliggende woningen (een burgerwoning en 

een agrarische bedrijfswoning) zijn binnen de huidige stankcirkel van het fokzeugenbedrijf 

gelegen. Hierdoor is een uitbreiding van de geuremissie I uitbreiding van het aantal MVE op 

grond van de Wet stankemissie niet mogelijk. 

Opslag van mest 
De opslagcapaciteit voor dunne mest is in het locatie altematief gelijk aan die in het 

voorkeursaltematief. Onder de stallen is dan een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4.850 m3 

mest aanwezig. Naast de stall en zijn er vervolgens ook de volgende exteme mestopslagen 

aanwezlg: 

• De vergister met een inhoud van 2.000 m3
; 

• De vooropslag ten behoeve van de vergister met een inhoud van 300 m3
; 

• Een na-opslag van 2.500 m3 (mestsilo) ten behoeve van het vergiste eindproduct. 

Het betreffen hier allen afgedekte mestopslagen. 




