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Uw kenmerk -

Naar aanleidlng van het gevoerde overleg d.d. 22 Januari 2007 met vertegenwoordigers 
van de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat Dlrectie Limburg ontvangt u hierblj de 
besproken aanvullingen op het Milieueffectrapport en de gecombineerde aanvragen. 
De aanvulllngen hebben betrekklng op de gecomblneerde aanvraag Ingevolge de Wet 
Milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). 
In onze brief van 23 december 2006 zljn reeds aanvullingen gestuurd. Een tweetal bijlagen 
kunnen worden vervangen door nu toegevoegde exemplaren. 

De bljlagen blj de vorige brief met nummer 4 (akoestlsch onderzoek), 5 (analyses van blo
olie) kunnen verwijderd worden. 

De volgende bljlage zijn toegevoegd: 

1. Bijlage 4: herzlen aanvullend akoestisch onderzoek m.b.t_ verkeer van en naar de 
Inrichtlng GL/GvL/Lvl/f 174S7-3-RA, d.d. 12 januarl 2007. 

2. Bijlage 5: actuele analyses van bio-olie (deze metingen hebben betrekklng op In 
voorraad zijnde olie ) 

3. Bijlage 7: aan te vullen met bljgevoegde aandulding waterbezwaarlijkheid van 
stoffen die door Essent Productle worden gebrulkt en berekening van 
chloorbleekloog en FeS04 . 

bedrljf Essent Energie 

Productie B.V. 

bank 443369887 

handelsreglster 17 13 56 19 
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ons kenmerk U2006JdH1202 

4. Bijlage 8: julste gegevens van diverse opslagen. Rapport 169004r jan. 2007 van 
Oranjewoud 

5. Bijlage 9: koelwaterberekenlngen. 
6. Bijlage 10: havenregelement 

Tevens stellen wij u voor om de jaarvracht Fluor voor het Clauscentralecomplex op 5 ton 
vast te stellen. Deze vracht ontstaat door het verstoken van circa 500 Kton blo-olie met 
een gemiddelde concentratie Fluor van 10 mg/kg met een acceptatlecrlterium van 25 

mg/kg. 
Voor de reeds gecontracteerde vaorraden bla-alie geldt het huidlg acceptatiecriterium van 
50 mg/kg tot uiterlijk maart 2009. 

In de aanvraag stellen we dat eenheid B ulterlijk 1 maart 2009 uit bedrijf genomen wordt. 
Daor lange levertijden en een daardoor schuivend tijdschema vragen wij am het uit bedrijf 
stell en van eenheid B tot eind 2009 te vergunnen. 

WIj gaan er vanuit dat de aanvullingen door u worden doorgezonden naar Rljkswaterstaat. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd, 
Desgewenst zijn wij voor nadere toelichting beschikbaarr 

Dlr cteur Business Development 
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-0.1- 50562026-KPS/PIR 05-3617 

Geactualiseerde berekening DeNOx-kosten STEG-eenheid C 

De investeringskosten voor een DeNOx zijn gebaseerd op gegevens van het wereldwijd 

opererende engineering bureau Bechtel. De investeringswaarden zijn ook gebruikt voor de 

gasgestookte Rijnmond Energiecentrale, te weten €40 tot €50/kWe. 

De STEG van eenheid C krijgt een maximaal opgesteld vermogen van 1200 MWe 

In onderstaande tabel worden de goedkoopste en duurste variant uitgewerkt (€40/kWe en 

€50 IkWe). Het geeft een opbouw van de jaarlijkse kosten omgerekend per gereduceerde ton 

NOx. De in de tabel weergegeven getallen worden verderop in dit stuk onderbouwd. 

Tabel: overzicht NOx-reductiekosten 

omschi:ijylng :,:, !~~~¥r~ "0" ~!JRlkW~ ~~:t.;i~?f.iJi, , 
W"" ~. ;r~ , ~. ,orEUIV~~e ~;o "'~i~> 

M = miljoen M = miljoen 

afschrijving 4% €6.8 M €8.5 M 

rente 6% 

onderhoud 4% 

verzekering/belasting 2% € 1.0 M € 1.2 M 

personeel 1 man € 0.05 M € 0.05 M 

totaal per jaar €7.85M € 9.75 M 

verbruikskosten 

katalysatorafschrijving €0,73 M € 0,73 M 

katalysatorrente 6% € 0,18 M € 0,18 M 

ammoniakverbruik € 0,09 M € 0,09 M 

aardgaskosten € 1,50 M € 1,50 M 

subtotaal € 2.5 € 2.5 

Totaal E 10.3SM € 12.2SM 

NOx-reductie verwachting: 500 ton per jaar max. ca. 1400 ton per jaar 

kosten per ton NOx min. € 7000 max. € 24000 
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Toelichting I onderbouwing: 

Totale investering is €48 M respectievelijk E60 M (1200 MWe'" 40 resp. 50 EURlkW) 

Katalysatorkosten 

Aangenornen ruimte snelheid (space velocity) 9.200 uur-1 

Werkelijke rookgashoeveelheid is 1350 rn3 Is 

katalysator volume = 1350 rn 3/s x 3600s I 9200 = 530 rn3 

katalysator € 10.000/m3 

plaatsing/weghalen € 1.000/rn 3 

totaal € 11.000/m3 

530m3x €11.000/rn3 = € 5.8 M Lineaire afschrijving in 8 jaar geeftjaarlijkse kosten van 0,7 M. 

Ammoniakverbruik 

Marktprijs ammoniak = €1 00 I ton 

verwachting ammoniakverbruik = 930 t/jaar x € 100/ton = € 0,09 M 

Aardgaskosten 

Extra aardgasverbruik 0,5% 

Normaal energie(gas )verbruik eenheid = 2100 MJ/s (therrnisch vermogen tabel 4.1.3 MER) 

Vollasturen = 5300 uur 

Aardgaskosten = € 7,51 GJ 

Extra energieverbruik: 0,5% x 2100 MJ/s = 10.5 MJ/s 

Totaal per jaar = 5300 vollasturen per jaar betekent 200000 GJ/jaar 

De kosten hiervoor zijn dan: € 7,5/GJ *200.000 GJ= € 1,5 M 
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Aile TL Business Support lokaal en/of vestigingsmanagers. 

3 Toepasslngsgebied 
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AI Arbo-Informatie 
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BiJlage 1.: Actieplan bestrijding Legionella 

11 Actieplan Legionella bestrijding waterstromen 

11.1 Aigemeen 

V~~r het beheersen van de risico's op besmetting met Legionella zljn er per vestiging 
beheersplannen opgesteld. In de Legionellabeheersplannen worden periodiek 
monsters genomen en geanalyseerd om te toetsen of het beheersplan voldoet. 
Op basis van het risico op besmetting met Legionella zijn de verschillende 
waterstromen verdeeld in categorieen. 
Direct gekoppeld aan de monstername dient, uitgaande van de aangetroffen 
Legionella concentraties, via niveaus in een actieplan aantoonbaar worden gemaakt 
dat er sprake is van een verhoogd risico. Hieraan moeten de benodigde 
vervolgactie(s) worden gekoppeld. 

11.2 Indeling van de waterstromen. 

Met betrekking tot het risico op besmetting met Legionella worden bij Essent 
Productie de volgende waterstromen onderscheiden: 

• Drinkwatersystemen 
• Gesloten proceswaterstromen 
• Open proceswaterstromen 

Onder drinkwatersystemen worden verstaan de systemen gevuld met drinkwater en 
die als zodanig worden gebruikt. Hiervoor zijn specifieke eisen gesteld, zie bijlage 
figuur 1 en 2. 

Onder de ges/oten proceswaterstromen worden die waterstromen bedoeld waarbij 
blootstelling aan Legionella niet mogelijk is omdat er geen contact met het water 
aanwezig is. Voorbeelden: Condensaatsysteem, interkoelsystemen e.d. 
Blootstelling is wei mogelijk bij werkzaamheden aan of in deze systemen. 

Onder de open proceswaterstromen worden de waterstromen bedoeld waarbij altijd 
direct contact met het water mogelijk is. 
Voorbeelden: koeltorensystemen, sproeHnstaliaties ter voorkoming van stofvorming, 
sproei-installaties om luchtkoelers extra te koelen. 

Aile papieren versies zijn nlet beheerst! 
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11.3 Indeling proceswaterstromen in categorieen 

In het Arbo-Informatie werkblad AI-32 worden koeltorens ingedeeld in 4 categorieen, 
op basis van hun ligging t.o.v. een kwetsbare omgeving. De overige 
proceswaterstromen zijn aan deze indeling toegevoegd: 

categorie 1 koeltoren <200 m van ziekenhuis, verpleeghuis 
categorie 2 koeltoren < 200 m van gebouwen waar veel mensen verblijven en open 

proceswaterstromen 
categorie 3 (industriele) koeltoren < 600 m van woonomgeving 
categorie 41 (industriele) koeltoren > 600 m van woonomgeving en gesloten 

waterstromen 

Acties die genomen dienen te worden bij detectie van (verhoogde) Legionella 
concentraties in het proceswater zijn, afhankelijk van de categorie, weergegeven in 
paragraaf 1.4 
Deze aanpak is opgesteld aan de hand van internationale gegevens en gegevens van 
PathCon (Pathcon, 1994). Deze leidraad voor het <koeltorenbedrijf> wordt gezien 
als zeer conservatief ten opzichte van het verzekeren van de veiligheid van 
personeel. 

11.4 Actieniveaus 

In dit actieplan zijn de verschillende proceswaterstromen ingedeeld in categorieen op 
basis van het besmettingsrisico op de omgeving. 
In tabel 1 zijn er actieniveaus bepaald per categorie afhankelijk van de aangetroffen 
concentratie aan Legionella in de waterstroom. 

Tabel 1: Actieniveaus op basis van concentratie Legionella en categorie 
proceswaterstromen. 

categorie 1,2 en actieniveaus categorie 4 aanpak 
3 

< 100 Kvell a <1000 0 
100 - 1000 1 1000 - 10.000 1 
1000 - 10.000 2 10.000 - 100.000 2 
10.000 - 100.000 3,4 100.000 - 3,4 

1.000.000 

>100.000 5,4 >1.000.000 5 4 

Besmetting met Legionella is aangetoond 6 

1 Categorie 4 is uitsluitend voor de omgeving. V~~r de veiligheid van de medewerkers op de 

locatie wordt de indeling van categorie 2 aangehouden. 

Aile papieren versies zijn niet beheerstl 
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11.5 Toelichtlng bij de actienlveaus: 

11.5.1 Actleniveau 0 

Systeem geheel onder controle, geen actie. 

11.5.2 Actieniveau 1 

Geen reden tot bezorgdheid. Bestaande procedures betreffende desinfectie 
handhaven, behandelingsprogramma controleren en blijven monitoren. 

11.5.3 Actieniveau 2 

Bestaande desinfecteerprocedures nalopen. Desinfectie direct aanzienlijk verhogen 
('shot dosering') en direct daarna (na bijvoorbeeld periode van 24 uur inwerken 
biocide) opnieuw Legionel/abepalingen laten uitvoeren. 
Actie ondernemen om waarde onder de 1.000 KVEll te krijgen. HieroD het 
beheersplan zodanig aanpassen. 
Het Arbo-Informatie werkblad AI-32 spreekt over desinfecteren g'edurende 2 uur bij 
Na-hypochloriet concentratie van 2 - 4 mg/l vrij oxidant (FO) in de waterstroom en 
retourleiding naar de koeltoren. 

11.5.4 Actieniveau 3 

Het systeem is matig vervuild en verdient onmiddellijk bijzondere aandacht. Directe 
omgeving van afzetten. Aileen personeel dat voor de uit te voeren desinfectie 
werkzaamheden bij de waterstroom moet zijn, heeft toegang in het afgezette gebied. 
Ais adembescherming dienen zij minimaal een gelaatmasker te gebruiken. 
Actie ondernemen om waarde onder de 1.000 KVEll te krijgen. Hierop het 
beheersplan zodanig aanpassen. 
Het Arbo-Informatie werkblad AI-32 spreekt over desinfecteren gedurende 6 uur bij 
Na-hypochloriet concentratie van 5 mg/l vrij oxidant (FO) in de waterstroom en 
retourleiding naar de koeltoren. 
Ais richtlijn kan worden gesteld dat voor iedere 10 m3 inhoud tenminste 0.35 liter 
Na-hypochloriet met een sterkte van 140 gIl nodig Is. Zonodig biodispergant en 
antischuimmiddel toevoegen. Na deze desinfectie (na by. periode van 24 uur 
inwerken biocide) opnieuw Legionel/abepalingen laten uitvoeren. 

11.5.S Actieniveau 4 

Controleer of werknemersl bezoekers mogelijk kunnen zijn blootgesteld aan 
aerosolen uit de besmettingsbron. Nagegaan dient te worden welke personen in de 
directe omgeving van de besmettingsbron zijn geweest. Bij een koeltoren die dicht 
bij de openbare weg staat waar druk personenverkeer is, (bebouwde omgeving) of in 
categorie 1, 2 en 3 valt, wordt aanbevolen de GGD in te lichten. Indien categorie 1 of 
2 van toepassing is, is er een verhoogde kans dat personen met een verminderde 
weerstand mogelijk zijn ge'infecteerd. Extra aandacht van het verzorgende personeel 
is dan gewenst en bij de geringste twijfel dient de patient op symptomen van een 

Aile papleren versies zijn niet beheerst! 
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Leglonellabesmettlng te worden onderzocht. Eigen medewerkers en eventuele 
bezoekers dienen gescreend te worden of zlj in de dlrecte omgevlng van de 
besmettlngsbron zijn geweest en zo ja, wanneer en hoe lang. Zonodig laten 
onderzoeken of zlj symptomen hebben van een Legionellabesmettlng. Bij een 
waterstroom en/of koeltoren die In categorie 4 valt, wordt aanbevolen de ARBO 
dienst en Arbeidslnspectie te informeren. 
Actle ondernemen om waarde onder de 1.000 KVEll te krijgen. Hierop het 
beheersplan zodanlg aanpassen. 

11.5.6 Actieniveau 5 

Off-line deslnfecteren. Het open systeem dient zo spoedig mogelijk uit bedrijf 
genomen te worden. ARBO dienst, GGD en zonodig Arbeidsinspectie inlichten. De 
waterkwaliteitsbeheerder informeren over de geplande desinfecteerstappen. Gesloten 
systemen kunnen in bedrijf blijven indien met zekerheid is vastgesteld dat contact 
met het water niet mogelijk is. 
Het desinfecteerplan zoals genoemd in Ad 3 dient te worden uitgevoerd. Na het 
desinfecteren en spoelen dient de hele procedure nogmaals te worden herhaald. 
Wanneer wordt besloten tot inwendige inspectie van het systeem of de koeltoren en 
een eventuele reiniging, dient voldoende adembescherming te worden gebruikt. 
Het systeem kan weer in bedrijf worden genomen. Wanneer het systeem weer 
normaal circuleert dient een monster van het water te worden genomen voor 
onderzoek op Legionella. Men moet zich realiseren dat afhankelijk van de gevolgde 
analysemethode er een zekere wachttijd verloopt voordat de uitslag bekend is. In 
deze tijd moet uiterst zorgvuldig worden gehandeld. Afhankelijk van de uitslag dient 
de procedure zonodig te worden herhaald. 
Actie ondernemen om waarde onder de 1.000 KVEll te krijgen. Hierop het 
beheersplan zodanig aanpassen. 

11.5.7 Actieniveau 6 

Indien besmetting met Legionella is aangetoond wordt dit door essent Productie 
beschouwd als een calamiteit. Conform het CrisisplanEssent Productie wordt de 
Vestigingsmanager/calamiteiten coordinator gewaarschuwd, die het crisisteam 
oproept. 
De acties van het crisisteam zullen vooral gericht zijnop: 

• het voorkomen van nieuwe besmettingsgevallen d.m.v. afzettingen en 
waarschuwingen ter plaatse; 

• het achterhalen van mogelijke besmettingsgevallen zowel binnen de eigen 
organisatie als bij betrokken derden; 

• het onderhouden van contacten met de GGD; 
• het communiceren van de bestaande situatie zowel intern als extern conform 

het communicatieplan; 
• het opstarten van ontsmettingsactiviteiten om waarde onder de 1.000 KVEll 

te krijgen. Hierop het beheersplan zodanig aanpassen 

Door de GGD kan via brononderzoek worden vastgesteld of een of meerdere 
personen ziek zijn geworden door een specifieke koeltoren. De GGD treedt in dit 
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geval op in het kader van de Infectleziektewet. Doel van het brononderzoek is het 
voorkomen dat nog meer mensen ge'infecteerd kunnen worden. Aile communicatie, 
met omgevlng, gemeentebestuur, media en slachtoffers verloopt in goed overleg met 
de GGD. 

11.6 Indeling koeltorens binnen Essent Productie 

Categorie 
cat 3 (industriele) koeltoren 

cat 4 (industriele) koeltoren 

Afstand tot woonomgeving 
< 600 mtr. van woonomgeving 

> 600 mtr. van woonomgeving 

11.7 Schematische weergave te nemen acties 

Koeltoren binnen 
Productie 
Amercentrale 

WKC Moerdijk en 
Clauscentra Ie 

In de figuur 1 zijn schematisch de te nemen acties weergegeven, op basis van de 
anaiyseresuitaten op Legionella in de waterstromen. Er is een onderscheid gemaakt 
voor drinkwater en proceswater. 
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!\nalyseresultaat 

_egionella 

Figuur 1: Schematisch overzicht van de te nemen actles op basis van 
gevonden concentraties Legionella In drinkwater en proceswater. 
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1 Actieplan Legionella bestrijding waterstromen 

1.1 Aigemeen 
V~~r het beheersen van de rlsico's op besmetting met Leglonella zljn er per vestiging 
beheersplannen opgesteld. In de Leglonellabeheersplannen worden periodiek monsters 
genomen en geanalyseerd om te toetsen of het beheersplan voldoet. 
Op basis van het rlsico op besmetting met Legionella zijn de verschillende waterstromen 
verdeeld in categorieen. 
Direct gekoppeld aan de monstername dient, ultgaande van de aangetroffen Legionella 
concentraties, via niveaus in een actieplan aantoonbaar worden gemaakt dat er sprake is van 
een verhoogd risico. Hieraan moeten de benodigde vervolgactie(s) worden gekoppeld. 

1.2 Indeling van de waterstromen. 

Met betrekking tot het risico op besmetting met Legionella worden bij Essent Productie de 
volgende waterstromen onderscheiden: 

• Drinkwatersystemen 
• Gesloten proceswaterstromen 
• Open proceswaterstromen 

Onder drinkwatersystemen worden verstaan de system en gevuld met drinkwater en die als 
zodanig worden gebruikt. Hiervoor zijn speclfieke eisen gesteld, zie bijlage figuur 1 en 2. 

Onder de ges/oten proceswaterstromen worden die waterstromen bedoeld waarbij 
blootstelling aan Legionella niet mogelijk is omdat er geen contact met het water aanwezig Is. 
Voorbeelden: Condensaatsysteem, interkoelsystemen e.d. 
Blootstelling is wei mogelijk bij werkzaamheden aan of in deze systemen. 

Onder de open proceswaterstromen worden de waterstromen bedoeld waarbij altijd direct 
contact met het water mogelijk is. 
Voorbeelden: koeltorensystemen, sproel-lnstallaties ter voorkoming van stofvorming, sproei
installaties om luchtkoelers extra te koelen. 

1.3 Indeling proceswaterstromen in categoriet!n 

In het Arbo-Informatie werkblad AI-32 worden koeltorens ingedeeld in 4 categorieen, op basis 
van hun ligging t.o.V. een kwetsbare omgevlng. De overige proceswaterstromen zijn aan deze 
indeling toegevoegd: 

categorie 1 koeltoren <200 m van ziekenhuis, verpleeghuis 
categorie 2 koeltoren < 200 m van gebouwen waar veel mensen verblijven en open 

proceswaterstromen 
categorie 3 (industriele) koeltoren < 600 m van woonomgeving 
categorie 41 (industriele) koeltoren > 600 m van woonomgeving en gesloten waterstromen 

1 Categorie 4 is uitsluitend voor de omgeving. Voor de veiligheid van de medewerkers op de locatie 

wordt de indeling van categorie 2 aangehouden. 
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Acties die genomen dienen te worden blj detectie van (verhoogde) Legionella concentraties in 
het proceswater zijn, afhankelljk van de categorie, weergegeven in paragraaf 1.4 
Deze aanpak Is opgesteld aan de hand van internationale gegevens en gegevens van PathCon 
(Pathcon, 1994). Deze leidraad voor het <koeltorenbedrijf> wordt gezien als zeer 
conservatief ten opzichte van het verzekeren van de veiligheid van personeel. 

1.4 Actienlveaus 
In dit actieplan zljn de verschillende proceswaterstromen ingedeeld in categorieen op basis 
van het besmettlngsrisico op de omgeving. 
In tabel 1 zijn er actieniveaus bepaald per categorie afhankelijk van de aangetroffen 
concentratie aan Legionella in de waterstroom. 

Tabel 1: Actienlveaus op basis van concentratie Legionella en categorie proceswaterstromen. 

categorie 1/2 en 3 actieniveaus categorie 4 aanpak 
<' 100 K':./e /! I n ~!CCC !n v 

100 - 1000 1 1000 - 10.000 1 
1000 - 10.000 2 10.000 - 100.000 2 

10.000 - 100.000 3 4 100.000 - 1.000.000 3,4 
>100.000 5 4 >1.000.000 5,4 
Besmettlng met Legionella Is aangetoond 6 

1.5 Toelichting bij de actieniveaus: 

1.5.1 Actieniveau 0 
Systeem geheel onder controle, geen actie. 

1.5.2 Actlenlveau 1 
Geen reden tot bezorgdheid. Bestaande procedures betreffende des,infectie handhaven, 
behandellngsprogramma controleren en blijven monitoren. 

1.5.3 Actieniveau 2 
Bestaande desinfecteerprocedures nalopen. Desinfectie direct aanzlenlijk verhogen ('shot 
dosering') en direct daarna (na bijvoorbeeld perlode van 24 uur inwerken biocide) opnieuw 
Legionellabepallngen laten uitvoeren. 
Actie ondernemen om waarde onder de 1.000 KVEll te krijgen. Hierop het beheersplan 
zodanig aanpassen. 

I 

Het Arbo-Informatie werkblad AI-32 spreekt over desinfecteren gedurende 2 uur bij Na
hypochloriet concentratie van 2 - 4 mg/l vrij oxidant (FO) In de waterstroom en retourleiding 
naar de koeltoren. 

1.5.4 Actienlveau 3 
Het systeem is matig vervuild en verdient onmiddellijk bijzondere aandacht. Directe omgeving 
van afzetten. Aileen personeel dat voor de uit te voeren desinfectie werkzaamheden bij de ... ~ 
waterstroom moet zijn, heeft toegang in het afgezette gebied. Ais adembescherming dienen 
zij minimaal een gelaatmasker te gebruiken. 
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Actie ondernemen om waarde onder de 1.000 KVE/I te krijgen. Hierop het beheersplan 
zodanig aanpassen. 
Het Arbo-Informatie werkblad AI-32 spreekt over desinfecteren gedurende 6 uur bij Na
hypochloriet concentratle van 5 mg/I vrij oxidant (FO) In de waterstroom en retourleiding naar 
de koeltoren. 
Ais richtlijn kan worden gesteld dat voor iedere 10 m3 inhoud tenminste 0.35 liter Na
hypochloriet met een sterkte van 140 g/I nodlg is. Zonodig biodispergant en antischuimmlddel 
toevoegen. Na deze deslnfectie (na by. perlode van 24 uur Inwerken biocide) opnieuw 
Legionellabepal/ngen laten ultvoeren. 

1.5.5 Actieniveau 4 
Controleer of werknemers/ bezoekers mogelljk kunnen zijn blootgesteld aan aerosolen uit de 
besmettlngsbron. Nagegaan dient te worden welke personen in de directe omgeving van de 
besmettingsbron zijn geweest. Bij een koeltoren die dlcht bij de openbare weg staat waar 
druk personenverkeer is, (bebouwde omgeving) of in categorie 1, 2 en 3 valt, wordt 
aanbevolen de GGD in te lichten. Indien categorie 1 of 2 van toepassing is, is er een 
verhoogde kans dat personen met een verminderde weerstand mogelijk zijn ge'infecteerd. 
Extra aandacht van het verzorgende personeel is dan gewenst en bij de geringste twijfel dient 
de patient op symptomen van een Legionellabesmetting te worden onderzocht. Eigen 
medewerkers en eventuele bezoekers dienen gescreend te worden of zij In de directe 
omgeving van de besmettingsbron zijn geweest en zo ja, wanneer en hoe lang. Zonodig laten 
onderzoeken of zij symptomen hebben van een legionellabesmettlng. Bij een waterstroom 
en/of koeltoren die in categorie 4 valt, wordt aanbevolen de ARBO dienst en Arbeidsinspectie 
te informeren. 
Actie ondernemen om waarde onder de 1.000 KVE/I te krijgen. Hierop het beheersplan 
zodanig aanpassen. 

1.5.6 Actieniveau 5 
Off-line desinfecteren. Het open systeem dient zo spoedig mogelijk uit bedrijf genomen te 
worden. ARBO dienst, GGD en zonodig Arbeidsinspectie inlichten. D~ 
waterkwaliteitsbeheerder informeren over de geplande desinfecteerstappen. Gesloten 
system en kunnen in bedrijf blijven indien met zekerheid is vastgesteld dat contact met het 
water niet mogelijk is. 
Het desinfecteerplan zoals genoemd in Ad 3 dient te worden uitgevoerd. Na het desinfecteren 
en spoelen dient de hele procedure nogmaals te worden herhaald. Wanneer wordt besloten 
tot inwendige inspectie van het systeem of de koeltoren en een eventuele reiniging, dient 
voldoende adembescherming te worden gebruikt. 
Het systeem kan weer in bedrijf worden genomen. Wanneer het systeem weer normaal 
circuleert dient een monster van het water te worden genomen voor onderzoek op Legionella. 
Men moet zich realiseren dat afhankelijk van de gevolgde analysemethode er een zekere 
wachttijd verloopt voordat de uitslag bekend Is. In deze tijd moet uiterst zorgvuldig worden 
gehandeld. Afhankelijk van de uitslag dient de procedure zonodig te worden herhaald. 
Actie ondernemen om waarde onder de 1.000 KVE/I te krijgen. Hierop het beheersplan 
zodanig aanpassen. 
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1.5.7 Actieniveau 6 
Indlen besmetting met Legionella is aangetoond wordt dit door essent Productie beschouwd 
als een calamlteit. Conform het CrlsisplanEssent Productle wordt de 
Vestiglngsmanager/calamlteiten coordinator gewaarschuwd, die het crlslsteam oproept. 
De actles van het crisisteam zullen vooral gericht zijnop: 

.. het voorkomen van nieuwe besmettlngsgevallen d.m.v. afzettingen en 
waarschuwlngen ter plaatse; 

• het achterhalen van mogelijke besmettingsgevallen zowel binnen de eigen organisatie 
als blj betrokken derden; 

• het onderhouden van contacten met de GGD; 
• het communlceren van de bestaande sltuatle zowe! Intern als extern conform het 

communicatieplan; 
• het opstarten van ontsmettingsactivlteiten om waarde onder de 1.000 KVE/! te 

krijgen. Hierop het beheersp!an zodanig aanpassen 

Door de GGD kan via brononderzoek worden vastgesteld of een of meerdere personen ziek 

de Infectiezlektewet. Doe! van het brononderzoek is het voorkomen dat nog meer mensen 
ge'infecteerd kunnen worden. Aile communlcatie, met omgeving: gemeentebestuur; media en 
slachtoffers verloopt in goed overleg met de GGD. 

1.6 Indeling koeltorens binnen Essent Productie 

Categorie 
cat 3 (industriele) koeltoren 

cat 4 (industrie!e) koeltoren 

Afstand tot woonomgeving 
< 600 mtr. van woonomgeving 

> 600 mtr. van woonomgevlng 

1.7 Schematische weergave te nemen acties 

Koeltoren binnen 
Productie 
Amercentrale 

WKC Moerdijk en 
Clauscentra Ie 

In de figuur 1 zijn schematisch de te nemen acties weergegeven, op basis van de 
analyseresultaten op Legionella in de waterstromen. Er is een onderscheid gemaakt voor 
drinkwater en proceswater. 



rapport Actieplan bestrijding van Legionelia 

paglna 7 van 7 

datum 27 oktober 2006 

Flguur 1: Sehematlseh overzleht van de te nemen aetles op basis van gevonden eoneentraties 

Leglonella in drinkwater en proeeswater. 
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cateQorie 4 > 10.000 KVEll 

J 

I Systeem spoelen 

< 10.000 KVEll 
............. 

Bestaande procedures handhaven en 

bliiven rnon itoren 
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Linnerweerd en omgeving Clauscentrale 

De Linnerweerd is een uiterwaarde van de Maas ten noordoosten van de Clauscentrale. Een 

deel behoort tot de provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS) evenals overigens de 

groenstrook aan de zuidzijde van de Clauscentrale (zie figuur 1). De EHS uit het Provinciaal 

Omgevingsplan Limburg (POL) geldt als nadere detaillering van de globaal begrensde EHS 

uit de Nota Ruimte. De provinciale EHS bestaat met name uit de bestaande bos- en 

natuurgebieden (waaronder de Habitat-, Vogelrichtlijn gebieden en Natuurbeschermingswet 

gebieden), nieuwe natuurgebieden (reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden), 

beheersgebieden en enkele overige gebieden. Naast de EHS behoren ook zogeheten POG 

gebieden ("provinciale onwikkelingszone groen") tot de provinciale ecologische structuur, 

maar hiervoor geldt een lagere beschermingsregime. In de Linnerweerd liggen centraal een 

paar bospercelen en twee beheersgebieden; langs de Maas en de Vlootbeek ligt "nieuw 

natuurgebied" . 

Voor bos en natuurgebied geldt, indien hydrologisch gevoelig, het stand still principe met 

betrekking tot peilbeheer, drainage en beregening. V~~r de meest verzuringsgevoelige 

natuurgebieden wordt gestreefd naar uitplaatsing/sanering van intensieve veehouderij 

vanwege de ammoniakdepositie. Nieuwe natuurgebieden vormen onderdeel van de 

Stimuleringsplannen Natuur- Bos- en Landschap op basis van de Subsidieregeling 

natuurbeheer 2000. Beheersgebieden zijn de gebieden die in het Stimuleringsplannen 

Natuur- Bos- en Landschap zijn begrensd op basis van de SAN (Subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer). 

Afwegingskader 

Het beleid voor de EHS is gericht op het behoud, herstel en de ontwikkeling van de 

wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. De bescherming van de wezenlijke 

kenmerken en waarden vindt plaats door toepassing van een specifiek afwegingskader, het 

nee, tenzij regime. Binnen de EHS zijn nieuwe plannen, projecten of handelingen niet 

toegestaan indien deze de wezenlijke (actuele en potenti~le) kenmerken of waarden van het 

gebied significant aantasten. Het gaat daarbij met name om geomorfologische en 

aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en 

lucht, de landschapsstructuur en de belevingswaarde. 

Aileen bij groot openbaar belang en het ontbreken van reele alternatieven zal per geval 

beoordeeld worden of het belang van de activiteit opweegt tegen het belang van de te 

beschermen waarden. Ais dergelijke activiteiten toch worden toegestaan moet compensatie 

plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is dat de schade zoveel mogelijk dient te worden beperkt 

door mitigerende maatregelen. Resterende schade dient te worden gecompenseerd. 



Figuur 1 Omgeving Clauscentrale en Linnerweerd: ligging gebieden provinciale 

ecologische structuur (PES)(bron: POL, herziening EHS, 2005) 

Perspectief 1; Ecotollische Hoofdstructuur (EHS) 
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Afweging 

Vastgesteld wordt dat de bouw van de Claus-uitbreiding niet ten koste gaat van het EHS

gebied in de omgeving. Uit de beschrijving in het MER van de effecten blijkt voorts dat de 

voorgenomen uitbreiding niet als een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken of 

waarden van EHS-omgeving (zoals de daarvoor aangewezen delen van de Linnerweerd) 

kan worden gezien. 
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Clauscentraie, eenheid C. Diverse varianten met betrekking tot 

bypass-schoorstenen. 

F 17457-4 

31 januari 2007 

GLlGvLlLvllF 17457-4-RA 

Media 2006 is een akoestisch onderzoek verricht in het kader van een Wm

vergunningaanvraag met betrekking tot de realisatie van eenheid C bij de Clauscentrale 

te Maasbracht (rapport F 17457-2 d.d. 19 juli 2006). 

Bij de vergunningaanvraag is uitgegaan van de realisatie van drie STEG-installaties 

(gasturbines + afgassenketels). De in de afgassenketels opgewekte stoom zal naar de 

bestaande stoomturbine van eenheid B worden geleid. 

In het genoemde rapport zijn twee (representatieve) bedrijfssituaties beschouwd: 

de situatie met alle afgassenketels op vollast; 

de situatie waarbij de drie gasturbines op "stand alone bedrijf' in werking zijn. Hierbij 

worden de afgassen van de gasturbines niet naar de afgassenketels geleid maar 

worden direct via de bypassschoorstenen uitgestoten. 

Teneinde een en ander mogelijk te maken binnen de restricties van de geluidzone van 

het industrieterrein en de vastgestelde maximaal toelaatbare geluidbelastingen (MTG's) 

bij woningen is een verdeling gemaakt van de "geluidruimte" over de verschillende 

geluidbronnen. 

Voor de bypassschoorstenen is in bovengenoemd rapport uitgegaan van een 

immissierelevante bronsterkte van 97 dB(A) voor elke schoorsteen. Bij de berekeningen 

is er van uitgegaan dat de nieuwe gasturbines continu, gedurende het gehele etmaal op 

stand alone bedrijf kunnen zijn. 

Door de leverancier van de nieuwe installaties is echter aangegeven dat met een 

"standaard ontwerp" de bronsterkte van 97 dB(A) voor de bypassschoorstenen niet 

haalbaar zou zijn. Een bronsterkte van 100 dB(A) zou wei haalbaar zijn. 
NB. Opgemerkt moet worden dat bij WKC Swentibold (231 MWe) in 1999 op basis van 

geluidmetingen een bronsterkte van ca. 96 dB(A) is vastgesteld. 
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In het onderhavige onderzoek is nagegaan welke mogelijkheden er zijn, uitgaande van 

een bronsterkte van 100 dB(A) voor de drie bypassschoorstenen, zodanig dat nog 

steeds aan de randvoorwaarden van zonering en MTG's wordt vdldaan. 

2. Uitgangspunten 

Met betrekking tot de uitgangspunten voor wat betreft bedrijfsvoering en gehanteerde 

bronsterkten wordt verwezen naar hoofdstuk 2 in rapport F 17457-2 d.d. 19 juli 2006. 

In afwijking van bovengenoemd rapport wordt in het onderhavige onderzoek voor de 

bypassschoorstenen uitgegaan van een bronsterkte van 100 dB(A) in plaats van 

97 dB(A). 

In de navolgende tabel 1 zijn, uitgaande van het bovenstaande, de voor de gehele 

Clauscentrale berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT en 

etmaalwaarden weergegeven voor de situatie met de drie gasturbines op "stand alone 

bedrijf' in werking. 

Tabel1 LAr,LT en etmaalwaarden vanwege Clauscentrale na geprojecteerde 

uitbreidingen, GT's op "stand alone bedrijf' met LWR bypass-schoorstenen 

100 dB(A) elk. (Tussen haakjes maximaal toelaatbare waarden). 

Positie LAr,LT in dB(A) LetmaaJ in dB(A) 

(zie figuur 1 en 2) dag avond/nacht 

1. Woning Voortstraat 23 45,8 45,6 56 (55) 

2. Woning Steenakkerstr. 45,4 45,2 55 (55) 

3. Woning Elzenweg 2 43,8 43,7 54 (55) 

4. Waning Elzenweg 1 43,3 43,2 53 (55) 

5. Kasteel Heysterum 39,9 39,8 50 (55) 

ZonepuntA 39,6 39,5 50 (50) 

Zanepunt 8 39,1 39,0 49 (50) 

Zonepunt C 39,8 39,7 50 (50) 

Zonepunt D 40,7 40,6 51 (50) 

Zonepunt E 40,7 40,6 51 (50) 

Zonepunt F 39,6 39,5 50 (50) 

Zonepunt G 39,6 39,5 50 (50) 

Zonepunt H 33,5 33,4 43 (50) 

Controlepunt 6 58,1 54,1 64 -
Controlepunt 7 A 50,6 50,6 61 -
Controlepunt 8A 53,0 52,9 63 -

F 17457-4-RA 2 
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De weergave in tienden van dB's geeft niet de absolute nauwkeurigheid aan maar dient 

slechts ter afronding van het eindresultaat (etmaalwaarden). 

3. Beoordeling 

Uit de berekeningen blijkt dat in positie 1 en in de zonepunten D en E niet wordt voldaan 

aan de randvoorwaarden op basis van zonering en MTG-waarden. 

In bijlage I is voor de verschillende posities de dominantie van de afzonderlijke bronnen 

en macrobronnen weergegeven. 

Uit de berekeningen blijkt dat de bypassschoorstenen kunnen worden aangemerkt als 

(mede) maatgevend voor de optred~nde geluidniveaus. Dit was reeds het geval 

uitgaande van een bronsterkte van 97 dB(A) per bypassschoorsteen. Met een 

bronsterkte van 100 dB(A) is dit in nog sterkere mate het geval. Dit houdt in dat een 

relatief grote geluidreductie aan andere (maatgevende) bronnen dient te worden 

getroffen teneinde aan de genoemde randvoorwaarden te kunnen voldoen. 

Uit de berekeningen blijkt tevens dat o.a. koeltoren 1, de koelwaterpompen, de 

verbrandingsluchtinlaten van de gasturbines en de ventilatie op het dak van machinezaal 

eenheid A als maatgevend kunnen worden aangemerkt. 

4. Mogelijke oplossingen 

Gelet op de rekenresultaten en brondominanties (zie bijlage 1) zijn een aantal mogelijke 

maatregelvarianten beschouwd waarmee kan worden voldaan aan de randvoorwaarden, 

uitgaande van de geluidzone en de MTG's. Hierbij kunnen met name genoemd worden: 

pakket t: 
geluidreductie aan bestaande koelwaterpompen van ten minste 3 dB(A); 

- geluidvermogen van verbrandingsluchtinlaten van gasturbines eenheid C bedraagt 

91 dB(A) in plaats van 94 dB(A) per gasturbine. 

of 

pakket 2: 

- geluidreductie van ten minste 4 dB(A) aan koeltoren 1 (zuidelijke koeltoren). 

of 

pakket 3: 

- tijdens "stand alone bedrijf', 2 gasturbines in werking in plaats van 3. 

F 17457-4-RA 3 
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5. Conclusie 

Met elk van de maatregelpakketten zoals genoemd in hoofdstL.ik 4 zal de vanwege de 

Clauscentrale optredende geluidbelasting op de zonegrens overal beperkt blijven tot 

maximaal 50 dB(A) terwijl de geluidbelasting ter plaatse van de woningen in de zone 

beperkt blijven tot maximaal55 dB(A) etmaalwaarde. 

Opgemerkt moet worden dat vooralsnog voor de bedrijfsvoering tijdens "stand alone 

bedrijf' is uitgegaan van continu bedrijf, dat wi! zeggen 24 uur per dag, met zowel de 

bestaande eenheid A als de drie gasturbines. 

Mogelijk dat geluidreducerende maatregelen zoals genoemd in hoofdstuk 4 achterwege 

kunnen blijven indien zou kunnen worden uitgegaan van een "minder intensieve" 

bedrijfsvoering met de drie gasturbines. Een en ander zou nader onderzocht kunnen 

worden. 

Voorts moet worden opgemerkt dat de berekende geluidniveaus in dit onderzoek zijn 

getoetst aan mogelijk vergunbare waarden. Oat wil zeggen: een geluidbelasting 

(etmaalwaarde) van maximaal 50 dB(A) op de zonegrens en een geluidbelasting van 

maximaal 55 dB(A) ter plaatse van woningen in de zone. 

Indien de berekende waarden getoetst dienen te worden aan de reeds aangevraagde 

waarden (zie de tabellen 3 en 4 in rapport F 17457-2), zullen de toe te passen 

geluidreducerende maatregelen ingrijpender zijn. In een aantal posities zijn de 

aangevraagde waarden immers (enigszins) lager dat de maximaal vergunbare waarden. 

In dat geval zou gedacht moeten worden aan de volgende maatregelpakketten: 

pakket 4: 

geluidreductie van ten minste 4 dB(A) aan koeltoren 1 (zuidelijke koeltoren); 

- geluidreductie van ten minste 8 dB(A) aan ventilatie op het dak van machinezaal 

eenheid A; 

- geluidvermogen van verbrandingsluchtinlaten van gasturbines eenheid C bedraagt 

91 dB(A) in plaats van 94 dB(A) per gasturbine. 

of 

pakket 5: 

- tijdens "stand alone bedrijf', 2 gasturbines in werking in plaats van 3; 

- geluidvermogen van verbrandingsluchtinlaten van gasturbines eenheid C bedraagt 

91 dB(A) in plaats van 94 dB(A) per gasturbine. 

F 17457-4-RA 4 
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Uiteraard geldt ook in dit geval dat een en ' ander afhaitkeJijk is van de exacte 

bedriJfsvoering met de afzonderlijke gasturbines. 

Indien gewenst zou een en ander nader onderzocht kunnen worden. 

Oit rapport basteat uit: 

5 pagina's, 

1 figuur, 

bijlage I, bestaande uit 17 pagina's en 1 figuur. 

F 17457-4-RA 
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BIJLAGE 1 

F 17457-4-AA-BY1 

Rekenresultaten langtHdgemiddelde beoordelingsniveaus naar 

dominanlie van de afzonderliike geluid~ en macrobronnen . 
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GEL.umIMfiSSIE T.G.V. DI:RECl' EN ~ GEL.um 

Clauscentr, GT's eech.C standalone, bypaasschBt.100 dB(A) (1117457.Gr2) 
POSITIE 1. x = 1119.8 Y = 653.1 HMIT = .0 HMRI 7.6 , 

Won:iJ:Jg V=rtstraat 23 

Z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 

:MACROBRaN DlIG_ LAeq Ml\CRDBR.CN AVOND_LAeq Ml\CRDBR.CN NACH'l'_LAeq 
a!5CHRLJVlNG dB (A) ClMSCHRLJVING dB (A) CHlCBRLlVING dB (A) 

== 

TOTAAL 45.8 TOTAAL 45. 6 TOTAAL 45 . 6 
M 8 SCEIXlRST-C 42.0 M 8 SCEIXlRST-C 42. 0 M 8 SCIlDORSr-C 42.0 
M 15 ~st 40 . 2 M 15 BEm'AANDrest 39. 5 M 15 BESrAl\NDrest 39.5 
M 6 VLl\.-C 36 . 4 M 6 VLl\.-C 36.4 M 6 VLl\.- C 36.4 
M 16 KOELTORENl. 34.6 M 16 mELTORENl. 34. 6 M 16 mELTORENl. 34.6 
M 5 TH-C 33.5 M 5 'IH-C 33. 5 M 5 TH-C 33.5 
M 7 TRAFO-C 30.5 M 7 TRAFO-C 30. 5 M 7 TRAFO-C 30.5 
M 9 KOEL-C 27.6 M 9 KOEL-C 27. 6 M 9 KOEL-C 27.6 
M 4 TG-C 22.8 M 4 TG-C 22. 8 M 4 TG-C 22.8 
M 17 KOELT0REN2 22.3 M 17 I<OELT0REN2 22. 3 M 17 KOELT0REN2 22.3 
M 14 BI.1;CKSTART 21..7 M 10 G!\SClN'l'\T-C 12.2 M 10 G!\SClN'l'\T-C 12.2 
M 10 Gl'oSONl'IT-C 12.2 M 12 Wl\XERBlm-C 9.5 III 12 w.TERE!EEl:-C 9.5 
M 12 WlITE!<BEH-C 9.5 M 1 RHl.-C -78.9 III 1 KHl-C -78.9 
M 1 KHl-C -78.9 M 3 KH3-C -80.0 Id 3 KH3-C -80.0 
M 3 KH3-C -80.0 M 2 KH2-C -81..0 M 2 KH2-C -81..0 
M 2 KH2-C -81..0 M 13 BIClKTL-C -81.6 M 13 BIClITL-C -81..6 
M 13 BIOIcrL-C -81.6 M 11 D!\KVENT-C -85.2 M 11 DAKVEN'1'-C - 85.2 
M 11 D!\KVEN'I'-C -85.2 M 14 BLACKSTARl' -90.0 M 14 BLACKSTART -90.0 

GEWIDDlMISSIE T.G.V. DI:RECl' EN GEREFLECl'ERRD GEL.um 

Clauscentr, GT' s eenh. C standalone, bypaasschBt.100 dB (A) (11l7457.Gr2) 
POSITIE 1. x = 1119.8 Y = 653.1 HMIT = .0 HMRI 7.6 

Wan:iIlg VoortBtraat 23 

Z = 5.0 NRC = 0 Z Q 5.0 NRC = 0 Z - 5.0 NRC = 0 

DEELBRCN DlIG_LAeq DEElLBRClN AVOND_LAeq DBELBRON NACH'l'_LAeq 
CHlClnUJVING dB (A) CHlanu.JVING dB (A) CHlCEUJVING dB (A) 
-==-= 

TOTAAL 45.8 TOTAAL 45.6 TOTAAL 45.6 
P 42 BypschBtl-C 37.4 P 42 BypschBtl-C 37.4 P 42 BypschBtl-C 37.4 
P 43 BypschBt2- C 37.2 P 43 BypschBt2-C 37.2 P 43 BypschBt2-C 37.2 
P 44 BypachBt3-C 36.9 P 44 BypsahBt3-C 36.9 P 44 BypschBt3-C 36.9 
p 1 VENr-Ml\Cli-A 36.8 P 1 VENr-Ml\Cli-A 36.8 P 1 VENr-Mi\CE!-A 36.8 
V 17 TOP.mELT-1 32.9 V 17 TOP.mELT-1 32.9 V 17 TOP.mELT-1 32.9 
V 108 VLl\.l-C 32.0 V 108 VLl\.l-C 32.0 V 108 VLl\.l-C 32.0 
V 109 VLA2-C 31..6 V 109 VLA2-C 31.6 V 109 VLA2-C 31..6 
V 110 VLA3-C 31..1 V 110 VLA3-C 31.1 V 110 VLA3-C 31.1 
V 19 MACX1'Rl\FO A 30.2 V 19 MAan'RAFO A 30.2 V 19 MACBTRAFO A 30.2 
V 20 KOELV A 29.2 V 20 KOELV A 29.2 V 20 KOELV A 29.2 
P 4 SCH-STEEN-A 28.9 P 4 SCH-STEEN-A 28.9 P 4 SCH-STEEN'-A 28.9 
P 45 Koelunits-C 27.6 'p 45 Koelunits-C 27.6 P 45 Koelunits-C 27.6 
V 111 Trafo1-C 26.4 V 111 Trafo1-C 26.4 V 111 Trafo1-C 26.4 
V 34 RHcost A 26.3 V 34 KE'oost A 26.3 V 34 KHoost A 26.3 
V 8 KDEUl'OREN-1 26.0 V 8 KOEL'l'CiREN-1 26.0 V 8 KOEr.'l'CiREN-1 26:0 
V 112 Trafo2 - C 25.7 V 112 Trafo2-C 25.7 V 112 Traf02-C 25.7 
V 1 KOELTOREN-1 25.4 V 1 KOELTOREN-1 25.4 V , 1 KOELTOREN-1 25.,4 
V 113 Trafo3-C 25.0 V U3 Trafo3-C 25.0 V 113 Trafo3- C ' , 25, 0 
V 93 THl-rst-C 24.2 V 93 Tm.-rst-C 24.2 V 93 THi-rst-C 24.2 
V 92 THl-rst-C 23.7 V 92 Tm.-rst-C 23.7 V 92 'l'm-rst-C 23~q 

V 23 MZzuid A 23.7 V 23 MZzuid A 23.7 V 23 MZzuid A 23'. 7 
p 28 v-vw;m 35 23.6 V 99 TH2-rst-C 23.4 V 99 TH2-rst-C , 2,3.1I 
p 29 V-Wl\GE:& 36 23.5 V 106 TH3-rst-C 22.9 V 106 TH3-rst-C ' 22,9 
V 99 TH2-rat-C 23.4 V 85 TH-Zgev-C 22.7 V 85 TH-Zgev-C . 22.7 
V 106 TH3-rat-C 22.9 V 86 TH-Zgev-C 22.4 V 86 TH-Zgev-C 22.4 
V 85 'IH-Zgev-C 22.7 V 100 TH2-rst-C 21..2 V 100 TS2-rst-C 21..2 
V 86 TH-Zgev-C 22.4 V 89 THl-Wgev-C 20.4 V 89 THl-Wgev-C 20.4 
P 13 V-WAGEN 20 22.3 P 8 KANlU.EN-A2 20.2 P 8~-A2 20.2 
P 27 V-WAGEN 34 22.1 p 7 KANALEN-A1 20.1 P 7 lOINALEN-A1 20.1 
P 30 V-WAGEN 37 21..8 P 3 VEN'l'-RH-A 20.0 P 3 VENl'-RH-A 20.0 
P 26 V-WAGEN 33 21..8 P 9 :KJiIQIPEN 19.7 P 9 mPCm'EN 19.7 
P 52 B1ackst.unit 21.7 V 84 TH-Wgev-c 19.2 V 84 TH-Wgev-C 19.2 
V 100 Tll2 - rst-C 21..2 V 74 TG-Ogev-C 19.2 V 74 TG-Ogev-C 19.2 
p 25 V-WAGEN 32 20.8 V 97 TH2-dak-C 19.1 V 97 TH2-dak-C 19.1 
V 89 THl-Wgev-C 20.4 V 90 THl-dak-C 19.0 V 90 THl-dak-C 19.0 
P 8 Ki\NALEN-A2 20.2 V 7 KOELTOREN-1 18.9 V 7 KOELTOREN-1 18.9 
p 7 Ki\NALEN-A1 20.1 V 96 TB2-Wgev-C 18.9 V 96 TH2-Wgev-C 18.9 
P 3 VENl'-RH-A 20.0 P 11 !\WI AFVO.E:R 18.4 P 11 RW AFVO.E:R 18.4 
P 15 V-WAGEN 22 19.8 V 6 KOEL'l'OREN-1 18.2 V 6 KDEL'l'OREN-1 18.2 
P 9 mPCm'EN 19.7 V 88 THl.-Zgev-C 18.1 V 88 THl-Zgev-C 18.1 
P 24 V-WAGEN 31 19.7 V 83 TH-dak-C 18.0 V 83 TH-dak-C 18.0 
V 84 TH-Wgev-C 19.2 V 95 TH2-Zgev-C 17.8 V 95 'I:I!2-Zgev-C 17.8 
V 74 TG-Ogev-C 19.2 V 102 TH3-Zgev-C 17.4 V 102 TH3-Zgev-C 17.4 
V 97 TH2-dak-C 19.1 P 6 RG'l-1I2 17.3 P 6 RGIl-A2 17.3 
V 90 THl-dak-C 19.0 P 5 RG'l-A1 17.2 P 5 RGV-A1 17.2 , 

OVERIGE BRlENEN 32.0 OIIERIGE BRCIiNEN 28.4 OI7BRIGE BRCIiNEN 28.4 

M 
s;i 
N 



" ..... 
--.J 

""" c.n 
--.J 
J,. 

~ , 
OJ 
-< ..... 

:-
c,) 

GELUIIlThlMISSIE T.G.V. DIRECT EN GEREFLECl.'E!!: GELUID 

Clauscentr, Gr's eenh.C standalone, bypassscbst.100 dB(Al (F174S7.G1'2l 
POSITIE 2. x = 1204.3 y . 596.6 EMIT = .0 BMRI 7.6 , 
Wonillg Steenakkerstraat 

z 5.0 NRC c 0 

MM!ROBRlJN DAG LAeq 
CblSaIRLJVING - dB(Al 

TOTAAL 45.4 
M 8 SCHDORST-C 41.1 
M 16 KOEI:oTORENl. 38. 6 
M 15 BESrAANDrest 38.6 
M 6 VLl\.-C 35.2 
M 5 TH-C 31.6 
M 7 TRAFO-C 29.7 
M 9 KOEI:o-C 27.2 
M 17 KDEI:oT0REN2 25.2 
M 4 TG-C 19.6 
M 10 GASaNTV-C 18.4 
M 14 BLlI.CKST1IRl' 18.2 
M 12 WATERBEIi-C 1.3 
M 1 RHl-C -78.9 
M 3 KH3-C -80.0 
M 2 Ka2-C -81.0 
)1 13 BIClKTL-C - 81. 6 
M 11 DAKVENT-C -85.2 

z 5.0 NRC 0 

MACROBRCN AVOND LAeq 
CblSCEUolVlNG -dB (Al 

TOTAAL 45.2 
M 8 SCBDORST-C 41.1 
M 16 KOBLTORENl. 38.6 
M 15 BESTAANDrest 37.6 
M 6 VLl\.-C 35.2 
M 5 Ta-C 31.6 
M 7 TRAFO-C 29.7 
M 9 ROEL-C 27.2 
101 17 KOEI:oTOREN2 25.2 
M 4 TG-C 19.6 
M 10 GASClN1'II'-C 18.4 
M 12 ~-C 1.3 
M 1 K8l-C -78.9 
M 3 K83-C -80.0 
M 2 Ka2-C -81.0 
M 13 BIOKTL-C -81.6 
M 11 DAKVENT-C -85.2 
M 14 BIoACKSTl\Rr -90.0 

Z a 5.0 NRC o 

MACRClBRCN NACEn' LAeq 
CblSCEUolVlNG -dB (Al 

TOTAAL 45.2 
M 8 SCHDORST-C 41.1 
M 16 KOEI:oTORENl. 38.6 
M 15 BFSrAANDrest 37.6 
M 6 VLl\.-C 35.2 
M 5 Ta-C 31.6 
M 7 TRAFO-C 29.7 
M 9 KOEL-C 27.2 
M 17 KOEI:oT0REN2 25.2 
M 4 TG-C 19.6 
M 10 GASCNTV-C 18.4 
M 12 WATERBEH-C 1.3 
M 1 RHl-C -78.9 
M 3 KH3-C -80.0 
M 2 Ka2-C -81.0 
M 13 BIOKTL-C -81.6 
M 11 IJAKVENr-C -85.2 
M 14 BIoACKSTl\Rr -90.0 

GELUIDIMMISSIE T.G.V. DIRECT EN GEREFLECrEERD GEtoUID 

Clauscentr, Gr's eenh.C standalone, bypassscbst.100 dB(A) (F17457.G1'2) 
POSITIE 2. Xc 1204.3 Y 2 596.6 EMIT - .0 HMRI 7.6 
Wonillg Steenakksrstraat 

z 5.0 NRC c 0 

DEEtoBRCIN DAG LAeq 
CblSaIRLJVING -dB (A) 

TOTAAL 45.4 
V 8 KOELTOREN-1 36.7 
p 42 Bypacbstl-C 36.4 
p 43 Bypscbst2-C 36.4 
p 44 Bypscbst3-C 36.3 
p 1 VENT-M!\CH-A 34.8 
V 17 TOP.KDEI:oT-1 32.2 
V lOB VLAl-C 30.5 
V 109 VL2\2-C 30.5 
V 110 VLA3-C 30.3 
V 19 MAalTRAFO A 28.1 
V 7 KOEI:oTOREN-1 27.8 
P 4 SCH-STEEN-A 27.6 
P 45 Kcelunits-C 27.2 
P 12 Bnlndb1us 27.1 
V 20 KOEI:oV A 27.1 
V 112 Trafo2-C 25.0 
V 111 Trafo1-C 24.9 
V 34 KHoost A 24.9 
V 113 Trafo3':'C 24.7 
V 100 TH2-rst-C 24.6 
V 1 KOEI:oTOREN-1 23.9 
V 107 TH3-rst-C 22.7 
P 3 VENT-KH-A 22.1 
V 9 KDEI:oTOREN -2 22.1 
P 2B V-WlIGEN 35 21.4 
V 85 TH-ZgEv-C 21.3 
V B6 TH-Zgev-C 21.2 
P 29 V-WAGEN 36 21.0 
p 26 V-WlIGEN 33 19.9 
V 93 TID.-rst-C 19.5 
P 30 V-Wl\GEN 37 19.4 
P 13 V -WAGEN 20 19.4 
V 16 KOELTOREN-2 19.3 
p 25 V-WAGEN 32 19.0 
V 96 '.IlI2-Wgev-C 19.0 
V 23 MZzuid A 18.7 
p B KANlILl!.iii-A2 18.6 
P 7 Kl\NALEN-Al 1B.5 
P 49 Gasontvgeb-C 1B.4 
P 27 V-WAGEN 34 18.3 
p 52 Blackst.unit 1B.2 
P 9 RWPCIMPEN 18.1 
p 24 V-Wl\GEN 31 IB.l 
V 6 KOEI:oTOREN-1 1B.0 
p 15 V-Wl\GEN 22 17.7 

OVERIGE BROONEN 30.5 

z 5.0 NRC 0 

DEELBRClN AVOND LAeq 
CblSCEUolVlNG -dB (Al 

TOTAAL 45.2 
V 8 KOEI:oTOREN-1 36.7 
p 42 Bypscbstl-C 36.4 
P 43 Bypschst2-C 36.4 
P 44 BypBcbst3-C 36.3 
P 1 VENT-M!\CH-A 34.8 
V 17 TOP.KOEI.T-1 32.2 
V 108 VLAl-C 30.5 
V 109 VL2\2-C 30.5 
V 110 VLA3-C 30.3 
V 19 MAalTRAFO A 28.1 
V 7 KOEI:oTOREN-1 27.8 

' p 4 SCH-STEEN-A 27.6 
P 45 Koelunits-C 27.2 
V 20 KOEI:oV A 27.1 
V 112 Trafo2-C 25.0 
V 111 Trafo1-C 24.9 
V 34 KHoost A 24.9 
V 113 Trafo3':'C 24.7 
V 100 '.IlI2-rst-C 24.6 
V 1 ROELTOREN-1 23.9 
V 107 TH3-rst-C 22.7 
p 3 VENT-IIH-A 22.1 
V 9 KOEIil'OREN-2 22.1 
V 85 TH-ZgEv-C 21.3 
V 86 TH-ZgEv-C 21.2 
V 93 T&-rst-C 19.5 
V 16 KOEI:oTOREN-2 19.3 
V 96 TH2-Wgev-C 19.0 
V 23 MZzuid A 1B.7 
P 8 KANALEii-A2 1B.6 
P 7 Kl\NALEN-Al 18.5 
P 49 Gaaontvgeb-C 18.4 
p 9 !GQPQ!PEN 18.1 
V 6 KOEtIl'OREN- 1 18.0 
V 90 TRJ.-dak-C 17.5 
V 97 TH2-dak-C 17.5 
V 103 TH3-Wgev-C 17.3 
V 83 'llf-dak-C 16.B 
V 102 TH3-ZgEv-C 16.7 
V 104 TH3- dak-C 16.2 
P 6 RGIT-A2 15.8 
P 11 KW AFI/CER 15.7 
P 5 RG'i-Al 15.6 
V 106 TH3-rst-C 15.4 
V 27 IIHzuid_A 15.3 

OIIERIGE BllI:NIEN 26.8 

z 5.0 NRC o 

DEI!:LBRCIN Nl\CHT LAeq 
CblSaIRLlVING -dB (Al 

TOTAAL 45.2 
V B KDEI:oTOREN-1 36.7 
P 42 Bypscbstl-C 36.4 
P 43 Bypacbst2-C 36.4 
P 44 Bypscbst3-C 36.3 
P 1 VENT-M!\CH-A 34.B 
V 17 TOP.KOEI:oT-l 32.2 
V 108 VLAl-C 30.5 
V 109 VL2\2-C 30.5 
V 110 VLA3-C 30.3 
V 19 MACl:rRAP'O A 28.1 
V 7 ROELTOREN-1 27.B 
P 4 SCH-STE8N-A 27.6 
P 45 Koelunits-C 27.2 
V 20 KOEI:oV A ' 27 .• 1 
V 112 Trafo2-C 25.0 
V 111 Trafol-C 24.9 
V, 34 RH:x>st A ' 24.9' 
V 113 Trafo3':'C , 24;7 
V 100 '.IlI2-rst-C 24 ~6 

V 1 KOEI:oTOREN- l '23','9 
V 107 TH3-rst-C 22.7 
P 3 VENT-KH-A ' 22.~ 
V 9 KOEI:oTOREN-2 -'22.1 
V B5 'l'H-ZgEv-C " 21.3 
V 86 'l'H-Zgev-C 21.2 
V 93 TH1~rst-C 19.5 
V 16 KDEI:oTOREN-2 19.3 
V 96 TH2-Wgev-C . 19;0 
V 23 MZzuid A 18.7 
P B ~-A2 18.6 
P 7 Kl\NALEN-Al 18.5 
P 49 Gasontvgeb-C 18.4 
P 9~ IB.l 
V 6 KDEI:oTOREN-1 18.0 
V 90 TID.-dak-C 17.5 
V 97 TH2-dak-C 17.5 
V 103 TH3-wgev-C 17.3 
V B3 TH-dak-C 16.B 
V 102 TH3-Zgev-C 16.7 
V 104 TH3-dak-C 16.2 
P 6 RGIT-A2 15.8 
P 11 l(W AFVOER 15.7 
P 5 RG'i-Al 15.6 
V 106 TH3-rst-C 15.4 
V 27 KHzuid A 15.3 , -

OIIERtGE BllI:NIEN 26. B 
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GELUlDIMMISSIE T.G.V. DIRECl' EN GERE!FLECl'EB!I GELUlD 

Clauscentr, Gl"s eenh.C standalone, bypaesschst.l00 dB(A) (Pl.7457.Gl'2) 
POSITIE 3. x = 1285.0 Y = 532.0 HMIT = .0 EMRI 7.6 
Waning Elzenweg 2 

z = 5.0 NRC = 0 z = 5.0 NRC = 0 z = 5.0 NRC = 0 

Ml\CROBRCIN DAG_LAeq Ml\CROBRCIN AVOND_LAeq MACl<DBRrn Nl\CHl' _ LAeq 
(lo!SCHRIJVlNG dB (A) amCHRIJVlNG dB (A) (lo!SCHRIJVlNG dB (A) 

TOTAl\L 43.8 TOTAl\L 43.7 TCm\AL 43.7 
M 8 SCBOORST-C 39.9 M 8 SCIlDORST-C 39.9 M 8 SCBOORST-C 39.9 
!If 16 KOEr.TOREm 37.2 !If 16 KDEr.~ 37.2 M 16 KDEr.TORENl 37.2 
M 15 BFSI:AANDreat 36.4 M 15 BESTAANDreat 35.8 M 15 BFSrAANDreat 35.8 
M 6 VLA-C 33.4 M 6 VLA-C 33.4 M 6 VLA-C 33.4 
M 5 TH-C 29.3 M 5 TH-C 29.3 M 5 TH-C 29.3 
M 7 TRlIFO-C 27.6 M 7 TRlIFO-C 27.6 M 7 TRlIFO-C 27.6 
M 9 KDEr.-C 26.2 M 9 KDEL-C 26.2 !II 9 KDEr.-C 26.2 
M 17 KDELT0RBN2 25.6 M 17 KDEr.TOREN2 25.6 !If 17 KDELT0REN2 25.6 
M 10 GMQNTI1-C 23.6 M 10 GASClNlV-C 23.6 M 10 GASClNlV-C 23.6 
M 4 TG-C 18.6 M 4 TG-C 18.8 M 4 TG-C 18.8 
M 14 BLl\CKS'l:ART 17.5 M 12 WATERBE8:-C -3.9 M 12 WATERBEE!-C -3.9 
!If 12 WATERBEK-C -3.9 M 1 Km.-C -78.9 M 1 KfO.-C -78.9 
M 1 KfO.-C -78.9 M 3 I<H3-C -BO.O M 3 I<H3-C -60.0 
M 3 RH3-C -80.0 M 2 I<H2-C -Bl.0 M 2 KH2-C -Bl.0 
M 2 KH2-C -81.0 H 13 BIacrr.-C -B1.6 M 13 EIOKTL-C -61.6 
M 13 BIOIITL-C -81.6 M 11 Di\KVEN'l'-C -85.2 II! 11 IlAKIIEI!lT-C -85.2 
M 11 IlAKIIEI!lT-C -85.2 M 14 BLl\CKSTART -90.0 M 14 EILACKS'l:ARl" -90.0 

GELUlDDHISSm T.G.V. DIRECT EN ~ GEWID 

Clauscentr, Gr's eenh.C standalone, bypaesschst.l00 dB (A) (F17457 .Gl'2) 
POSrrIE 3.x= 1285.0y= 532.0HMIT= .OEMRI7.6 
Waning Elzenweg 2 

z = 5.0 NRC = 0 z = 5.0 NRC = 0 z = 5.0 NRC = 0 

DEEt.BRON DAG_LAeq DEELBRCIN AVOND _ LIIeq DEELBRCN Nl\CHl' _ LAeq 
CMlCHRIJVlNG dB (A) CMlCHRIJVlNG dB (A) CMlCHRIJVlNG dB (A) 

TCm\AL 43.8 TCm\AL 43.7 TCm\AL 43.7 
V 7 KOELTOREN-l 35.5 V 7 KDELTOREN-l 35.5 V 7 KOELTOREN-l 35.5 
p 44 Bypscbst3-C 35.2 P 44 Bypschst3-C 35.2 P 44 Bypechat3-C 35.2 
P 43 Bypachst2-C 35.2 P 43 Bypachst2-C 35.2 P 43 Bypacbat2-C 35.2 
p 42 Bypachst1-C 35.1 P 42 Bypschst1-C 35.1 P 42 Bypachstl-C 35.1 
p 1 VENT-:MACB-A 32.5 P 1 VENT-MilCH-A 32.5 P 1 VENT-MilCH-A 32.5 
V 17 TOP.KDELT-1 31.4 V 17 TOP.KDELT-l 31.4 V 17 TOP.KDELT-l 31.4 
V 110 VLA3-C 28.7 V 110 VLA3-C 28.7 V 110 VLA3-C 28.7 
V 109 VLA2-C 2B.7 V 109 VLA2-C 2B.7 V 109 VLA2-C 2B.7 
V lOB VLAJ.-C 26.5 V 106 VLAJ.-C 26.5 V 106 VLAJ.-C 26.5 
P 4 SCH-STEEN-A 26.3 P 4 SCH-STEEN~A 26.3 P 4 SCH-STEEN-A 26.3 
V 19 M!Iall'RAFO A 26.2 V 19 M1IOiTRAFO A 26.2 V 19 MACfl'RAFO A 26.2 
P 45 Koel.units-C 26.2 'P 45 Koel.units-C 26.2 P 45 Koel.units-C 26.2 
V 20 KDEr.V A 25.1 V 20 KDELV A 25.1 V 20 KDEr.V A 25.1 
P 3 VENT-KH-A 24.6 P 3 VENT-RH-A 24.6 P 3 VENT-KH-A' 24.6' 
P 49 Gasontvgeb-C 23.6 P 49 Gasontvgeb-C 23.6 P 49 Gasontvgeb-C '23':6 
V 112 Trafo2-C 23.4 V 112 Trafo2-C 23.4 V 112 Trafo2-C 23.4 
V 34 RHcost A 23.4 V 34 KHcoat A 23.4 V 34 KHcost A , 23.4 
V 91 THl-rst-C 23.3 V 91 THl-rst-C 23.3 V 91 THl-rst-C 23.,3 
V 111 Trafol-C 23.3 V 111 Trafol-C 23.3 V 111 Trafol-C 23:;3 
V 9 KDELTOREN-2 21.8 V 9 KDELTOREN-2 21.8 V 9 KDEr.TOREN-2 ~1,,8 
V 16 KDELTOREN-2 21.7 V 16 KDEr.TOREN-2 21.7 V 16 KDEr.TOREN-2 21:.,7 
V 113 Trafo3-C 21.4 V 113 Trafo3-C 21.4 V 113 Trafo3-C ,21,~ 
V 8 KDEr.TOREN-l 20.9 V 8 ROBJ:."l'OREN'-l 20.9 V 8 KDEr.TOREN-1 " ,20;9 
V 86 TH-ZgaV-C 19.8 V 86 m-Zgev-c 19.8 V 86 TH-ZgaV-C , 19:8 
V 85 TH-ZgBv-C 19.7 V 85 TH-Zgev-C 19.7 V 85 TH-ZgaV-C 19.'7 
V 1 KDEr.TOREN-1 19.6 V 1 KOELTOREN-1 19.6 V 1 KOEr.TOREN-1 19.6 
V 6 KDELTOREN-1 19.2 V 6 ImEI1I.'ClREN-1. 19.2 V 6 KOEr.TOREN-1 19.2 
p 28 V-ViAGEN' 35 19.0 V 98 'I:82-rst-C 18.1 V 98 'I:82-rst-C 18.1 
p 29 V-ViAGEN' 36 18.6 P 8 KANALm-A2 17.1 P 8 lOINI\LEN-A2 ' 17.1 
V 98 TH2-rst-C 18.1 P 7 KANALm-Al 17.0 p 7 lOINlILEN-Al 17.0 
p 26 V-WAGEN 33 18.0 P 9~EN 16.7 P 9~EN 16.7 
p 52 Blackst.unit 17.5 V 87 THl-<Jgav-C 16.2 V 87 THl- Ogav-C 16.2 
p 25 V-ViAGEN' 32 17.4 V 97 TB2-dak-C 16.0 V 97 TH2-dak-C 16.0 
p 30 V-ViAGEN' 37 17.2 V 90 THl-dak-C 1.6.0 V 90 THl-dak-C 16.0 
p 8 lOINI\LEN-A2 17.1 V 23 MZzuid A 15.8 V 23 MZzuid A 15.8 
p 7 lOINI\LEN-Al 17.0 V 107 TH3-rst-C 15.8 V 107 TH3-rst-C 15.8 
p 13 V-ViAGEN' 20 17.0 V 104 TH3-dak-C 15.1 V 104 TH3-dak.-C 15.1 
p 9 lOlPCM'EN 16.7 P 6 RGJI-A2 14.2 P 6 RG'l-A2 14.2 
V 87 TH1-Ogav-C 16.2 V 94 TB2-Ogav-C 14.2 V 94 TH2-Ogev-C 14.2 
p 27 y-ViAGEN' 34 16.1 p 5 RGI7-Al 14.0 P 5 RGV-Al 14.0 
V 97 TH2-dak-C 16.0 V 28 KHzUid A 13.7 V 28 KHzUid A 13.7 
V 90 THJ.-dak.-C 16.0 V 15 KOELTOREN-2 13.7 V 15 KOELTOREN-2 13.7 
V 23 MZzuid A 15,8 V 14 KDELTOREN-2 13.4 V 14 KDEr.TOREN-2 13.4 
V 107 TH3-rat-C 15.8 V 78 TG-dak.-C 13.4 V 78 TG-dak-c 13.4 
p 15 V-ViAGEN' 22 15.8 V 83 TH-dak.-C 13.4 V 83 TH-dak-C 13.4 

I 
OVERIGE ERONNEN 27.9 OVERIGE BRCIlNEN 24.9 OVERIGE BRCIlNEN 24.9 
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Clauacentr, Gr's eenh.C standalone, bypassscllst.100 dB (A) (F17457.GT2l Clauscentr, Gr's eenh.C standalone, bypassscllst.100 dB (Al (F17457.GT2l --.I , 
POSITIE 4. x = 1.316.3 Y = 538.0 EMV = .0 HMRI 7.6 ' POSITIE 4. x = 1.316.3 Y = 538.0 HMIT '" .0 HMRI 7.6 ~ 

±l waning E1zenweg 1 Woning ElZenweg 1 

» , 
III z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 • Z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 Z '" 5.0 NRC = 0 -< 
-'" 

MACROBRC!>l DAG_L1\eq MACROBRC!>l AVOND _ Ll\eq :Ml\CROBRCN: Nl\CIlT _ Ll\eq DEE:LBRCN DAG_Ll\eq DEELBRClN AVOND_L1\eq DEELBRClN Nl\.Gn' _ Ll\eq 
ClMSCllRIoJVING dB(Al ClMSCllRIrlVING dB(Al ctISCllRIrlVING dECAl ClMSCllRIoJVING dB(Al , ClMSCBRI.JVING dB(Al a.!SCllRI.JVING dB(Al 

TOTAl\L 43.3 TOTAl\L 43.2 TOTAl\L 43.2 "roTAAL 43.3 TOTAl\L 43.2 TOTAl\L 43.2 
M 8 SCBDORSr-C 40.0 M 8 SCHOORST-C 40.0 M 8 SCIlOORSl'-C 40.0 I' 44 Bypschat3-C 35.3 I' 44 BypBcllst3-C 35.3 I' 44 l3ypscllst3-C 35.3 
M 15 BESTAANDrest 36.2 ~I 15 B&STAANDrest 35.6 M 15 B&STAANDrest 35.6 I' 43 Bypschat2-C 35.2 I' 43 BypBchst2-C 35.2 I' 43 Bypschst2-C 35.2 
M 16 KOELTORENl. 33.9 M 16 KOELTORENl. 33.9 M 16 KOELTORENl. 33.9 I' 42 BypBchatJ.-C 35.1 I' 42 BypschatJ.-C 35.1 I' 42 BypschstJ.-C 35.1 
M 6 VLA-C 33.5 M 6 VLA-C 33.5 M 6 VLA-C 33.5 I' 1 VENT-MlICIi-A 32.3 I' 1 VENT-MlICIi-A 32.3 P 1 VENT-MACH-A 32.3 
M 5 TH-C 30.0 M, 5 TH-C 30.0 M 5 TH-C 30.0 V 17 TOP.KOELT-1 31.4 V 17 TOp.KOELT-1 31.4 V 17 TOP.KOELT-l 31.4 
I!! 7 TRAFO-C 27.6 M 7 TRAFO-C 27.6 M 7 TRAFO-C 27.6 V llo VLl\3-C 28.8 V l.l.0 VLl\3-C 28.8 V l.l.0 VLl\3-C 28.8 
!of 9 KOEL-C 26.4 !of 9 KOEL-C 26.4 M 9 I<OEL-C 26.4 V 109 VLA2-C 28.7 V 109 VLA2-C 28.7 V 109 VLA2-C 28.7 
M 17 KOELT0REN2 25.5 M 17 KOELTOREN2 25.5 M 17 KOELTOIlEN2 25.5 V 108 VLAJ.-C 28.5 V 108 VLAJ.-C 28.5 V 108 VLAJ.-C 28.5 
M 10 Gl\SCJNTIT-C 23.7 M 10 Gl\SONT\T-C 23.7 M 10 Gl\SONT\T-C 23.7 V 7 KOELTOREN-1 27.4 V 7 KDErr'l'OREN-1 27.4 V 7 KOELTOREN-l 27.4 
M 14 BLruXSTART 19.7 !of 4 TG-C 19.1 M 4 TG-C 19.1 P 45 Koel.units-C 26.4 I' 45 Kcelunits-C 26.4 P 45 Koel.units-C 26.4 
M 4 TG-C 19.1 !of 12 WATERBEEI-C -4.8 M 12 Wl\TERBEH-C -4.8 I' 4 SCH-STEEN-A 26.2 ,P 4 SCll:-STEEN-A 26.2 I' 4 SCIi-STEEN-A 26.2 
M 12 WlI:rERBEH-C -4.8 !of 1 KID.-C -78.9 M 1 KIlJ.-C -78.9 V 19 Ml\CIi'l'RAFO A 26.1 V 19~A 26.1 V 19 Ml\CIi'l'RAFO A • 26.1 
Io! 1 KID.-C -78.9 M 3 RH3-C -80.0 M 3 RH3-C -80.0 V 6 KOELTOREN-1 25.5 V 6 KOELTOREN-1 25.5 V 6 KOELTOREN-1 25.5' 
M 3 KH3-C -80.0 14 2 KH2-C -81.0 M 2 KH2-C -81.0 V 20 KOELV A 25.0 V 20 KOELV A 25.0 V 20 KOELV A : 25'.0 
M 2 KH2-C -81.0 M 1.3 BICllIT.L-C -81.6 M 1.3 BICllIT.L-C -81.6 I' 3 VENT-RH-A 24.5 I' 3 VENT-RH-A 24.5 I' 3 VENT-RH-A 24.5 
!of 13 BIOIcrL-C -81.6 14. l.l. Dl\K\IENT-C -85.2 M l.l. Dl\K\IENT-C -85.2 I' 49 Gasantvgeb-C 23.7 I' 49 Gasantvgeb-C 23.7 I' 49 Gasantvgeb-C 23.7 , 
M l.l. DAKVENT-C -85.2 M 14 BLACKS'I:ART -90.0 M 14 BLllCKSTART -90.0 V 1.l.2 Trafo2-C 23.5 V l.l2 Trafo2-C 23.5 V 1.l.2 Trafo2-C 23 •. 5 

V 98 TH2-rst-C 23.5 V 98 TH2-rst-C 23.5 V 98 TH2-rst-C' '23:5 
V l.l.l. Trafol-C 23.3 V 1ll Trafo1-C 23.3 V 11.1. Trafo1-C 23.~ 
V 34 KHcost A 23.3 V 34 KHcost A 23.3 V 34 RHbost A 23,'3 
V 9 KOELToREN-2 21.7 V 9 KOELToREN-2 21.7 V 9 KOE[,'XOREN-2 21'>1 
V 113 Trafo3-C 21.5 V 11.3 Traf03-C 21.5 V 11.3 Trafo3-C :~1.5 
V 16 KOELTOREN-2 21.4 V 16 KOELTOREN-2 21.4 V 16 KOELTOREN-2 21:4 
V 91 TlD.-rst-C 21.3 V 91 TlD.-rst-C 21.3 V 91 TlD.-rst-C 21.3 
V 86 TH-Zgev-C 19.9 V 86 TH-Zgav-C 19.9 V 86 TH~Zgav-C 19.9 
V 8 KOELTOREN-l 19.7 V 8 KOEr.TOREN-l 19.7 V 8 KOELTOREN-l 19.7 
V 85 TH-Zgav-C 19.7 V 85 TH-Zgev-C 19.7 V 85 'l'H-Zgev-C 19.,7 
I' 52 BlaCkst.unit 19.7 V 1 KOELTOREN-l 19.3 V 1 KOELTOREN-l 19.3 
V 1 KOELTOREN-l 19.3 V 94 TH2-Ogev-C 17.9 V 94 TH2-Ogev-C 17.9 
I' 28 V-WAGEN 35 18.8 V 87 TlD.-Ogev-C 17.7 V 87 TlD.-Ogev-C 17.7 
I' 29 V-WAGEN 36 18.3 I' 8 KANlILEN-A2 17.1 I' 8 KANALEN-A2 17.1 
I' 26 V-WAGEN 33 18.0 I' 7 KANlILEN-AJ. 16.9 I' 7 KANALEN-AJ. 16.9 
V 94 TH2-Ogev-C 17.9 I' 9 lOO?CIMPEN 16.7 I' 9 RWPCM'EN 16.7 
V B7 TlD.-Ogev-C 17.7 V 105 TEl3-rst-C 16.6 V 105 TH3-rst-C 16.6 
P 25 V-WAGEN 32 17.4 V 97 TH2-dak-C 16.1 V 97 TH2-dak-C 16.1 
P 8 KANALEN-A2 17.1 V 90 THJ.-dak-C 16.0 V 90 TlD.-dak-C 16.0 U ", P 30 V-WAGEN 37 16.9 V 82 THiOgev-C 15.7 V 82 TH-Ogev-C 15.7 
I' 7 KANALEN-AJ. 16.9 V 23 MZzuid A 15.3 V 23 MZzuid A 15.3 
I' 9 Rl'lE'CH'EN 16.7 I' 6 RGIT-A2- 14.2 I' 6 RGIT-A2- 14.2 fI1 V 105 TH3-rst-C 16. 6 I' 5 RGIT-AJ. 13.9 I' 5 RGIT-AJ. 13.9 
I' 13 V-WAGEN 20 16.6 V 15 KOELTOREN-2 13.7 V 15 KOELTOREN-2 13.7 
V 97 TH2-dak-C 16.1 V 28 RHzuid A 13.6 V 28 RHzuid A 13.6 

~ I' 27 V-WAGEN 34 16 . 0 V 78 TG-dak-=-C 1.3.5 V 78 TG-dak-=-C 13.5 
V 90 TlD.-dak-C 16 . 0 V 77 TG-dak-C 1.3.5 V 77 TG-dak-C 13.5 
V 82 TH-Ogev-C 15.7 V 83 TH-dak-C 13.4 V 83 T¥-dak-C 13.4 

OIlERIGE BRC!iINEN 27.9 OVERIGE BRC!iINEN 25.1 OVERIGE BRCIIINEN 25.1 N :-
CJ1 
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CJ.auscentr, Gr's eenh.C standalone, bypassschst.100 dB(A:) (F17457.Gl'2) Clauscentr, Gr's eenh.C standalone, bypassschst.100 dB(A) (Fl7457.Gl'2) --.J · POSITIE 5. x .. 2358.0 Y .. 1422.0 HMV = .0 HMRI 7.6 ' POSITIE 5. x = 2358.0 Y = 1422 • 0 BM\,T .. .0 HMRI 7.6 ~ 

· Kasteel Heysterum Kasteel Beyeterum ::D » · OJ z .. 5.0 NOO .. 0 z .. 5.0 NOO .. 0 . z .. 5.0 NOO = 0 z = 5.0 NOO = 0 z = 5.0 NOO = 0 z = 5.0 NOO .. 0 -< 
-" 
~ DAG_LAeq MACROBR(J)l' AVOND_LAeq Ml\.CROBRCN NACIn'_LAeq DEELBRClN DAG_LAeq DEELBRW AVOND_LAeq DEELBRClN NACHl' _ LAeq 
Cl!SCBRIJVING dB (A) C!o!S<EUJVING dB (A) ~ dB (A) IHlCBRIJVING dB (A) CfolSCBRIJVING dB (A) CHlalRLJVING dB (A) 

'lU.rAAL 39.9 'lU.rAAL 39.8 'lU.rAAL 39.8 'lU.rAAL 39.9 TOTAAL 39.8 TOTAAL 39.8 
14 16 KOELTORENl 35.0 14 16 KDELTORJ!N.l. 35.0 M 16 KOELTORENl. 35.0 V 9 KDELTOREN-2 28.5 V 9 KOELTOREN-2 28.5 V 9 KOELTOREN-2 28.5 
14 17 KOELT0REN2 34.7 14 17 KDELT0REN2 34.7 14 17 KDELT0REN2 34.7 V 16 lIDELTOREN-2 28.5 V 16 lIDELTOREN-2 28.5 V 16 KOELTCIREN- 2 28.5 
14 15 BESTAANDrest 33.4 14 15 BESTAANDrest 33.3 14 15 BESlAANDrest 33.3 V 10 KDEI:Il'ClREN-2 28.4 V 10 lIDELTOREN-2 28.4 V 10 KOELTOREN-2 28.4 
14 8 SCIlDClRST-C 30.5 14 8 SC!lDORST-C 30.5 14 8 SC!lDORST-C 30.5 V 2 lIDELTOREN-1 28.4 V 2 KOEL'l'ClREN-1 28.4 V 2 lIDELTOREN-1 28.4 
14 14 BLl\aCSTl\RT 19.7 M 5 'l:H-C 17 .1 14 5 m-c 17.1 V 1 lIDELTQREN-1 28.4 V 1 KOELTCREN-l 28.4 V 1 KOELTOREN-l 28.4 
14 5 TH-C 17.1 14 9 KOEL-C 16.9 M 9 lIDEL-C 16.9 V 8 lIDEI:Il'ClREN-1 28.2 V 8 KOELTCIREN-1 28.2 V 8 KOELTCIREN-l 28.2 
14 9 KOEL-C 16.9 M 7 'I:RAFO-C 16.6 14 7 TRAFO-C 16.6 P 8 KANlUoEN-A2 27.7 P 8 KANALEN-A2 27.7 P 8 KAN1;LEN-A2 27.7 
14 7 TRAFO-C 16.6 M 10 GASCNl.'IT-C 16.2 M 10 GASCNl.'IT-C 16.2 P 7 KANMoEN-Al 27.6 P 7 KAN1ILEN-Al 27.6 P 7 KAN1ILEN-Al 27.6 
14 10 GASaN'lV-C 16.2 M 6 VLA-C 11.3 M 6 VLA-C 11.3 V 3 KOELTOREN-1 27.3 V 3 KOEL'l'OREN-1 27.3 V 3 lIDEL'l'OREN-1 27.3 
14 6 VLA-C 11.3 M 4 TG-C 9.8 M 4 TG-C 9.8 V 18 TOP .KOELT-2 27.1 V 18 TOP.KOELT-2 27.1 V 18 TOP.KOELT-2 27.1 
14 4 TG-C 9.8 M 12 Wl\TERE!E!l:-C .1 M 12 WM'ERBEEi-C .1 V 17 TOP.KOELT-1 27.0 V 17 TOP.lIDEtoT-1 27.0 V 17 TOP.KOELT-l 27.0 
14 12 WATERBEIi-C .1 M 1 RHl-C -78.9 M 1 RlU-C -78.9 P 44 Bypschst3-C 26.1 'P 44 Bypschst3-C 26.1 P 44 Bypschst3-C , 26.1 
14 1 RlU-C -78.9 14 3 KB3-C -80.0 M 3 KH3-C -80.0 P 43 Bypschst2-C 25.7 P 43 Bypschst2-C 25.7 P 43 Bypschst2~C 25.7 
14 3 'KH3-C - 80 . 0 M 2 I<H2-C -81.0 M 2 RH2-C -81.0 P 6 RG\7-A2 25.5 P 6 RG'l-A2 25.5 P 6 RG\7-A2 . 25,5 
M 2 RH2-C -81.0 14 13 BlaKTL-C -81.6 M 13 BlaKTL-C -81.6 P 42 Bypschstl-C 25.3 P 42 Bypscbstl-C 25.3 P 42 BYPschstl-C 25.3 
M 13 BIOK:L'L-C -81.6 14 11 IlAKVE!:'IT-C -85.2 M 11 IlAKVE!:'IT-C -85.2 P 5 RG\7-Al 25.3 P 5 RG\7-Al 25.3 P 5 RGI7-Al 25.3 
14 11 DI\KVENT-C -85.2 14 14 BLACKSTART -90.0 H 14 BL!ICKS'l:ARi' -90.0 V 11 KOELTOREN-2 22.3 V 11 KOELTCREN-2 22.3 V, 11 KOELTOREN-2 22.3 

V 15 KOELTOREN-2 22.3 V 15 KOEL'l'OREN-2 22.3 V 15 KOELTOREN-2 :, 22~3 
V 7 lIDELTOREN-1 19.8 V 7 KOEL'l'OREN-1 19.8 V 7 KDELTOREN-1 19 .. 8 
P 52 B1ackst.unit 19.7 P 4 SCII-STEJ;N-A 18.S P 4 SCH-STEEN-A 'lS','S 
P 4 SCII-STEEN-A 18.8 P 38 Pa!pen-bio 18.4 P 38 Pcupen-bio i~.,4 
p 38 Parpen-bio 18.4 P 45 Koel.units-C 16.9 P 45 Koel.unite-C ' 16.:S 
P 45 Koel.units-C 16.9 P 49 Gasantvgeb-C 16.2 P 49 Gasantvgeb-C··i6.2 
p 49 Gasantvgeb-C 16.2 V 30 KHooord A 16.1 V 30 RHcoord A ' . 16.,1 
V 30 lmr:iooni A 16.1 P 9 I<WPCl>lPm 13.2 P 9 KWP!H'EN 13.2 
p 12 Brandblua 15.8 P 3 VEIirr-KH-A 12.7 P 3 VENT-m-A 12.7 
P 9~ 13.2 V 33 KHnoord A 12.5 V 33:mnooni A 12.5 
P 3 VENl'-KH-A 12.7 V 113 Trafo3-C 12.0 V 113 Trafo3-C 12:0 
V 33 RHoooni A 12.5 V ll2 Trafo2-C 11.8 V ll2 Trafo2-C 11: 8 
V 113 Trafo3-C 12.0 V 111 Trafo1-C 11.7 V 111 Trafo1-C it.7 
V 112 Trafo2-C 11.8 V 105 TB3-rst-C 11.4 V 105 T1D-rst-c 11.4 
V 111 Trafol-C 11.7 V 75 TG-Wgev-C 7.9 V 75 TG-Wgev-C 7.9 
V 105 TH3-rst-C 11.4 V 110 VL!I3-C 7.8 V 110 VL!I3-C 7.8 
P 24 V-WlIGEN 31 S.4 V 109 VLA2-C 7.6 V 109 VLA2-C 7.6 
V 75 TG-Wgev-C 7.9 VIOl TB3-Ogev-C 6.8 VIOl T1D-Ogev-C 6.8 
V 110 VL!I3-C 7.8 V 83 'l:H-dalt-C 6.6 V 83 m-dak-C 6.6 U V 109 VLl\2-C 7.6 P 10 GIIS-GIi:B-A 6.2 P 10 GIIS-GEB-A 6.2 
P 22 V-WlIGEN 29 7.3 V 31 IaiJost A 6.0 V 31 KHcost A 6.0 
P 21 V-WlIGEN 28 7.0 V SO TH-dalt:-C 5.3 V 80 m-dalt-C 5.3 1'1 V 101 TH3-Ogev-C 6.S V 34 KHcostA 5.3 V 34 RHoost A 5.3 
P 20 V-WlIGEN 27 6.7 V 81 'l'H-dak:-C 5.3 V 81 TH-dak:-C 5.3 
V 83 TH-dak-C 6.6 V 82 m-Ogev-c 5.0 V 82 TH-Ogev-C 5.0 

~ P 19 V-WlIGEN 26 6.4 V 104 TB3-dak-C 4.6 V 104 T1D-dak-C 4.6 
P 10 GIIS-GEB-A 6.2 V 97 TIi2-dak-C 4.3 V 97 TIi2-dak-C 4.3 
P 23 V-WlIGEN 30 6.2 V 107 TB3-rst-C 4.3 V 107 T1D-rst-c 4.3 

I N OVERIGE: BRaINEN 17.9 OITERIGE: BReNNEN 13.6 OITERIGE: BRCtIINEN 13.6 
:-
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Clauscentr, Gor'S eenh.C standalone, hypasssehst.100 dB(A) (Fl7457.Gr2) 
POSITIE 6. x = 2402.0 Y = 1311.1 HMV = .0 HMRI 7.6 . 

ZClNEPtlNT A 

z = 5.0 NRO = 0 z = 5.0 NRO = 0 , z = 5.0 NRO = 0 

MlICl<OBRClN Dl\G_ Ll\eq MACROBRON AVOND _ Ll\eq MACRIJllRW Nl!.Cm _ Ll\eq 
CIolSCIlRIJVING dB (A) CIolSCIlRIJVING dB (A) CIolSCIlRIJVING dB (A) 

TOTAAL 39.6 TOTAAr. 39.5 TOTAAr. 39.5 
M 17 KOELT0REN2 34.4 M 17 KOELT0REN2 34.4 M 17 mELT0REN2 34.4 
M 16 KOELTOlIDIJ. 34. 1 14 16 KOELTORENl. 34.1 M 16 KOEL'l'ORENl. 34.1 
III 15 BESTAANDrest 33.6 M 15 BESIAANDrest 33.4 M 15 BFSrAANDrest 33.4 
M 8 SCHOORST-C 30.3 M 8 samRST-C 30.3 M 8 SCBOORST-C 30.3 
M 14 BL1ICKSTART 19.5 M 9 mEL-C 17.5 14 9 KOE[,-C 17.5 
M 9 KOE[,-C 17.5 M 5 'l'H-C 17.4 M 5 'l'H-C 17.4 
M 5 'l'H-C 17.4 M 7 TRl\FO-C 16.6 M 7 TRl\FO-C 16.6 
M 7 TRAFO-C 16.6 M 10 GASONTIT-C 15.9 M 10 GASOmV-C 15.9 
III 10 GASON'lV-C 15.9 M 6 VLA-C 13.3 M 6 VIoA-C 13.3 
M 6 VLA-C 13.3 M 4 TG-C 10.7 M 4 TG-C 10.7 
M 4 TG-C 10.7 M 12 WMERBEH-C .2 M 12 WMERBEH-C .2 
M 12 WATERBEII-C .2 M 1 RHl.-C -78.9 M 2. RHl.-C -78.9 
M 1 RHl.-C -78.9 M 3 KH3-C -80.0 M 3 KH3-C -80.0 
M 3 KH3-C -80.0 M 2 RH2-C -81.0 M 2 l.IX2-C -81.0 
M 2 RH2-C -81.0 M 13 BlCEI.'r.-C -81.6 M 13 BlcacrL-C -81.6 
M 13 BIOKTL-C - 81.6 M 11 Dl\KVENl'-C -85.2 M 11 DAKVENT-C -85.2 
M 11 DAKVENT- C - 85.2 M 14 BLACKSTART -90.0 M 14 BIACKSTARr -90.0 

GBtoumIMKtSSIE T.G.V. DIRECT EN GEREFLECl'EERD GBtoum 

Clauscentr, Gor's eenh.C standalone, hypassBchst.100 dB (A) (F17457.Gr2) 
POSITIE 6. x = 2402.0 Y = 1311.1 HMV = .0 HMRI 7.6 

ZClNEPtlNT A 

z = 5.0 NRO = 0 z • 5.0 NRO = 0 z = 5.0 NRO = a 

DEELBRON Dl\G_Ll\eq DEELBRCN AVOND _ Ll\eq DEELBRtN NACIll' _ Ll\eq 
CIolSCERLJVING dB (A) CIolSCERIJVING dB (A) CIolSCIlRIJVING dB (A) 

TOTAAr. 39.6 TOTAAr. 39.5 TOTAAr. 39.5 
v 9 KOELTOREN-2 28.0 V 9~-2 28.0 V 9 KOELTOREN-2 28.0 
V 16 KOELTClREN-2 28. 0 V 16 KOELTClREN-2 28. 0 V 16 KOELTCRBN-2 28.0 
V 10 KOELTClREN-2 27.9 V 10 KOELTClREN-2 27.9 V 10 KOELTOREN-2 27.9 
V 2 KOELTClREN-l 27.9 V 2 KOELTOREN-l 27.9 V 2 KOELTOREN-1 27.9 
V 1 mE[,TOREN-1 27.9 v 1 KOELTOREN-l 27.9 V 1 mE[,TOREN-1 27.9 
P 8 I<l\NlUoEN-A2 27.7 P 8 !OOIi\LEN-A2 27.7 P 8 I<l\NlUoEN-A2 27.7 
V 8 KOELTOREN-1 27.7 V 8 mELTOREN-1 27.7 v 8 KOELTOREN-1 27.7 
P 7 I<l\NlUoEN-Al 27.6 P 7 KANMoEN-Al 27.6 P 7 RAN1U.oEN-Al 27.6 
V 17 TOP.KOELT-1 26.7 V 17 TOP.KOELT-l 26.7 V 17 TOP.KOELT-l 26.7 
V 18 TOP.KOELT-2 26.6 V 18 TOP.mELT-2 26.6 v 18 TOP.mELT-2 26.6 
P 44 Bypschst3-C 26.0 P 44 Bypschst3-C 26.0 P 44 Bypsehst3-C 26.0 
P 43 Bypechst2-C 25.6 ' P 43 BypBchst2-C 25.6 P 43 Bypsehst2-C 25.6 
P 42 Bypschstl-C 25.1 P 42 Bypsehst1-C 25.1 P 42 BypBchstl,-C 25.1 
P 5 RGV-Al 25.1 P 5 RGV-Al 25.1 P 5 RGV-Al , 25.1 
V 15 KOELTOREN-2 25.0 V 15 KOELTOREN-2 25.0 V 15 KOELTOREN-2 " 25.0 
P 6 RGV-A2 24.9 P 6 RGIT-A2 24.9 P 6 RGIT-A2 24.9 
P 9 RWl'G!PEN 22.7 P 9 RWl'G!PEN 22.7 p. 9 RWl'G!PEN . 22.7 
V 3 KOELTOREN- 1 22.5 V 3 KOIml'OREN-1 22.5 V 3 KOELTOREN-1 • 22~5 
V 7 KOELTOREN-1 21.0 V 7 KOELTOREN-1 21.0 V 7 KQE[,TOREN-1 21.0 
V 11 KOEIoTOREN-2 20.0 V 11 KOELTOREN-2 20.0 V 11 KOELTOREN-2 '20,0 
P 52 Blackst.unit 19.5 P 4 8CH-STEBN-A 18.6 P 4 SCH-S'l'EEN-A 1B', ~ 
p 4 SCH-STEEN-A 1S.6 P 38 PaIpen-bio 17.9 P 38 PaIpen-bio : 1.'1.;,9 
P 38 Paxpen-bio 17.9 P 45 Koelunits-C 17.5 P 45 Koelunits-C ' "i7.5 
p 45 Koelunits-C 17.5 P 49 Gasontvgeb-C 15.9 P 49 Gasontvgeb-C 15.9 
P 49 Gasontvgeb-C 15.9 V 30 KHnoord A 15.9 V 30 RHncord A 15.9 
V 30 KHnoord A 15.9 P 3 VENT-m-=A 12.5 p 3 VENi'-m-=-A 12.5 
p 12 BrandblUs 15.3 V 33 KHnoord A 12.3 V 33 RHnoord A 12.3 
P 3 VENT-XH-A 12.5 V 113 'l'raf03-C 12.0 V 113 'l'raf03-C 12~0 

V 33 KHnoord A 12.3 V 112 'l'rafo2-C 11.8 V 112 'l'rafo2-C 1l:8 
v 113 'l'rafo3-C 12.0 V 111 'l'rafol-C 11.6 v 111 'l'rafol-C 11.6 
v 112 'l'rafo2-C 11.8 V 105 TH3-ret-C 11.3 V 105 TH3-ret-C 11.3 
V 111 'l'rafol-C 11.6 V 110 ~-C 8.7 V 110 ~-c 8.7 
V 105 TH3-ret-C 11.3 V 109 VLI\2-C 8.5 V 109 VLI\2-C 8.5 
V 110 ~-C 8.7 V 108 VLAl-C 8.3 V 108 VLAl-C 8.3 
V 109 VLI\2-C 8.5 V 75 TG-Wge\r-C 7.8 V 75 TG-Wge\r-C 7.8 
V 108 VLAl-C 8.3 V 83 'l'H-dak-C 7.2 v 83 TH-dak-C 7.2 
P 24 V-WAGEN 31 7.8 V 101 'l'H3-agev-c 6.7 V 101 'l'H3-agev-c 6.7 
V 75 TG-Wge\r-C 7.8 v 81 'l'H-dak-C 6.3 V 81 TH-dak-C 6.3 
p 23 V-WAGEN 30 7.3 V 107 TH3-ret-C 6.2 V 107 TH3-ret-C 6.2 
v 83 TH-dak-C 7.2 p 10 GAS-GEB-A 5.8 P 10 GAS-GEB-A 5.8 
p 22 V-WAGEN 29 7.0 V 80 'l'H-dak-C 5.2 v 80 TH-dak-C 5.2 
v 101 TH3-agev-c 6.7 V 82 'l'H-agev-c 5.2 V 82 TH-o;ev-c 5.2 
P 21 V-WAGEN 28 6.6 V 20 KOELV A 4.7 V 20 KOELV A 4.7 
P 29 V-WAGEN 36 6.5 P 1 VENT-MlICIi-A 4.7 P 1 VENT-M1!CH-A 4.7 

U 
PI 

V 81 'l'H-dak-C 6.3 V 77 TG-dak-C 4.6 V 77 TG-dak-C 4.6 
I 

OVERIGE BllQ;NEN 18.8 

~ 
OVERiGE BRCl'lNEN 14.7 N OVERIGE BRCl'lNEN 14.7 
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GELUIDIMMISSIE T.G.V. DIRECl' EN GE:REFLECl'EE:R GELUID 

Clauscentr, Gr's eenh.C standalone, bypassschst.100 dB<Al (Pl74s7.Gl'2l 
rosITIE 7. x = 2005.1 Y = 426.2 HMI7 = .0 HMRI 7.6 . 

ZONEPllNT B 

z 5.0 NRC 0 

Ml\CROBRCN Dl\G LAeq 
CHlCEUJVlNG - dB(Al 

TOTAAL 39.1 
M 17 KOELT0REN2 33.5 
H 16 KOELTORENl 33.2 
M B SCBOORST-C 32.9 
M 15 BESTAANDrest 28.5 
M 6 VLl\.-C 25.6 
M 5 'l'H-C 24.8 
M 7 TRAFO-C 21.7 
M 9 KOEL-C 19.6 
M 10 GI\SClN'lV-C 18.0 
M 4 TG-C 12.4 
M 14 BLl\CKSTARl' 11.9 
M 12 wcrERBEH-C -10.9 
M 1 Rm-C -78.9 
M 3 KH3-C -80.0 
M 2 8B2-C -81.0 
M 13 BICl!crL- C -81.6 
M 11 OAKVENT-C -85.2 

z 5.0 NRC 0 

MACRQBR(N AVCND LAeq 
CHlCEUJVlNG -dB (Al 

TOTAAL 39.0 
M 17 KOELT0REN2 33.5 
M 16 KOELTORENl 33.2 
M 8 S<XlORS'l'-C 32.9 
M 15 BE'Sl'AANDrest 28.2 
M 6 VLl\.-C 25.6 
r~ 5 TH-C 24.8 
M 7 TRAFO-C 21.7 
M 9 I«lEL-C 19.6 
M 10 GASIJNTIl-C 18.0 
M 4 TG-C 12.4 
M 12 WATERBEH-C -10.9 
M 1 Rm-C -78.9 
M 3 KH3-C -80.0 
M 2 RH2-C -81.0 
M 13 BlCEl'L-C -81.6 
M 11 DAKVENT-C -85.2 
M 14 BLl\CKSTARl' -90.0 

. z 5.0 NRC o 

Ml\CROBRCN NACE!I' LAeq 
Cl>IISCEUJVlNG -dB(Al 

TOTAAL 39.0 
M 17 KDELTOREN2 33.5 
M 16 KOELTORENl 33.2 
M 8 SCHXlRST-C 32.9 
M 15 BESTAANDrest 28.2 
M 6 VLA-C 25.6 
M 5 'l'H-C 24.6 
M 7 TRAFO-C 21.7 
M 9 KOEto-C 19.6 
M 10 GASIJNTIl-C 18.0 
M 4 TG-C 12.4 
M 12 WATERBEH-C -10.9 
M 1 Rm-C -78.9 
M 3 KH3-C -80.0 
M 2 8B2-C -81.0 
M 13 BIClIcrL-C -81.6 
M 11 DAKVENT-C -85.2 
M 14 BLl\CKSTART -90.0 

GELUIDIMMISSIE T .G. V. DIRBCr EN GE:REFLECIEE:RD GELUID 

Clauscentr, Gr's eenh.C standalone, bypassschst.100 dB(Al (Fl7457 . Gl'2l 
POSITIE 7. x = 2005.1 Y = 426.2 HMI7 = .0 HMRI 7.6 

ZClNEE'llN'l' B 

z 5.0 NRC 0 

DEELBRClN Dl\G _ LAeq 
Cl>IISCEUJVING dB (Al 

TOTAAL 39.1 
V 8 KOELTCmN-l 28 . B 
P 44 Bypschst3-C 2B.6 
V 1 KOELTOREN-1 28.3 
P 43 Bypecbst2-C 28.2 
P 42 Bypscbstl-C 27.7 
V 15 KOELTOREN-2 27.6 
V 16 KOELTOREN-2 27.3 
V 17 'l'OP.I«lELT-1 27.1 
V 9 KOEtoTOREN-2 27.0 
V 18 'l'OP .KOELT-2 26.0 
P 1 VENT-MACli-A 23.2 
V 14 KOEL'l'OREN-2 22.7 
V 110 VLA3-C 21.0 
V 109 VLA2-C 20.8 
V 108 VLAl-C 20.5 
V 2 KOEL'l'OREN-l 20.5 
P 4 SCH-STEEN-A 20.2 
V 20 KOELV A 20.0 
P 45 Koelunits-C 19.6 
V 19 Ml\C!iTRAFO A 18.9 
V 111 Trafol-C 18.4 
V 10 KOELTOREN-2 18.1 
P 49 Gasontvgeb-C lS.0 
P 9 RI'lPCMPEN 17.7 
V 106 TH3-rst-C 16.3 
V 113 Trafo3-C 16.3 
V 99 '1'H2-rst-C 16.0 
V 112 Trafo2-C 15.6 
P 3 VENT-KH-A 15.2 
V 105 TH3-rst-C 13.9 
V 7 KOELTOREN-1 13.7 
V 92 THl-rst-C 13.3 
V 86 'l'H-Zgev-C 13.1 
V 85 TH-Zgev-C 12.8 
P 52 Blackst.unit 11.9 

z 5.0 NRC 0 

DEELBRClN AVCND LAeq 
Cl>IISCERIJVlNG -dB (Al 

TOTAAL 39.0 
V B KOELTOREN-l 2B.B 
P 44 Bypecbst3-C 26.6 
V 1 KOELTClREN-l 28.3 
P 43 Bypecbst2-C 28.2 
P 42 Bypscbstl-C 27.7 
V 15 I«lELTClREN-2 27.6 
V 16 KOELTOREN-2 27.3 
V 17 'l'OP.KOELT-1 27.1 
V 9 KOELTOREN-2 27.0 
V 18 'l'OP .KDELT-2 26.0 
P 1 VENl'-MACli-A 23.2 
V 14 KOEtoTOREN-2 22.7 
V 110 VLA3-C 21.0 
V 109 VLA2-C 20.8 
V 108 VLAl-C 20.5 
V 2 KOEL'l'OREN-l 20.5 
P 4 SCH-STEEN-A 20.2 
V 20 KOELV A 20.0 
P 45 Koelunits-C 19.6 
V 19 Ml\C!iTRAFO A 18.9 
V 111 Trafol-C 18.4 
V 10 KOELTOREN-2 18.1 
P 49 Gasontvgeb-C 18.0 
P 9 KWPa.lPEZol' 17.7 
V 106 TH3-rst-C 16.3 
V 113 Trafo3-C 16.3 
V 99 '1'H2-rst-C 16.0 
V 112 Trafo2-C 15.6 
P 3 VENl'-IIli-A 15.2 
V 105 TH3-rst-C 13.9 
V 7 KOELTOREN-1 13.7 
V 92 '1'Hl-rst-C 13.3 
V 86 TH-Zgev-C 13.1 
V 85 TH-Zgev-C 12 . 8 
P 7 KANi\LEN-Al 11.6 

z 5.0 NRC '" o 

DEELBRClN NACHT LAeq 
QISalRlJVlNG -dB (Al 

TOTAAL 39.0 
V B KOELTOREN-l 2B.B 
P 44 Bypschst3-C 26.6 
V 1 KOm:roREN-1 2B.3 
P 43 Bypecbst2-C 28.2 
P 42 Bypecbstl-C 27.7 
V 15 KOELTOREN-2 27.6 
V 16 KOELTOREN-2 27.3 
V 17 'l'OP.I«lEtoT-1 27.1 
V 9 KOELTOREN-2 27.0 
V 18 'l'OP .KOELT-2 26.0 
P 1 VENT-MACa-A ' 23.2 
V 14 KOEtoTOREN-2 22.7 
V 110 VLA3-C 2i.a 
V 109 VLA2-C , 20.8 
V 108 VIAl.-C . 20.5 
V 2 KOELTOREN-1 20.5 
p . 4 SCH-STEEN-A 20.2 
V 20 KOELV A . 20.0 
P 45 Koelunits-C 19.-6 
V 19 MN:mRAFO A '18" '~ 
V 111 Trafol-C l!!A 
V 10 KOELTClREN-2 . 18.a 
P 49 Gasantvgeb-c"'is.o 
P 9 KWPa.lPEZol' , -- 17.7 
V 106 ~7rst-C 16.3 
V 113 Traf03-C 16.3 
V 99 '1'H2-rst-C 16.0 
V 112 Trafo2-C 15 ; 6 
P 3 VENl'-KH-A 15.2 
V 105 TH3-rst-C 13.9 
V 7 KOEtoTOREN-1 13.7 
V 92 '1'Hl-rst-C 13.3 
V 86 TH-Zgev-C 13.1 
V 85 TH-Zgev-C 12.8 
P 7 II:ANlU.EN-Al 11.6 

P 7 KANi\LEN-Al 11.6 V 95 '1'H2-Zgev-C 11.5 V 95 'l'B2-Zgev-C 1l.5 U V 95 '1'H2-Zgev-C 11.5 V 6 KOELTOREN-1 11.0 V 6 KOEL'l'OREN-1 11.0 
V 6 KOELTOREN-l 11.0 P 8 R»lALEN-A2 10.7 P 8 KANi\LEN-A2 10.7 
P 8 KANi\LEN-A2 10.7 V 97 'l'B2-dak-C 10.3 V 97 '1'H2-dak-C 10.3 PI P 27 V-WI\GEN 34 10.6 V 107 TB3-rst-C 10.3 V 107 TH3-rst-C 10.3 
V 97 '1'H2-dak-C 10.3 P 6 RGIT-A2 10.0 P 6 RGIT-A2 10.0 
V 107 TH3-rst-C 10.3 V 90 THl-dak-C 10.0 V 90 '1'Hl-dak-C 10.0 

~ P 28 V-WlIGEN 35 10.0 V 102 TH3-Zgev-C 9.8 V 102 TH3-Zgev-C 9.8 
p 6 RGIT-A2 10.0 V 75 TG-Wgev-C 9.8 V 75 'l'G-Wgev-C 9.8 
V 90 THl-dak-C 10.0 V 82 'l'H-Qgav'-C 9.7 V 82 TH-Ogev-C 9.7 

\ N OVERIGE BRalNEN 22.4 OVERIGE BR.Cl'lNEN 20.4 OIIER:iGE BR.Cl'lNEN 20.4 
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GELUIDIMMISSIE T.G.V. DIRECr EN GEREFLECl'EERD GELUID 

Clauscentr, GT's eerm.C standalone, bypassschst.l00 dB(A) (F17457.GX2) 
POSITIE 8. x = 1106.0 Y = 300.0 HMV = .0 HMRI 7.6 . 

ZONEE'llNl' C 

z 5.0 NRC 0 

~ DAG_LAeq 
CR>lSCHRIoJVJNG dB (A) 

TOTAAL 39.8 
M 8 SCIlDORST-C 36.3 
M 15 BESTAl\NDrest 33.2 
M 16 KOELTORENl 31.9 
M· 6 VLA-C 28.4 
M 5 TH-C 26.6 
bt 7 TRAFO-C 24.3 
M 9 KOEr.-C 21.3 
M 17 KOEr.T0REN2 18.7 
M 4 TG-C 16.4 
M 14 BLACKSTART 15.3 
M 10 GASONTV-C 14.3 
M 12 WMERBEIi-C 3.5 
M 1 K81-C -78.9 
M 3 KH3-C -80.0 
M 2 K82-C -91.0 
M 13 BICIKTL-C -81. 6 
M 11 ~-C -95.2 

z 5.0 NRC = 0 

~ AVONDLAeq 
00SCliRl:JVINl3 -dB (A) 

TOTAAL 39.7 
M 8 SCBDORST-C 36.3 
M 15 BES!AANDrest 32.5 
M 16 KOEr.TORENl 31. 9 
M 6 VLA-C 28.4 
M 5 TH-C 26.6 
M 7 TRAFO-C 24.3 
M 9 KOEL-C 21.3 
M 17 KOELT0REN2 18.7 
M 4 TG-C 16.4 
M 10 GASaNTV-C 14.3 
M 12 ~-C 3.5 
M 1 K81-C -78.9 
M 3 KH3-C -80.0 
M 2 K82-C -81.0 
1~ 13 BIClIn'L-C -81. 6 
M 11 UAKVENT-C -85.2 
1;J: 14 BLACKS'.rART -90.0 

z 5.0 NRC o 

MlICROBRCN Nl\C8T Ll\eq 
CR>lSCHRIoJVJNG -dB (A) 

TOTAAL 39.7 
M 8 SCBDORST-C 36.3 
M· 15 ~st 32.5 
M 16 KOEr.TORENl 31.9 
M 6 VLA-C 28.4 
M 5 TH-C 26.6 
M 7 TRAFO-C 24.3 
M 9 KOEL-C 21.3 
M 17 KOEr.T0REN2 18.7 
M 4 TG-C 16.4 
M 10 GASaNTV-C 14.3 
M 12 WAlEREEH-C 3.5 
M 1 KHl-C -78.9 
M 3 KH3-C -80.0 
M 2 K82-C -81.0 
M 13 BICIKTL-C -81.6 
M 11 UAKVENT-C -85.2 
M 14 BLACKSTART -90.0 

GELUIDIMMISSIE T.G.V. DIRECr EN GERElI?LECl'EEi GELUID 

Clauscentr, GT's eerm.C standalone, bypsssschst.l00 dB (A) (E'17457.GT2) 
POSrrIE 8. x = 1106.0 Y = 300.0 HMV = .0 HMRI 7.6 

ZONEPllNT C 

z = 5.0 NRC = 0 z c 5.0 NRC = 0 z = 5.0 NRC = 0 

DEELBRON DAG_LAeq IlEEr.BRQN AVOND_LAeq DEELBRON NACBT_LAeq 
CMSCllRIJ1/ING dB (A) CR>lSCllRIJ1/IN dB (A) CR>lSCHRIJ1/ING dB (A) 

TOTAAL 39.9 TOTAAL 39.7 TOTAAL 39.7 
P 42 Bypschstl-C 31.6 P 42 Bypschstl-C 31.6 P 42 Bypschstl-C 31.6 
P 43 Bypschst2-C 31.5 P 43 Bypschst2-C 31.5 P 43 Bypschst2-C :31.5 
P 44 Bypschst3-C 31.4 P 44 Bypschst3-C 31.4 P 44 Bypschst3-C 31.4 
V 17 TOP.KOELT-l 29.2 V 17 TOP.KOELT-1 29.2 V 17 TOP.KDELT-l 29.2 
P 1 VENT-MlICH-A 28.7 P 1 VENT-MlICH-A 28.7 P 1 VENT-MlICH-A 28.7 
V 8 KOEr.TOREN-1 25.5 V 8 KOEr.TOREN-1 25.5 V 8 KOELTOREN-l 25.5 
V 1 KDEr.TOREN-1 24.9 V 1 KOEr.TOREN-l 24.9 V 1 KOELTOREN-l 24.9 
V 108 VLAJ.-C 23.8 V 108 VLAJ.-C 23.8 V 108 VLAJ.-C 23.8 
P 4 SCH-STEEN-A 23.7 P 4 SCH-STEEN-A 23.7 P 4 SCH-STEI1N-A 23.7 
V 109 i/IA2-C 23.7 V 109 i/IA2-C 23.7 V 109 i/IA2-C 23.7 
V 110 VLA3-C 23.5 V 110 VLA3-C 23.5 V 110 VLA3-C 23.5 
V 19 MACm'RAFO A 23.5 'V 19 MACm'RAFO A 23.5 V 19 MACm'RAFO A 23.5 
V 20 KOELV A 22.1 V 20 KDELV A 22.1 V 20 KOELV A . 22. l; 
P 3 VENT-RH-A 21.5 P 3 VEIiIl'-KH-A 21.5 P 3 VEIiIl'-RH-A 21.5 
P 45 Koelunits-C 21.3 P 45 KoelllIlits-C 21.3 P 45 Koelunits-c ' 21 : 3 
V 111 Trafol-C 19.6 V 111 Trafo1-C 19.6 V 111 Trafo1-C 19.6 
V 112 Trafo2-C 19.6 V 112 Trafo2-C 19.6 V 112 Trafo2-C . 19.6 
V 113 Traf03-C 19.4 V 113 Traf03-C 19.4 V 113 Trafo3-C ,19;4 
P 9 RWPCIolPEN 18.0 P 9 KWPCI>!PEN 18.0 P 9 KWPCI>!PEN ;1.8 •. 0 
V 93 THl-rst-C 17.2 V 93 THl-rst-C 17.2 V 93 THl.-rst-c ·17".2 
V 100 TH2-rst-C 17.1 V 100 TH2-rst-C 17.1 V 100 TH2-rst-C l? .. J 
V 107 TH3-rst-C 16.6 V 107 TB3-rst-C 16.6 V 107 TH3-rst-C _ 16~6 
V 34 KHoost A 16.2 V 34 KHoost A 16.2 V 34 KIfoost A. -'16.2 
V 35 Rat mWiast A 15.6 V 35 Rat MZWest A 15.6 V 35 Rat MZWest A 15.6 
V 85 m-Z"gev-c - 15.6 V 85 m-zgev-c - 15.6 V 85 m-Z"gev-c - 15.6 
V 86 TH-Zgev-C 15.5 V 86 m-Zgev-c 15.5 V 86 TH~Zgev-C 15.5 
P 52 B1ackst.unit 15.3 V 23 MZzuid A 15.3 V 23 MZzuid A 15.3 
V 23 MZzuid A 15.3 P 49 Gasontvgeb-C 14.3 P 49 Gasantvgeb-.c 14 ~ 3 
P 28 v-WAGEiN 35 14.9 P 7 K1IN1ILEN-Al 14.2 P 7 KlINr\LEN-Al 14.2 
P 29 V-Wl\GEN" 36 14.9 P 8 Kl\NALEN-A2 14.1 P 8 KlINr\LEN-A2 14.1 
P 13 V -Wl\GEN" 20 14.8 V 89 THl-Wgav-C 13.9 V 89 TRl.-Wgav-C 13.9 
P 49 Gasantvgeb-C 14.3 V 96 TH2-Wgev-C 13.8 V 96 TH2-Wgev-C 13.8 
P 7 Kl\Nl\LEN-Al 14.2 V 7 KOEr.TOREN-1 13.3 V 7 KOELTOREN-1 13.3 
P 8 Kl\Nl\LEN-A2 14.1 V 18 TOP.KOELT-2 12.8 V 18 TOP .KOELT-2 12.8 
P 26 V-WlIGEN 33 13.9 V 90 THl.-dak-C 12.6 V 90 THl-dak-C 12.6 
V 89 THl-Wgav-C 13.9 V 97 Tll2-dak-C 12.5 V 97 'l'H2-dak-C 12.5 
V 96 TH2-Wgev-C 13.8 V 6 KOELTOREN-l 12.5 V 6 KOELTOREN-1 12.5 
P 25 V-Wl\GEN" 32 13.5 V 84 TH-Wgev-C 12.2 V 84 'l'H -Wgev-C 12.2 
P 15 V -Wl\GEN" 22 13.4 V 74 TG-Ogav-C 12.0 V 74 TG-Ogav-C 12.0 
V 7 KDELTOREN-l 13.3 V 14 KOELTOREN-2 11.9 V 14 KOEI:.TOREN-2 11.9 
P 27 V-Wl\GEN" 34 13.1 V 88 THl-Zgev-C 11.8 V 88 THl-Zgev-C 11.8 
P 24 V -Wl\GEN" 31 12.9 V 83 TH-dak-C 11.7 V 83 TH-dak-C 11.7 
P 16 V-WIGEN 23 12.9 V 103 TB3-Wgev-C 11.6 V 103 TH3-Wgev-C 11.6 
V 18 TOP.KDELT-2 12.8 V 95 'l'H2-Zgev-C 11.4 V 95 TH2-Zgav-C 11.4 
V 90 THl-dak-C 12.6 V 104 TB3-dak-C 11.3 V 104 TH3-dak-C 11.3 

\ 
OVERIGE: BRONNEN 26.6 OVERIGE: BRCNNEN 23.3 OVERIGE: BRWNEN 23.3 

U 
PI 

~ N 



"'T1 
...... 
-...t GE:LmDIMMISSIE T.G.V. DIREC'l' EN GEREFLECl'EERD GE:LmD GE:LmDIMMISSIE T.G.V. DIRECl' EN GEREFLECl'EERD GE:LmD 

""" tTl 
Clauscentr, GT's eeoh.C standalone, bypassschst.100 clB(A) (Fl7457.Gl'2) Clauscentr, GT's eenh.C standalone, bypassschst.100 clB(A) (Fl7457.Gl'2) -...t 

" POSITIE 9. x = 315.0 Y = 405.0 EMIT = .0 HMRI 7.6 . I?OSITIE 9. x = 315.0 Y - 405.0 EMIT = .0 HMRI 7.6 t' 
::IJ zrnEPUNT D zrnEPUNT D 

:p-
m 

2 = 5.0 NRC = 0 2 = 5.0 NRC = 0 2 = 5.0 NRC = 0 -< 2 = 5.0 NRC = 0 2 = 5.0 NRC = 0 2 = 5.0 NRC = 0 
...... 

MACROBRf:N Dl\G_LAeq Ml'.CROBRClN AVCND_LAeq Ml\CROBRCN NACIn' _ LAeq DEELBRCN DlIG_LAeq DEELBRIJN AVCND_LAeq DEELBRCIN NACIn' _ LAeq 
OMSCEU.JVlNG clB(A) ClMSaIRIUVlNG clB(A) OMSCBRIUVlNG clB(A) OMSCBRIJVlNG clB(A) OMSCBRIJVING clB(A) OMSCBRIUVlNG clB(A) 

TOTAAL 40.7 TOTAAL 40.6 TOTAAL 40.6 TOTAAL 40.7 l'OTAAL 40.6 TOTAAL 40.6 
M 15 BESTAl\NDrest 35.6 M 15 BFSJ:Al\NDrest 35.4 M 15 BESTAANDrest 35.4 P 9 KWPOMPEN 31.9 P 9 KWPCMPEN 31.9 P 9 Rl'lPCME'EN 31.9 
-M 16 lIDELTORENJ. 35.4 M 16 KOELTORENl 35.4 M 16 KOELTORENl 35.4 V 6 KOELTOREN-1 29.6 V 6 lIDBLTOREN-1 29.6 V 6 lIDELTOREN-1 29.6 
M 17 lIDELT0REN2 34.4 M 17 KOELT0REN2 34.4 M 17 lIDEL'l'OREN2 34.4 V 5 lIDELTOREN-1 29.5 V 5 lIDELTOREN-1 29.5 v 5 lIDELTOREN-1 29.5 
M 8 SCBOORST-C 31.0 M 8 SCBOORST-C 31. 0 M 8 SCBOORST-C 31.0 V 7 lIDELTOREN-1 29.4 V 7 lIDELTOREN-1 29.4 V 7 lIDELTOREN-1 29.4 
M 6 VLA-C 23.9 M 6 VLA-C 23 .9 M 6 VLA-C 23.9 V 14 lIDELTOREN-2 28.6 V 14 lIDELTOREN-2 28.6 V 14 KOELTOREN-2 28.6 
M 5 TH-C 22.2 M 5 TH-C 22 .2 111 5 TH-C 22.2 V 15 lIDELTOREN-2 28.5 V 15 lIDELTOREN-2 28.5 V 15 lIDELTOREN-2 28.5 
M 7 TRAFO-C 19.3 M 7 TRAFO-C 19.3 M 7 TRAFO-C 19.3 V 13 KOELTOREN-2 28.4 V 13 lIDELTOREN-2 28.4 V 13 lIDELTOREN-2 28.4 
M 9 lIDEL-C 16.1 M 9 lIDEL-C 16.1 M 9 lIDEL-C 16.1 P 5 RGIT-Al 28.4 P 5 RGIT-Al 28.4 P 5 RGIT-Al 28.4 
111 14 BLACKSTlIR:!' 12.7 M 4 TG-C 7 .2 M 4 TG-C 7.2 V 17 TOP.KOELT-1 27.3 V 17 TOP.lIDELT-1 27.3 V 17 TOP.lIDELT-1 27.3 
111 4 TG-C 7.2 M 10 G1ISON'lV-C 1.'7 M 10 GASClNTIT-C 1.7 P 42 Bypschst1-C 26.6 P 42 Bypschst1-C 26.6 P 42 Bypschstl-C 26.6 
M 10 GASONTIT-C 1.7 M 12 Wl\l'ERBEH-C -8 .4 M 12 WATEIlBEEi-C -8.4 V 18 TOP.lIDELT-2 26.2 V 18 TOP.lIDELT-2 26.2 V 18 TOP.lIDELT-2 26.2 
M 12 WATEREEIi-C -8.4 M 1 mn-c -78 .9 M 1 Km-C -78.9 P 43 Bypschst2-C 26.2 ' p 43 Bypschst2-C 26.2 P 43 Bypschst2-C 26.2 
M 1 KHl-C -78.9 M 3 KIO-C -80 .0 M 3 KIO-C -80.0 P 44 BypschstJ-C 25.8 P 44 Bypschst3-C 25.8 P 44 BypschstJ,-C 25. E! 
111 3 KH3-C -80.0 M 2 KH2-C -81. 0 M 2 KH2-C -81.0 P 1 VENT-MACli-A 22.5 P 1 VENT-MACH-A 22.5 P 1 VENT-MACli~A 22.5 
M 2 KH2-C -81.0 M 13 BlOEcr'L-C -81. 6 M 13 BIOIcrL-C -81.6 V 8 KOELTOREN-1 21.9 v 8 KOELTOREN-1 21.9 v 8 KOELTOREN-1 ' 21.9 
111 13 BIOIcrL-C -81.6 M 11 DAK1/ENT-C -85 .2 M 11 DAKVENT-C -85.2 V 12 KOELTOREN-2 21.8 V 12 KOELTOREN-2 21.8 V 12 lIDELTOREN-2 21.8 
M 11 Dl\KVENT-C -85.2 111 14 BIJ\CKSTl\Rl' -90 .0 M 14 BL!ICKSTlIRl' -90.0 P 38 PaIpen-bio 21.8 P 38 PaIpen-bio 21.8 p. 38 PatpeD.-bio 21.8 

P 4 SCB:-STEEN-A 21.4 P 4 SCB:-S'l'EE:N-A 21.4 P 4 SCB:-STEEN-A .. 21~4 
V 20 lIDELV A 21.3 V 20 lIDELV A 21.3 V 20 KOELV A 21.-3 
P 7 KANALEN-Al 21.2 P 7 KANALEN-Al 21.2 P 7 lmNl\LEN-Al '2n2 
v 19~A 20.8 V 19 MMHrnAFO A 20.8 V 19 MAan'R1IFO A 2()..8 
V 35 Ret MZwest A 20.7 v 35 Ret MZwest A 20.7 V 35 ReI: MZwiaSI: A 20 ';'7 
V 4 lIDELTOREN-l 20.1 v 4 KDELTOREN-l 20.1 v 4 KDELTOREN-l " 20'.1 
v 108 VLA1-C 19.3 V 108 VLA1-C 19.3 V 108 VLlIl.-C 19.,3 
V 109 VLA2-C 19.2 V 109 VLA2-C 19.2 V 109 VLA2-C 19.2 
V 110 VLA3-C 18.9 V 110 VLA3-C 18.9 V 110 vua-c 18.9 
P 8 KANlILEN-A2 17.5 P 8 KANlILEN-A2 17.5 P 8 KllNALEN-A2 17.5 
P 6 RGIT-A2 17.4 P 6 RGIT-A2 17.4 P 6 RGIT-A2 17:4 
P 3 VENT-KH-A 17.3 P 3 VENT-RH-A 17.3 P 3 VENl'-RH-A 17.3 
V 32 RHIolesl: A 16.6 V 32 RHIolest A 16.6 v 32 RHIolesl: A 16.6 
P 45 Koelmrlts-C 16.1 P 45 Koelmrlts-C 16.1 P 45 Koelmrlts-C 16.1 
V 112 Trafo2-C 15.2 V 112 Trafo2-C 15.2 v 112 Traf02-C 15.2 
V 113 Trafo3-C 15.1 V 113 Trafo3-C 15.1 v 113 Trafo3-C 15.1 
V 92 Tm-rst-C 14.7 V 92 Tm-rsl:-C 14.7 V 92 THl-rst-C 14.7 
V 111 Trafo1-C 12.9 V 111 Trafo1-C 12.9 V 111 Trafo1-C 12.9 
V 93 Tm-rst-C 12.8 V 93 THl-rst-C 12.8 V 93 THl-rst-C 12.8 U V 16 KOELTOREN-2 12.8 V 16 lIDELTOREN-2 12.8 v 16 lIDELTOREN-2 12.8 
P 52 Blackst.unit 12.7 V 29 KBoest A 12.6 V 29 KHwest A 12.6 
V 29 RHIolest A 12.6 V 25 MZwestA 12.3 v 25 MZwest-A 12.3 PI V 25 MZwest- A 12.3 V 23 MZzuid - A 12.1 V 23 MZzuid-A 12.1 
P 13 v-WlIGEiN' 20 12.3 V 85 TH-ZgeV-C 12.0 V 85 TH-ZgeV-C 12.0 
V 23 MZzuid A 12.1 V 99 T.H2-rst-C 11.8 V 99 T.H2-rst-C 11.8 

~ V 85 TH-ZgeV-C 12.0 V 86 TH-Zge\r-C 11.5 V 86 TH-Zge\r-C 11.5 
v 99 TH2-rst-C 11.8 P 10 GAS-GEB-A 8.7 P 10 GAS-GEB-A 8.7 
P 15 V-WlIGEN 22 11.7 V 38 Ret_KHwesl:_A 8.0 V 38 Ret_KHwest_A 8.0 , 

N :- OVERIGE: BRaNNEN 24.1 OVERIGE: BRClNNEN 19.7 0\lERJ:GE: BRaNNEN 19.7 

a 
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GELUIDIMMISSrE T.G.V. DIRECr EN GE:REFLEC'l'EER GELUID 

Clauscentr, cn"s eenh.C standalone, bypassscbst.l00 dB(A) (F17457.Gl'2] 
POSITIE 10. x = -65.0 Y = 768.0 HMI7 = .0 HMRJ: 7.6 . 

ZClNEE'llNT E 

z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 . Z = 5.0 NRC = 0 

MACROERCN DAG_LAeq MACROBRW AVOND_LAeq MACROBRCN NACHT_LAeq 
c:mlamIJVING dB (A) c:mlOlRIJVING dB (A) c:mlamIJVING dB (A) 

TOTAAL 40.7 TOTA1\L 40.6 TOTA1\L 40.6 
M 15 BESTAANDrest 36.8 M 15 BESTAANDrest 36.7 M 15 BESTAANDreBt 36 . 7 
M 16 KDELTORFN.I. 34.9 M 16 lIDELTORENl 34.9 M 16 lIDELTOREN1 34.9 
M 17 lIDEr;roRm2 34.3 M 17 lIDEL"l'OREm 34.3 M 17 KOELTOREN2 34.3 
M B SCElOORST-C 28.B M B SCEOORST-C 2B.B M 8 SCIlOORS'l'-C 28.B 
M 6 VLA-C 20.4 M 6 VLA-C 20.4 M 6 VLA-C 20.4 
M 5 '1'H-C 17.9 M 5 '1'H-C 17.9 III 5 '1'H-C 17.9 
M 7 TRAFO-C 15.6 M 7 TRAFO-C 15.6 M 7 TRAFO-C 15.6 
M 9 KDEL-C 14.4 M 9 KOEL-C 14.4 M 9 KOEL-C 14.4 
M 14 BLIICKS'J:l\RT 13.9 M 10 GASClN'lV-C 2.2 M 10 GASClN'lV-C 2.2 
III 10 GASONTV-C 2.2 M 4 TG-C - . 9 M 4 TG-C -.9 
III 4 TG-C -.9 M 12 WATERSEH-C - 1.3 M 12 WA:l'EI<BEEi-C -1.3 
III 12 WATERBE8-C -1.3 M 1 Km-C - 7B. 9 M 1 Km-C -78.9 
M 1 REn-C -78.9 M 3 KH3-C -BO.O M 3 KH3-C -80.0 
M 3 KH3-C -BO.O M 2 l'J!2-C -B1.0 M 2 l'J!2-C -81.0 
M 2 l'J!2-C -81.0 M 13 BICllcr'L-C -B1.6 M 13 BICllcr'L-C -81.6 
M 13 Blcxrr.-C -B1.6 M 11 DAKVEN1'-C - 85.2 M 11 DAKVEN1'-C - 85.2 
M 11 IlAKIIml'-C - 85.2 M 14 Br.ACKSTART -90.0 M 14 BLACKSTART -90.0 

GELUIDIMMISSrE T.G.V. DIRECr EN GEREFLECl'EElID GELUID 

Clauscentr, GT'S eenh.C standalone, bypassscbst.100 dB(A) (FJ.7457.Gl'2) 
POSITIE 10. x = -65.0 Y = 768.0 HMI7 = .0 HMRJ: 7.6 

ZONEE'tINT E 

z = 5.0 NRC = 0 Z " 5.0 NRC " 0 Z c 5.0 NRC = 0 

DEELBRClN DAG_LAeq DEELBRON AVOND_LAeq DEELBRa>l' NACHT_LAeq 
CIolSanu:JVING clB(A) CIolSOlRIilVING clB(A) c:ml0!RLJVDlG clB(A) 

'1'OTAAL 40.7 TOTAAL 40.6 '1'OTAAL 40.6 
P 9~ 30 . 8 P 9 RWl'WI'm 30.8 P 9~ 30.8 
P 7 KANALEN-Al 29.4 P 7 KANAIoEN-Al 29.4 P 7 RAN!\LEN-Al 29.4 
P 8 RAN!\LEN-A2 29.3 P 8 lO\N!\LEN-A2 29.3 P 8 lO\N!\LEN-A2 29.3 
V 6 KOEL'l'OREN-1 28.3 V 6 KOEL'l'OREN-1 28.3 V 6 KOELTOREN-1 28.3 
V 5 lIDELTOREN-1 28.3 V 5 lIDELTOREN-1 28.3 V 5 KOELTOREN-1 28.3 
V 7 KOELTOREN-1 28.1 V 7 KOELTOREN-1 28.1 V 7 lIXlEIIl'OREN-l 28.1 
V 4 lIDELTOREN-1 28.1 V 4 KOEL'l'OREN-1 28.1 V 4 ImELTOREN-1 28.1 
V 14 lIDELTOREN-2 27.8 V 14 KOEL'l'OREN-2 27.B V 14 KOELTOREN-2 27.8 
V 13 KOEL'l'OREN-2 27.B V 13 lIDEL'l'OREN-2 27.B V 13 KOEL'l'OREN-2 27.8 
V 15 lIDEL'l'OREN-2 27.6 V 15 KOEL'l'OREN-2 27.6 V 15 ImELTOREN-2 27.6 
V 12 KOEL'l'OREN-2 27.5 . V 12 KOELTOREN-2 27.5 V 12 KOELTOREN-2 27.5 
P 5 RCN-Al 27.2 P 5 RCN-Al 27.2 P 5 RGV'-Al 27.2 
P 6 RGV'-A2 27.0 P 6 RGV'-A2 27.0 P 6 RGV'-A2 27.0 
V 17 TOP .lIDELT-l 26.2 V 17 TOP.KOELT-1 26.2 V 17 TOP.KOELT-1 ' 26;2 
V 1B TOP.KOELT-2 25.5 V 18 TOP.KOELT-2 25.5 V 1B TOP.KOELT-2 25.5 
P 42 Bypscbstl-C 24.4 P 42 Bypscbstl-C 24.4 P 42 BypschstJ.,-C 24.4. 
P 43 Bypscbst2-C 24.0 P 43 Bypscbst2- C 24 . 0 Ii 43 Bypscbst2,-C 24:0 
p 44 Bypscbst3-C 23.7 P 44 Bypscbst3-C 23.7 P 44 Bypscbst3-C ' 23~7 
P 1 VENr-MACEl-A 20.6 P 1 VENr-MACH-A 20.6 P 1 VENr-Ml\a'l-A 20: 6 
p 3B Parpen-bio 20.5 P 38 PaIpe!l-bio 20.5 P 3B PaIpen-bio , "20:5 
p 4 Sat-STEEN-A 20.1 P 4 SCH-STEEN-A 20.1 P 4 SCH-STEEN-A 20":1 
V 19 MACHl'RAFO A lB.9 V 19 MACHl'RAFO A 1B.9 V 19 MAI:ln'RAFO A : ,18'.'9 
V 29 RHwest A 18.0 V 29 KHl\'est A 18.0 V 29 lIHwest A 18~0 

V 20 KOELV Ii: 17.B V 20 lIDELV Ii: 17.8 V 20 ImELV Ii: , 17;8 
V 35 Rat MZwest A 17.8 V 35 Rat MZwest A 17.8 V 35 Rat MZwest A 17.B 
V 109 VLA2-C - 16.9 V 109 VLA2-C - 16.9 V 109 VLA2-C - 16.9 
V 110 VLl\3-C 16.6 V 110 VLl\3-C 16.6 V 110 VLl\3-C 16.6 
p 12 Brandb1us 15.3 P 3 VENr-KH-A 15.0 P 3 VENr-KH-A . 15;0 
P 3 VENl'-KH-A 15.0 V 32 l<IbIest A 14.B V 32 RHwest A 14.B 
V 32 KHwBstA 14.B P 45 KoelunIts-C 14.4 p 45 KoelunIts-C 14.4 
p 45 KoelunIts-C 14.4 V 38 Rat KHwest A 14.0 V 38 Rat KHl\'est A 14.0 
V 38 Rat XHWeat A 14.0 V 108 vOO-C - 12.1 V lOB vOO-C - 12.1 
p 52 BlaCkst.unIt 13.9 V 111 Trafo1-C 11.0 V 111 Trafol-C 11. 0 
V 108 VLAl-C 12.1 V 112 Trafo2-C 10.8 V 112 Trafo2-C 10.B 
V 111 'l'rafo1-C 11.0 V 25 MZwest A 10.8 V 25 MZwest A 10.B 
V 112 Trafo2-C 10.8 V 92 'I'Hl-rst-C 10.7 V 92 'I'Hl-rst-C 10.7 
V 25 MZwest A 10.8 V 113 Tl;afo3-C 10.5 V 113 Trafo3-C 10.5 
V 92 'I'Hl-rst-C 10.7 V 23 MZzuid A 10.5 V 23 MZzuid A 10.5 
V 113 Trafo3-C 10.5 V 99 TB2-rst-C 10.4 V 99 '1'li2-rst-C 10.4 
V 23 Mzzuid A 10.5 V 106 TH3-rst-C 10.0 V 106 '1'H3 - rst-C 10.0 
V 99 '1'H2-rst -C 10.4 V 16 lIDELTOREN-2 8.0 V 16 KOELTOREN-2 8.0 
V 106 '1'H3-rst-C 10.0 P 10 GlIS-GEB-A 7.4 P 10 GlIS-GEB-A 7.4 
p 22 V-WAGEN 29 10.0 V B KOELTOREN-1 6.1 V 8 KOELTOREN-1 6.1 
p 15 V-WAGEN 22 9.9 V 8B 'I'Hl-TJaev-C 6.0 V BB 'I'Hl-TJaev-C 6.0 
P V 

we 
PI 

16 V-WAGEN 23 9.B 95 TB2-TJaev-C 5.8 V 95 ~-TJaev-C 5.B 

OVERIGE BRCI'lNEN 21.B 

~ 
OVERIGE BRCI'lNEN 15.7 N OVERIGE BRmNEN 15.7 



"'Tl 

-....J GELUIDIMMISSIE T.G.V. DIRECr EN G!'lRBPLEClEE!! GELUID GELUIDIMMISSIE T.G.V. DIRECr EN GEREFLECl'EERD GE[,U]D 

""" D1 
Clsuscentr, G!"s eenh.C standalone, hypassschBt.l00 dE(Al (F17457.Gl'2l ClSUBcentr, G!"S eenh.C standalone, hypasBBchBt.l00 dB(Al (F17457.Gl'2l -....J 

I POSITIE 11. x = -203.6 Y = 1507.6 HMIT = .0 HMRJ: 7.6 . POSITJ:E 11. x = -203.6 Y = 1507.6 HMIT = .0 HMRJ: 7.6 

""" I ZClNEPllNT F ZClNEPllNT F JJ » 
I 

III z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 Z '" 5.0 NRC = 0 -< ...... 
lomCROBRCN DAG_Ll\eq lomCROBRCN AVCND _ Ll\eq Ml\CROBRCN Nru:m _ LlIeq DEELBRON DAG_Ll\eq DEEr.BRON AVCND _ Ll\eq DEE:LBRCN Nl\.CIlT _ Ll\eq 
amaIRIJVING dB(Al amCHRLJVING dB{Al ClIlSalRIoJVJ:N3 dB{Al OOSaIRIJVING dB(Al ClIlSc:HRIolVING dB(Al ClIlSCHRIolVING dB{Al 

'l'Ol7IAL 39.6 TO'l7IAL 39.5 TO'l7IAL 39.5 TO'l7IAL 39.6 TO'l7IAL 39.5 TO'l7IAL 39.5 
M 15 BESIAANDrest 34.8 M 15 BESTAANDrest 34.7 M 15 BESTAANDrest 34.7 V 13 KOELTOREN-2 28.1 V 13 KOELTOREN-2 28.1 V 13 KOELTOREN-2 28.1 
M 16 KOELTORENl. 34.5 M 16 KOELTORENl. 34.5 M 16 KOELTORENl. 34.5 P 7 lO\Nl\LEN-Al 28.0 P 7 KAl!IlILEN-Al 28.0 P 7 KAl!Il\LEN-Al 28.0 
M 17 KDELT0REN2 34.2 M 17 KOELT0REN2 34.2 !~ 17 KOELT0REN2 34.2 V 12 KDELTOREN-2 28.0 V 12 KOELTOREN-2 28.0 V 12 KOELTOREN-2 28.0 
M 8 SCIlDORST-C 27.1 M 8 SCIlOORST-C 27.1 M 8 SCIlDORST-C 27.1 V 14 KOELTOREN-2 28.0 V 14 KOELTOREN-2 28.0 V 14 KOELTOREN-2 28.0 
.M 14 BL!\CKSTART 17.8 M 10 Gl\SClN'lV-C 12.5 M 10 Gl\SClN'lV-C 12.5 P 8 KAl!IlILEN-A2 27.9 P 8 KAl!IlILEN-A2 27.9 P 8 KAl!IlILEN-A2 27.9 
M 10 GASON'l'IT-C 12.5 M 5 TH-C 5.3 11 5 TH-C 5.3 V 5 KOELTOREN-l 27.9 V 5 KDELTOREN-l 27.9 V 5 KOELTOREN-l 27.9 
M 5 TH-C 5.3 M 7 TRAFO-C 3.3 M 7 TRAFO-C 3.3 V 4 KOELTOREN-l 27.8 V 4 KOELTOREN-l 27.8 V 4 KOELTOREN-l 27.8 
'M 7 TRAFO-C 3.3 M 4 TG-C .8 M 4 TG-C .8 V 6 KOELTOREN-1 27.7 V 6 KOELTOREN-l 27.7 V 6 KOELTOREN-l 27.7 
·M 4 TG-C .8 M 9 KOEL-C -.3 M 9 KOEL-C -.3 V 3 KOELTOREN-1 27.6 V 3 KOELTOREN-l 27.6 V 3 KOELTOREN-l 27.6 
M 9 KOEL-C -.3 M 12 w.:rERBEH-C -1.1 M 12 w.:rERBEH-C -1.1 P 9 RWPCMPEN 26.5 P 9 IG'IPCMPEN 26.5 P 9 I<WPCmPEN 26.5 
IiI 12 wcrERBEIi-C -1.1 M 6 VLA-C -2.7 IiI 6 VLA-C -2.7 P 5 RGIT-Al 25.8 P 5 RGIT-Al 25.8 P 5 RGIT-Al 25.8 
·M 6 VLA-C -2.7 M 1 K1U-C -78.9 M 1 K1U-C -78.9 V 18 TOP.KOELT-2 25.8 ·v 18 TOP.KOELT-2 25.8 V 18 TOP.KOELT-2 . 25.8 
M 1 K1U-C -78.9 M 3 KH3-C -80.0 M 3 KH3-C -80.0 V 17 TOP.KOELT-1 25.6 V 17 TOP.KOELT-l 25.6 V 17 TOP.KOELT~l 25.6. 
M 3 KH3-C -80.0 IiI 2 KH2-C -81.0 M 2 KH2-C -81.0 P 6 RGIT-A2 25.6 P 6 RGIT-A2 25.6 P 6 RGIT-A2 25.6 
M 2 KH2-C -81.0 M 13 BICRl'L-C -81.6 M 13 BICRl'L-C -81.6 V 11 RDELTOREN-2 24.1 V 11 RDELTOREN-2 24.1 V 11 KOELTOREN-2 24.1 
M 13 BIOKTL-C -81.6 M 11 Dl\KVENT-C -85.2 M 11 Dl\KVENT-C -85.2 P 42 BypschBtl-C 22.4 P 42 BypschBtl-C 22.4 P 42 BypschBtl-C 22.4 
M 11 Dl\KVENT-C -85.2 IiI 14 BLACKSTARl' -90.0 M 14 BLACKSTl\RT -90.0 P 43 Bypscbst2-C 22.3 P 43 BypBcbst2-C 22.3 p. 43 BypBchst2~C 22.3 

P 44 Bypschst3-C 22.1 P 44 Bypscbst3-C 22.1 P 44 Bypschst3-C .22;1 
V 15 KOELTOREN-2 20.4 V 15 KOELTOREN-2 20.4 V 15 KOELTOREN-2 20.4 
P 38 Parpen-bio 19.1 P 38 PaIpeIl-bio 19.1 P 38 Parpen-bio '19','1 
P 4 SCII-STEEN-A 19.0 P 4 SaI-STEEN-A 19.0 P 4 SCII-STEEN-A 19,,0 
P 1 VENT-M!\CH-A 18.7 P 1 VENT-M!\CH-A 18.7 P 1 VENT-M!\CH-A : 18.;7 
V 7 KDELTOREN-l 18.5 V 7 KOELTOREN-1 18.5 V 7 KOELTOREN-l '18.5 
p 52 Blackst.unit 17.8 V 29 KHwest A 16.6 V 29 KHwest_A.' 16.,6 
V 29 K8WestA 16.6 V 35 Rat MZwest A 16.2 V 35 Rat MZwest A 16.2 
V 35 Rat MZWest A 16.2 V 30 KHnOOrd A - 16.1 V 30 RHIlOord A - 16.1 
V 30 I<HnOOrd. A - 16.1 V 20 KOELV A- 15.0 V 20 KOELV A- 15.0 
V 20 KOELV A- 15.0 V 32 KHwest A 13.1 V 32 KHwest A 13:,1 
P 12 BrandblUB 14.2 p 3 VENT-:m-A 12.8 p 3 VENT-KH-A 12.8 
V 32 RHwest A 13.1 V 33 KHnoord A 12.6 V 33 KHooord A 12.6 
P 3 VENT-KH-A 12.8 P 49 GasantvSeb-C 12.5 P 49 GasantvSeb-C 12.5 
V 33 KHnoord A 12 • 6 V 38 Rat KHwest A 12.5 V 38 Rat RHwest A 12.5 
P 49 GasantvSeb-C 12.5 V 19~A 10.7 V 19~A 10.7 
V 38 Rat RHwest A 12.5 V 25 MZwest A 9.3 V 25 MZ'West A 9.3 
V 19 M!ICfuRAFo A 10.7 P 10 GAS-GEiB-A 6.4 P 10 GAS-GEiB-A 6.4 
V 25 MZwest A 9.3 V 31 KHoost A 3.9 V 31 KHcost A 3.9 U p 18 V-WlIGEN 25 8.2 P 11 RW AFVti'ER 1.0 P 11 RW AFVOER 1.0 
p 17 V-WAGEN 24 8.1 P 45 Kciiitunits-c -.3 P 45 KoEiiunits-c -.3 
p 16 V-WAGEN 23 7.9 V 113 Trafo3-C -.4 V 113 Trafo3-C -.4 PI p 19 V-WAGEN 26 7.8 V 37 Rat KHcost A -1.2 V 37 Rat KHoost A -1.2 
P 15 V-WAGEN 22 7.7 V 112 ~o2-C - -1.3 V 112 ~o2-C - -1.3 
P 20 V-WAGEN 27 7.4 V 111 Trafol-C -3.0 V 111 Trafol-C -3.0 

~ P 31 V-WAGEN 38 7.2 V 77 TG-dak-C -3.0 V 77 TG-dak-c -3.0 
P 21 V-WAGEN 28 7.1 V 117 Wbeb.-Wgev-C -3.8 V 117 Wbeb.-Wgev-C -3.8 
P 22 V-WAGEN 29 6.7 V 2 KOELTOREN-l -4.0 V 2 KOEtIl.'()RElq-1 -4.0 

I N :- OVERIGE BRCINNEN 16.4 OVERIGE BRCINNEN 7.7 OVERIGE BRCRlEN 7.7 

I\) 
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GgI,UIDIMMISSIE T.G.V. DIRECT EN GEREFLEC'1'EBRD GgI,um 

Clauscentr, GT's eech.C standalone, bypassschet.100 dE{A) (Fl.7457.Gl'2) 
POSITIE 12. x = -67.7 Y = 2186.0 HMV = .0 HMRI 7.6 _ 

ZCINEE'1JNT G 

z c 5.0 NRO = a z = 5.0 NRO = a z = 5.0 NRO = a 

Ml\CROERCN DAG_LAeq MACROBRCN AVOND_LAeq Ml\CROERCN l!W:m_LAeq 
CIolSamLJIllNG dE (A) CHlalRLJVING dB (A) CHlCHRIJVmG dB (A) 

TarAAL 39.6 TarAAL 39.5 TarAAL 39 . 5 
M 17 KOEL'l.'ORl1N2 35.1 M 17 KOEL'l'OREN2 35.1 M 17 KOBLTOREN2 35 . 1 
M 15 B.FSI:AAND%eat 35.0 M 15 BESTAANDreet 34.9 M 15 BES'rAANDreet 34 . 9 
M 16 KOBLTORENl. 33.7 11{ 16 KOBLTORENl. 33.7 M 16 KOBLTORENl 33 . 7 
M 8 SCIiXlRST-C 25.B M 8 SCEOORST-C 25.8 M 8 SalOORST-C 25.8 
M 14 BLACKSTART 16.9 M 10~-C 9.5 M 10 GASCIN'lV-C 9.5 
M 10 GlISClNr\7-C 9.5 M 4 TG-C 5.6 M 4 TG-C 5.6 
M 4 TG-C 5.6 M 5 TH-C 5.5 M 5 TH-C 5.5 
M 5 TH-C 5.5 M 7 TRAFO-C 5.1 M 7 TRAFO-C 5.1 
M 7 TRAFO-C 5.1 M 9 KOBL-C -.3 M 9 KOEL-C -.3 
M 9 KOEL-C -.3 M 12 WAnlRBEH-C -1.3 M 12 WATERBEH-C -1.3 
M 12 WATERBEI:I-C -1.3 M 6 VLA-C -4.4 11{ 6 VLA-C -4.4 
M 6 VLA-C -4.4 M 1 KHl-C -78.9 M 1 KHl-C -78.9 
11{ 1 KHl-C -7B.9 M 3 KH3-C -BO.O M 3 KH3-C -BO.O 
M 3 RH3-C -80.0 M 2 K82-C -81.0 M 2 KB2-C -81.0 
M 2 KB2-C -81.0 M 13 BIOKTL-C -81.6 M 13 BIOIcrL-C -B1.6 
M 13 BlCEI.'L-C -81.6 M 11 Dl\KVENl'-C -B5.2 M 11 DAKVEN'l'-C -85.2 
M 11 DAKVEN'l'-C -B5.2 M 14~ -90.0 M 14 BLACKSTART -90.0 

GgI,UIDIMMISSIE T.G.V. DIRECT EN GEREFLECl'EERD GgI,UID 

Clauecentr, GT's eech.C standalone, bypassschet.100 dECAl (F17457.Gl'2) 
POSITIE 12. x = -67.7 Y c 2186.0 HMV = .0 BMIU 7.6 

ZCINEPllNT G 

z = 5.0 NRO = a z = 5.0 NRO = 0 z = 5.0 NRO = a 

DEELBRON DAG_LAeq DEI!:I.BRON AVOND_LAeq DEELBRON NACE'_LAeq 
CHlCHRIJVmG dB (A) CHlCHRIJVING dB (A) CMlCHRIJVmG dB (A) 

TarAAL 39.6 TarAAL 39.5 TarAAL 39.5 
P 9 Rl'lPCE'm 29.8 P 9 KWPCIolPW 29.8 P 9 RWPCtIPW 29.8 
V 12 KOBLTOREN-2 28.7 V 12 KOBLTOREN-2 28.7 V 12 KOELTOREN-2 28.7 
V 13 KOELTOREN-2 28.6 V 13 KOBLTOREN-2 28.6 V 13 KOBLTOREN-2 28.6 
V 11 KOBLTOREN-2 28.5 V 11 KOELTOREN-2 2B.5 V 11 KOBLTOREN-2 28.5 
V 14 KOBLTOREN-2 2B.3 V 14 KOELTOREN-2 28.3 V 14 KOBLTOREN-2 2B.3 
V 4 KOBLTOREN-1 27.9 V 4 KOELTOREN-1 27.9 V 4 ROBLTOREN-1 27.9 
V 5 KOBLTOREN-1 27.B V 5 KOELTOREN-l 27.B V 5 ROBLTOREN-1 27.B 
V 3 KOBLTOREN-l 27.8 V 3 KOBLTOREN-l 27.8 V 3 KOELTOREN-l 27.B 
P 7 KANl\LEN-Al 27.5 P 7 Kl\NALEN-Al 27.5 P 7 Kl\NALEN-Al 27.5 
P 8 KlIN!\LEN-l\2 27.4 P 8 Kl\NALEN-l\2 27.4 P B KANALEN-l\2 27.4 
P 5 RGIT-Al 25.4 P 5 RGIT-Al 25.4 P 5 RGIT-Al 25.4 
P 6 RGIT-l\2 25.2 ' p 6 RGIT-l\2 25.2 P 6 RGIT-l\2 25.2 
V 18 TOP.KOBLT-2 25.0 V IB TOP .KOBLT-2 25.0 V 18 TOP.KOBLT.-2 - -25.Q 
V 17 TOP.KOBLT-l 24.1 V 17 TOP.KOBLT-l 24.1 V 17 TOP.KOBLT-l _ 24 ,:J. 
V 6 KOELTQREN-l 23.5 V 6 KOBLTOREN-l 23.5 V 6 KOELTClREN-l 23.5 
P 42 BypacheU-C 21.2 P 42 BypscheU-C 21.2 P 42 BypacheU-C 21.2 
P 43 Bypachet2-C 21.0 P 43 Bypschet2-C 21.0 P 43 Bypachet2·-C 21.0 
p 44 Bypachet3-C 20.8 P 44 Bypschst3-C 20.B P 44 Bypschet3-C . 20.~ B 
p 38 Pa!pen-bio 18.5 P 3B Pa!pen-bio 18.5 P 3B Pa!pen-bio 18.5 
p 4 SCH-STEEN-A 17.B P 4 SCH-STEE:N-A 17.8 P 4 SCH-STEBN-A -17;8 
p 52 B1ackst.unit 16.9 V 35 Rat MZwest A 16.6 V 35 Rat MZwest A 16-.6 
V 35 Rat MZwest A 16.6 V 2 KOELTOREN-l 15.6 v 2 KOELTOREN-l 15~6 
v 2 KOELTOREN-l 15.6 v 29 KHwest A 15.5 V 29 KHwest A " '15;5 
v 29 KHwest A 15.5 V 30 RHnoord A 15.1 v 30 RHncord A . - 15.1 
V 30 RHnoord A 15.1 v 10 ROBLTOREN-2 14.8 V 10 ROELTOREN-2 14:8 
v 10 KOBLTOREN-2 14.8 V 38 Rat KHwest A 11.3 V 38 Rat KHIoIeet A 11.3 
p 12 Brandblua 13.5 V 32 KHWiist A - 11.2 V 32 ~st A - 11.2 
V 38 Rat KHwest A 11.3 V 33 KHnoord A 10.8 v 33 KHnoord A 10,8 
V 32 KHWest A - 11.2 P 3 VENT-RH-=A 10.7 P 3 VENl'-RH-=-A 10.7 
V 33 KHooord A 10.8 P 1 VENT-MllCH-A 10.1 P 1 VENT-MlICH-A 10.1 
P 3 VENT-m-A 10.7 p 49 Gasontvgab-C 9.5 P 49 Gaaantvgab-C 9.5 
P 1 VENT-MllCH-A 10.1 V 25 MZwest A 7.9 V 25 MZwest A 7.9 
P 49 Gasontvgeb-C 9.5 P 10 GlIS-GEB'-A 6.1 P 10 GlIS-GEB-A 6 .1 
V 25 MZwest A 7.9 V 20 IIDELV A 3.6 V 20 mELV A 3.6 
P 18 V-1'W3BN 25 7.4 V 76 l'G-dak-C 2.8 V 76 TG- dak-C 2.8 
P 19 V-WAGISN 26 7.2 V 112 Trafo2 - C 1.8 V 112 Trafo2 - C 1.8 U p 17 V-Wl\GEN 24 7.0 V 83 TH-dak-C 1.6 V 83 'l'H-dak-C 1.6 
p 20 V-W1Il3EN 27 6.9 V 113 Traf03-C 1.0 V 113 Traf03-C 1.0 
p 21 V-Wl\GEN 28 6.7 V 74 TG-Clgev-C .0 V 74 TG-Clgev-C .0 PI P 16 V-W1Il3EN 23 6.5 P 45 Koelunits-C -.3 P 45 Koelunits-C -.3 
p 22 V-W1Il3EN 29 6.4 V 19 I>mCHl'RAFO A -1.7 V 19 MAan'RAFO A -1.7 
p 10 GlIS-GEB-A 6.1 V 15 KOBLTOREN-2 -2.2 V 15 KOBLTOREN-2 -2.2 

~ P 23 V-W1Il3EN 30 6.1 V BO'l'H-dak-C -3.1 v 80 'l'H-dak-C -3.1 
p 15 V -W1Il3EN 22 6.1 V 111 Trafol-C -3.3 V III 'l'rafol-C -3.3 
P 24 V-W1Il3EN 31 5.8 P 11 KW _ AFVOER -3.7 P 11 KW_ AFVOER -3.7 

I N OIIERIGE: l!RCH'IEN 14.9 OIIERIGE BRONNEN 6.2 O\IERIGE: BRONNEN 6.2 
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GELUIDIMMISSIE T.G.V. DIRECl' EN GEREE'LECI'I!:E GELUID 

Clauscentr, Gl"s eenh.C standalone, bypassschst.100 dB(A> (F17457.Gl'2) 
POSITIE 13. x = 1900.0 Y = 3100.0 EMIT = .0 HMRI 7.6' 

ZONE:PUNT H 

2; = 5.0 NRC = 0 2; = 5.0 NRC = 0 ' . z = 5.0 NRC = 0 

MACROBRCN DAG_Ll\eq MACROBRCN AVOND _ L1Ieq Ml\CROBRlJN NACBT _ Ll\eq 
CJ.ISrnRIJVING dB (A) CJ.ISCllRLJ'IIING dB (A) CJ.ISrnRIJVING dB (A) 

TOTAl\L 33.5 TOTAl\L 33.4 TOTAAL 33.4 
M 17 lIDELT0REN2 31.0 !II 17 lIDELT0REN2 31.0 M 17 lIDELT0REN2 31.0 
M 16 lIDELTORENl 27.4 M 16 lIDELTORENl 27.4 M 16 KOELTORENl 27.4 
M 8 SCBDORST-C 23.0 M 8 SCElDClRST-C 23.0 M 8 SCBDORST-C 23.0 
M 15 BESTAANDrest 21.8 M 15 BESTAANDrest 21.4 M 15 BESTAANDrest 21.4 
M 14 BLl\CKSTART 15.5 M 5 'J:H-C 10.6 M 5 TH-C 10.6 
M 5 TH-C 10.6 M 9 KOEL-C 9.6 M 9 KOEL-C 9.6 
M 9 lIDEL-C 9.6 M 10 GASCINTIT-C 8.4 M 10 GASCINTIT-C 8.4 
M 10 GASCINTV-C 8.4 M 7 TRAFO-C 7.7 M 7 TRAFO-C 7.7 
M 7 TRAFO-C 7.7 M 4 TG-C 6.2 M 4 TG-C 6.2 
M 4 TG-C 6.2 M 12 WlIl'ERBEII-C -2.3 M 12 WlIl'ERBEII-C -2.3 
M 12 WlIXERBEH-C -2.3 M 6 VLA-C -10.1 M 6 VLA-C -10.1 
M 6 VLA-C -10.1 M 1 Km-C -78.9 M 1 KHl-C -78.9 
M 1 Km-C -78.9 M' 3 KBJ-C -80.0 M 3 KH3-C -80.0 
M 3 KBJ-C -80.0 M 2 RH2-C -81.0 K 2 KE2-C -81.0 
M 2 RH2-C -81.0 M 13 BICl!cr'L-C -81.6 K 13 BIOKTL-C -81.6 
M 13 BIClKTL-C -81.6 M 11 Dl\KVENT-C -85.2 M 11 Dl\KVENT-C -85.2 
M 11 DAK\7ENT-C -85.2 M' 14 BLACKSTART -90.0 M 14 BLl\CKS'I7IRT -90.0 

GELUIDIMMISSIE T .G. V. DIRECl' EN GElREFLEClEERD GELUlD 

Clauscentr, Gl"s eenh.C standalone, bypassschst.100 dB(A) (Fl7457.Gl'2) 
POSITIE 13. x = 1900.0 Y = 3100.0 EMIT = .0 BMRI 7.6 

ZClNEPllNl' H 

2; = 5.0 NRC = 0 2; = 5.0 NRC = 0 2; = 5.0 NRC = 0 

DEE:LBRCIN DAG_Ll\eq DEELBRCN AVOND_LAeq DEE:LBRON NACEn' _ Ll\eq 
CJ.IS<EUJVING dB (A) ClMSrnRIJVING dB (A) CJ.ISCllRLJVING dB (A) 

TOTAl\L 33.5 TOTAAL 33.4 TOTAl\L 33.4 
V 10 lIDELTOREN-2 24.7 V 10 lIDELTOREN-2 24.7 V 10 lIDELTOREN-2 24.7 
V 11 lIDE:LTORBN'-2 24.7 V 11 lIDELTOREN-2 24.7 V 11 I<OELTOREN-2 24.7 
V 12 KOELTOREN-2 24.5 V 12 lIDELTOREN-2 24.5 V 12 lIDELTOREN-2 24.5 
V 9 I<OELTOREN-2 24.2 V 9 lIDELTOREN-2 24.2 V 9 I<OELTOREN-2 24.2 
V 2 lIDEUl'QREN-1 23.2 V 2 KOELTOREN-1 23.2 V 2 I<OELTOREN-1 23.2 
V 1 KOELTOREN-1 22.8 V 1 KOELTOREN-1 22.8 V 1 lIDELTOREN-1 22.8 
V 18 TOP.I<OELT-2 21.0 V 18 TOP .lIDELT-2 21.0 V 18 TOP .I<OELT-2 21.0 
P 9 KWPClIdl'EN 20.0 P 9~EN 20.0 P 9 I<WPCIoIPEN 20.0 
V 17 TOP.KOELT-1 19.9 V 17 TOP.KOELT-1 19.9 V 17 TOP.KOELT-1 19.9 
P 44 Bypachst3-C 18.3 P 44 Bypschst3-C 18.3 P 44 Bypscbst3-C 18.3 
p 43 Bypschst2-C 18.2 , p 43 Bypschst2-C 18.2 P 43 Bypschst2-C 18.2 
p 42 Bypschstl-C 18.2 P 42 Bypscbstl-C 18.2 P 42 Bypscbst1-C 18.2 
P 52 Blackst.unit 15.5 V 8 lIDELTOREN-1 14.1 V 8 lIDELTOREN-1 ' 14.1 
V 8 lIDELTOREN-1 14.1 P 4 SCH-STEBN-A 13.5 P 4 SCH-STEEN-A: 13,.5 
P 4 SCH-STEEN-A 13.5 V 7 lIDELTOREN-1 11.4 V 7 KOELTOREN-1 11.4 
V 7 lIDELTOREN-1 11.4 P 45 Koelunits-C 9.6 P 45 Kbelunits-C 9.6 
P 45 Koelunits-C 9.6 p 49 Gascmtvgeb-C 8.4 P 49 Gascmt:vg8b-C , 8:4 
P 12 Brandblue 8.7 V 3 KOELTOREN-1 6.7 V 3 I«lELl'ClImN-1 ' 6'.7 
P 49 Gasontvgeb-C 8.4 V 113 Trafo3-C 6.5 V 113 Traf03-C ' 6'5 
V 3 KOELTOREN-1 6.7 V 105 THl-rst-C 5.4 V 105 THl-rst-C "'5':4 
V 113 Traf03-C 6.5 P 7 KANl\LEN-Al 5.1 P 7 Kl\N1\LEN-Al ,5",'1 
V 105 THl-rst-C 5.4 P 8 Kl\NALEN-A2 4.8 P 8 KANlU.EN-A2 c; : 4J8 
p 7 KANlU.EN-Al 5.1 P 5 BG\T-Al 4.6 P 5 BG\T-Al 4'~6 
p 8 KlINALEN-A2 4.8 V 4 lIDELTOREN-1 3.7 V 4 KOELTOREN~1 3,7 
p 5 RGIT-Al 4.6 V 16 lIDELTOREN-2 2.9 V 16 KOELTOREN-2 2.9 
V 4 KOE:t.TOREN-1 3.7 V 31 RHoost A 2.2 V 31 KHoost A 2.2 
P 23 V-W1!GEN 30 2.9 V 75 TG-Wge'V-C 2.0 V 75 TG-Wge'V-C 2,.0 
V 16 lIDELTOREN-2 2.9 P 6 RGIT-A2 1.8 p 6 RGIT-A2 1.8 
V 31 KHoost A 2.2 V 101 TH3-Ogev-C 1.4 V 101 THl-Ogev-C 1.4 
V 75 TG-Wge'V-C 2.0 V 81 TH-dak-C .9 V 81 TH-dak-C .9 
P 18 V-W1!GEN 25 2.0 V 73 TG-Ngev-C .5 V 73 TG-Ngev-C .5 
p 6 RGIT-A2 1.8 V 72 TG-Ngev-C .5 V 72 TG-Ngev-C .5 
P 17 V-W1!GEN 24 1.7 V 112 Trafo2-C .1 V 112 Trafo2-C .1 
V 101 THl-Ogev-C 1.4 V B3 TH-dak-C -.3 V B3 TH-dak-C -.3 
V B1 TH-dak-C .9 V 13 KOELTOREN-2 -.4 V 13 lIDELTOREN-2 -.4 
V 73 TG-Ngev-C .5 V 34 KHoost A -.7 V 34 KHoost A -.7 
V 72 TG-Ngev-C .5 V 104 np-dak-C -1.0 V 104 THl-dak-C -1.0 
V 112 Trafo2-C .1 V BO TH-dak-C -1.5 V 80 TH-dak-C -1.5 
V 83 TH-dak-C -.3 V 30 KHnoord A -1. 7 V 30 KBnoord A -1. 7 
V 13 ~ELTOREN-2 -.4 V 79 TH-Ogev-=-C -1.8 V 79 TH-Ogev-=-C -loB 
V 34 KHoost A -.7 V 106 THl-rst-C -2.3 V 106 THl-rst-C -2.3 
V 104 THl-dak-C -1.0 V 37 Rat KHbost A -2.9 V 37 Rat RHoost A -2.9 
V 80 TH-dak-C -1.5 P 3B PcmPen-bio- -3.3 p 38 PcmPen-bio- -3.3 
V 30 KHIloord A -1.7 V 111 Trafo1-C -3.7 V 111 Trafo1-C -3.7 

U 
1'1 

V 79 TH-Ogev=-C -loB V 102 THl-Zgev-C -3.9 V 102 tB3-Zgev-C -3.9 

OVERIGE BRCIi!NEN 8. B 

~ 
OVERIGE BRaiNEN 6.0 N OVERIGE BRCIi!NEN 6.0 
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GELlJIDIMMISSIE T.G.V. DIRECT EN ~ GELUID 

Clauscentr, GT's eenh.C standalone, bypassschst.100 dB(A) (F17457.G1'2) 
POS= 14. x = 925.0 Y = 965.0 HMIT = .0 HMRI 7.6 _ 
Cbntrole-neetpositie 6 

Z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 

~ !lAG_Ll\eq Ml\CROBRCN AVCND _ Ll\sq MACROBRON NAC!fi' _ Ll\eq 
ClMSamIJVlNG dB (A) ClMSCllRLJVJ::NG dB (A) ClMSam:rJVING dB (A) 

TOTAAL 58.1 TOTAAL 54.1 TOTAAL 54.1 
I~ 15 BESTAANDrest 57.5 M 15 ~est 52.5 II[ 15~st52.5 
II[ 17 KDELT0REN2 45.0 M 17 KDELT0REN2 45.0 II[ 17 KDELT0REN2 45.0 
II[ 8 SCXJOI<ST-C 44.9 M 8 SCIlDORST-C 44.9 II[ 8 SCXJOI<ST-C 44.9 
II[ 16 KDELTORENl. 40.1 II[ 16 KOELTORENl 40.1 II[ 16 KDELTORENl. 40.1 
M 6 VLA-C 32.2 II[ 6 VLA-C 32.2 M 6 VLA-C 32.2 
M 5 TH-C 31.3 M 5 TH-C 31.3 II[ 5 TH-C 31.3 
II[ 7 TRAFO-C 31.1 M 7 TRAFO-C 31.1 II[ 7 TRAFO-C 31.1 
Ii! 9 KDEL-C 21.5 II[ 9 KDEL-C 21.5 M 9 KOEL-C 21.5 
Ii! 14 BLl\CKSTART 18.2 II[ 4 TG-C 12.2 II[ 4 TG-C 12.2 
'M 4 TG-C 12.2 M 10 Gru:lON'lV-C 10.0 II[ 10 G!\SClNTV-C 10.0 
'M 10 GASaNTIT-C 10.0 M 12 W1I:I"ERBEIi-C .1 M 12 WATERBEH-C .1 
M 12 WATERBE8:-C .1 M 1 IGD.-C -78.9 II[ 1 IGD.-C -78.9 
M 1 KHJ.-C -78.9 II[ 3 KH3-C -80.0 II[ 3 KH3-C -80.0 
II[ 3 KH3-C -80.0 II[ 2 K!l2-C -81.0 II[ 2 K!l2-C -81.0 
M 2 K!l2-C -81.0 II[ 13 BlCEl'L-C -81.6 II[ 13 BICJIcr.[,-C -81.6 
M 13 BIOKTL-C -81.6 II[ 11 DAKI/ENr-C -85.2 II[ 11 Ill\KVENT-C -85.2 
M 11 Dl\KVENT-C -85.2 II[ 14 BLI\CKSTART -90.0 II[ 14 BLI\CKSTART -90.0 

GELUIDIMMISSIE T.G.V. DIRECT EN ~ GELUID 

Clauscentr, GT's eenh.C standalone, bypassschst.100 dB(A) (F17457.G1'2) 
POS= 14. x = 925.0 Y = 965.0 HMIT = .0 HMRI 7.6 

Cbntrole-meetpositie 6 

Z 5.0 NRC = 0 

DEELBRCN !lAG Ll\eq 
ClMSamIJVnIG -dB (A) 

TOTAAL 58.1 
p 14 V-WlIGEN 21 54.3 
p 9 RWPCIolPEN 47.3 
P 15 V-WlIGEN 22 46.3 
P 31 V-Wl\GEN 38 45.9 
V 19~A 45.7 
V 20 KDELV A 44.9 
V 35 Rat MZwest A 44.3 
V 14 KDELTOREN-2 41.7 
p 13 V-Wl\GEN 20 41.3 
V 13 KDELTOREN-2 41.2 
P 42 Bypschst1-C 41.0 
P 43 Bypschst2-C 40.0 
p 44 Bypschst3-C 39.1 
V 25 MZwest A 37.7 
p 16 V-WlIGEN 23 37.4 
V 17 TOP.KDELT-1 37.2 
P 32 PERB.Wl\GEN 3 36.5 
p 4 SCB:-STEEN-A 36.3 
V 32 RElWest A 35.6 
V 18 TOP.KDE:i::r-2 35.3 
V 23 MZzuid A 35.3 
P 7 KloNALEN-Al 34.6 
p 30 V-Wl\GEN 37 34.3 
p 5 RGIT-Al 34.0 
V 5 KDELTOREN-1 33.8 
V 29 KHwest A 32.2 
P 17 V-WAmN 24 32.0 
P 33 PERS. WlIGEN 4 31. 6 
P 29 V-Wl\GEN 36 31.3 
V 6 KDELTOREN-1 31.1 
P 6 RGIT-.l\2 31.0 
V 7 KDELTOREN-1 30.1 
P 1 VENT-MACH-A 28.9 
p 18 V-Wl\GEN 25 28.7 
V 110 VLI\3-C 28.6 
p 28 V-Wl\GEN 35 28.5 
p 19 V-Wl\GEN 26 28.2 
V 38 Ret KHwest A 27.8 
V 109 VLA2-C - 27.7 
V 1.1J. Trafo1-C 27.5 
p 38 Pcnpen-bio 27.3 
P 8 R1IN1\LEN-.l\2 26.9 
p 27 V-Wl\GEN 34 26.3 
V 112 Trafo2-C 26.2 
V 99 TH2-rst-C 25.7 

OVERIGE: BRONNEN 36.4 

Z 5.0 NRC 0 

DEELBRCN AVCND Ll\sq 
ClMSClRIJVnIG -dB (A) 

TOTAAL 54.1 
P 9 lG'IPCMPEN 47.3 
V 19 M!IamlAFO A 45.7 
V 20 KOELV A 44.9 
V 35 Rat MZwest A 44.3 
V 14 KDELTOREN-2' 41.7 
V 13 KDELTOREN-2 41.2 
P 42 Bypscbst1-C 41.0 
p 43 Bypschst2-C 40.0 
P 44 Bypschst3-C 39.1 
V 25 MZ\Est A 37.7 
V 17 TOP.I«iEr.T-1 37.2 

' P 4 SCB:-STEEN-A 36.3 
V 32 KHwest A 35.6 
V 18 TOP.I«iEr.T-2 35.3 
V 23 MZzuid A 35.3 
P 7 KloNALEN-Al 34.6 
P 5 RGIT-Al 34.0 
V 5 KDELTOREN-1 33.8 
V 29 KHwest A 32.2 
V 6 KDEL'J.'CiRm-1 31.1 
P 6 RGIT-.l\2 31.0 
V 7 KDELTOREN-1 30.1 
p 1 VENT-MACEi-A 28.9 
V 110 VLl\3-C 28.6 
V 38 Rat KHwest A 27.8 
V 109 VLA2-C - 27.7 
V 111 Trafo1-C 27.5 
P 38 Parpen-bio 27.3 
p 8 R1IN1\LEN-.l\2 26.9 
V 112 'l'rafo2-C 26.2 
V 99 T.82-rst-C 25.7 
V 108 VLlU-C 25.5 
V 113 Trafo3-C 25.0 
V 106 TH3-rst-C 24.1 
V 8 KDELTOREN-1 23.8 
V 28 KHzuid A 23.7 
P 11 RW .AFIIOER 22.6 
V 92 M-rst-C 22.4 
V 15 KDELTOREN-2 22.1 
P 45 Koelunits-C 21.5 
P 3 VENT-KH-A 21.5 
V 16 KDELTOREN-2 21.1 
V 95 TH2-Zgav-C 19.9 
V 40 Rat KHwest A 19.9 
V 102 TH3:"Zgev-C- 1B.4 

OVERIGE: BRONNEN 27.8 

Z 5.0 NRC o 

DEELBRCN NACHl' Ll\eq 
ClMSClRIJVlNG -dB (A) 

TOTAAL 54.1 
p 9 I(Wp(H>EN 47.3 
V 19~A 45.7 
V 20 KDELV A 44.9 
V 35 Rat MZwest A 44.3 
V 14 KDELTOREN-2 41.7 
V 13 KDELTOREN-2 41.2 
P 42 Bypschstl-C 41.0 
P 43 Bypschst2-C 40.0 
P 44 Bypschst3-C 39.1 
V 25 MZwest A 37.7 
V 17 TOP.KDELT-1' 37.2 
P 4 SCB:-STEEN-A 36.3 
V 32 KHwest_A _ 35.6 
V 1B TOP.KDELT-2 ,35.3 
V 23 MZzutd A 35.3 
P 7 RANALEN-Al 34.6 
P- 5 RGIT-Al 34.0 
V 5 KDELTOREN-l . 33~B 
V 29 KHwest A 32.-2 
V 6 KDEL'l'CiREN-1 -3J:i.~ 
P 6 RGIT-.l\2 31-,0 
V 7 KOELTOREN-1 . 30.;1 
P 1 VENT-MACEi-A--'2B'.9 
V 110 VLl\3-C 28.,6 
V 3B Rat KHweet A 27. B 
V 109 VLii2-c - 27.7 
V 111 Trafo1-C 27.5 
P 38 PaIpen-bio, 27;3 
P 8 KANM.EN-.l\2 26.9 
V 112 'l'rafo2-C 26.2 
V 99 TH2-rst-C 25.7 
V lOB VLlU-C 25.5 
V 113 Trafo3-C 25.0 
V 106 TH3-rst-C 24.1 
V B KDELTOREN-1 23.8 
V 2B KHzuid A 23.7 
P 11 RW .AFIIOER 22.6 
V 92 THl-rst-c 22.4 
V 15 KDELTOREN-2 22.1 
P 45 Koelunits-C 21.5 
P 3 VENT-KH-A 21.5 
V 16 KOELTOREN-2 21.1 
V 95 TH2-Zgav-C 19.9 
V 40 Rat KHwest A 19.9 
V 102 TH3-=-Zgev-C- 1B.4 , 

0VERlGE: BRONNEN 27.8 
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GELUIDIMMISSIE T.G.V. DIRECT EN GIl:REFLEC'l'EE GELUID 

Clauscentr, Gl"s eenh.C standal.cne, llypassscbst.100 dB(Al (F17457.Gl'2l 
POSITIE 15. x = 1500.0 Y '" 925.0 EMIT = .0 HMRI 7.6 , 

aantrole-meetpositie 7A 

z = 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 z = 5.0 NRC = 0 

MACROERCN DAG_U\eq Ml\CROBRCiIT AVOND_U\eq r.mcROBRtE NACm_U\eq 
CH3CHRIoJVING dB(Al CH3CHRIoJVING dB(Al CH3CHRIJVlNG dB(Al 

-...... ... "'"'=-... ------

TOTAIIL 50.6 TOTAIIL 50.6 TOTAIIL 50.6 
M 8 SCB:x:lRST- C 45.6 M 8 SCXlORSl'-C 45.6 M B SCllPORSr-C 45.6 
/If 16 I«JE[.TClREN1 43 . 8 /If 16 KOELTClREN1 43.8 M 16 KOELTORENl 43.8 
M 17 KOELT0REN2 42.6 M 17 KDELT0RBN2 42.6 M 17 KOELT0REN2 42.6 
M 6 VLA-C 41.9 M 6 VLA-C 41.9 M 6 VLA-C 41.9 
M 9 KOEL-C 38.7 M 9 KOEL-C 38.7 M 9 KOEU-C 38.7 
M 5 TH-C 37.2 M 5 TH-C 37.2 M 5 TH-C 37.2 
M 15 BFSrAANDrest 35.5 M 15 BESTAANDrest 34.9 M 15 BES'mANDrest 34.9 
M 7 TRAFO-C 33.1 M 7 TRAFO-C 33 . 1 M 7 TRAFO-C 33.1 
M 10 Gl\SClNTV-C 31.4 M 10 Gl\SONl'\T-C 31.4 M 10 GASCIN'lV-C 31.4 
M 4 TG-C 27.0 M 4 TG-C 27.0 M 4 TG-C 27.0 
M 14 BLACKS'l7!RT 20.4 III 12 WATERBEH-C - . 8 M 12 WATERBEH-C -.8 
M 12 WAl'ERBE8:-C -.8 M 1 K8l-C -78 . 9 M 1 K8l-C -78.9 
III 1 KHl-C -78.9 III 3 RB3-C -80.0 M 3 RB3-C -80.0 
M 3 KB3-C -80.0 M 2 lGl2- C -81.0 M 2 lGl2-C -81.0 
1<1 2 lGl2-C -81.0 M 13 BICK'I'L-C - 81.6 M 13 BICIKTL-C -81.6 
M 13 BIClKTL-C -81.6 M 11 DAKVJ!Nr-C -85.2 M 11 D!\KVENT-C -85.2 
M 11 DAKVml"-C -85.2 M 14 BIoAlXSTARl' -90.0 M 14~ -90.0 

GELUIDDMISSIE T.G.V. DIRECT EN GI!:REFLIOC:l"E GEUOm 

Clauscentr, Gl"s eech.C standalcne, bypassscbst.100 dB(Al (F17457 . Gl'2l 
POSITIE 15. X = 1500.0 Y = 925.0 EMIT = .0 HMRI 7.6 

aantrole-meetpositie 7A 

z 5.0 NRC = 0 

DEELBRClN DAG _ LAeq 
CIlSCHRIJVlNG dB (Al 

TOTAIIL 50.6 
P 44 Bypscbst3-C 41.8 
P 43 Bypscbst2-C 40.7 
V 8 KOEL'l'OREN-1 40.2 
p 42 BypscbsU-C 39.7 
V 1 KDEUTOREN-l 39.5 
V 110 VL!I3-C 38.8 
p 45 Koelunits-C 38.7 
V 15 KDEUTOREN-2 37.5 
V 16 KDEL'1'OREN-2 37.3 
V 109 VLA2-C 36.6 
V 9 KOELTClREN-2 36.6 
V 108 VLAl-C 35.1 
V 17 TOP.KDEUT-1 34.4 
V 18 TOP .IIDEUT-2 33.1 
p 49 Gasantvgeb-C 31.4 
V 106 TB3-rst-C 30.4 
V 2 KOELTOREN-1 30.3 
V 113 TrafoJ-C 30. 0 
V 105 TB3-rst-C 29.7 
p 4 SCEi-STEBN-A 28.9 
V 7 KDm.TOREN-1 28.5 
P 1 VENT-MACli-A 28.1 
V 112 Trafo2-C 27.8 
V 86 TH-Zgev-C 27.1 
V 20 KOELV A 27.0 
V 111 Trafo1-C 26.3 
V 10 KOELTOREN-2 25.9 
V 14 KOELTOREN-2 25.8 
V 75 TG-Wgev-C 25.5 
V 85 TH-Zgev-C 25.5 
P 9 lOO?C:M'JiN 25.1 
V 82 TH-Clgev-C 25.0 
V 102 TB3-Zgev-C 24.5 
V 101 TH3- Ogev-C 24.0 
V 81 TH-dak-C 23.9 
P 5 RGIT-AJ. 21.7 
p 8 KANlILEN-A2 21.6 
V 99 TH2-rst-C 21.4 
V 80 TH-dak-C 21.4 
P 6 RGIT-A2 21.4 
V 104 TB3-dak-C 21.2 
V 92 THl-rst-C 20.9 
P 7 KANlILEN-AJ. 20.6 
V 90 THl-dak-C 20.5 
P 52 Blackat.unit 20.4 

OVERIGE BlDlNEN 32.1 

z = 5.0 NRC 0 

DEELBRClN AVOND LAeq 
CIlSCHRIoJVING -dB (Al 

TOTAAL 50.6 
P 44 Bypscbst3-C 41.8 
P 43 Bypschst2-C 40.7 
V 8 KOELTOREN-1 40.2 
P 42 BypscbsU-C 39.7 
V 1 KDELTOREN-1 39.5 
V 110 VL!I3-C 38.8 
P 45 Koelunits-C 38.7 
V 15 KOEUTOREN-2 37.5 
V 16 IIDELTOREN-2 37.3 
V 109 VLA2-C 36.6 
V 9 IIDELTOREN-2 36.6 

' V 108 VLAl-C 35.1 
V 17 TOP.IIDELT-1 34.4 
V 18 TOP.IlDEUT-2 33.1 
P 49 Gasantvgeb-C 31.4 
V 106 TB3-rst-C 30.4 
V 2 IIDEL'l'OREN-1 30.3 
V 113 TrafoJ-C 30.0 
V 105 TB3-rst-C 29.7 
P 4 SCEi- STEBN-A 28.9 
V 7 KOELTOREN-1 28.5 
P 1 VENT-MACH-A 28.1 
V 112 Trafo2-C 27.8 
V 86 TH-Zgev-C 27.1 
V 20 KOELV A 27.0 
V 111 Trafo1-C 26.3 
V 10 IIDELTOREN-2 25.9 
V 14 KOELTOREN-2 25.8 
V 75 TG-Wgev-C 25.5 
V 85 TH-Zgav-C 25.5 
P 9 Kl'lPCJoIPEN 25.1 
V 82 TH-Ogev-C 25.0 
V 102 TB3-Zgev-C 24 . 5 
V 101 TH3- Ogev-C 24.0 
V 81 'J:H-dak-C 23.9 
P 5 RGIT-AJ. 21. 7 
P 8 KANlILEN-A2 21.6 
V 99 TH2-rst-C 21.4 
V 80 TH-dak-C 21.4 
P 6 RGIT-A2 21.4 
V 104 TB3-dak-C 21.2 
V 92 THl-rat-C 20.9 
P 7 Kl\N1UoEN-AJ. 20.6 
V 90 THl-dak-C 20.5 
V 79 TH-Ogev-C 19.9 

OVEIUGE BlDlNEN 30.1 

z.. 5.0 NRC = o 

DEEr.B:RCN NACm LAeq 
CH3CHRIJVlNG -dB (Al 

TOTAAL 50.6 
P 44 Bypschst3-C 41.8 
P 43 Bypscbst2-C 40.7 
V 8 KOEL'l'OREN-1 40.2 
P 42 BypilcbsU-C 39.7 
V 1 IIDELTOREN-l 39.5 
V 110 VL!I3-C 38.8 
P 45 Koelunits-C 38.7 
V 15 KOELTOREN-2 37.5 
V 16 KOEIoTOREN-2 37.3 
V 109 VLA2-C 36.6 
V 9 KDEIoTOREN-2 36.6 
V 108 VLAl-C 35.1 
V 17 TOP.IIDELT-1 34.4 
V 18 TOP.KOELT-2 . 33 .. i 
P 49 Gasantvgeb-C 31.4 
V 106 TH3-rst-C 30.4 
V. 2 KOEIoTORBN-1 30.3 
V 113 Trafo3-C , , 30,; 0 
V 105 TH3-rst-C 29.7 
P 4 SCEi-STEBN-A '28,,9 
V 7 KOEIoTOREN-l 28.:5 
P 1 VENT-MlICH-A , 28 ~i 
V 112 Trafo2-C -'27, '8 
V 86 TH-Zgav-C - 27,1 
V 20 KeELV A 27.0 
V 111 Trafo1-C 26.3 
V 10 KOELTOREN-2 25.9 
V 14 KDEIoTOREN-2 25,8 
V 75 tG-Wgev-C 25.5 
V 85 TH-Zgev-C 25.5 
P 9 Kl'/I'CIolPEN 25.1 
V 82 TH-Ogev-C 25.0 
V 102 TH3-Zgev-C 24.5 
V 101 TH3 - Ogev-C 24.0 
V 81 'nI-dak-C 23.9 
P 5 RG\T-AJ. 21. 7 
P 8 KANlILEN-A2 21. 6 
V 99 TH2-rst-C 21.4 
V 80 TH-dak-C 21.4 
P 6 RGIT-A2 21.4 
V 104 TH3-dak-C 21.2 
V 92 THl-rst-C 20.9 
P 7 KANl\LEN-AJ. 20.6 
V 90 THl-dak-C 20.5 
V 79 TH-Ogev-C 19.9 

I 
OVERIGE BRIENEN 30.1 

M 
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GELUIDnlMISSIE T.G.V. DIREC:r EN GE:REI."LECl'E GELUID 

t:l.auscentr, GT's eenh.C standalone, bypaesschet.100 dB(A) (Fl.7457.GT2) 
POSrTIE 16. x = 1510.0 Y = 1180.0 BMV = .0 HMRI 7.6 · 

Cl:lntrole-meetpositie SA 

Z = 5.0 NRC = 0 Z= 5.0 NRC = 0 Z = 5.0 NRC = 0 

Ml\CROBRCN DAG_Ll\eq MACROBBI:N AVOND_LAeq MACROBBI:N Nru:m' _ LAeq 
CHlCBRLJVlNG dB (A) GlSCEUJVING dB (A) GlSCHRLJVlNG dB (A) 

'lUl:AAL 53.0 TOTAAL 52.9 TOTAAL 52.9 
lit 16 KDEm.'ORENl 48.6 M 16 KDELTORENJ. 4B.6 lit 16 KOEL'l'OREm. 48.6 
M 17 KOELTOREN2 46.4 lit 17 KOELT0REN2 46.4 lit 17 KOEr.T0REN2 46.4 
lit 15 BESrAANDrest 46.3 M 15 BESrAANDreet 46 . 0 lit 15 BES'IAANDreBt 46.0 
M 8 SCIlIJORST- C 45.1 M 8 SCIlOORST-C 45 . 1 lit 8 SCIlOORST-C 45.1 
M 10 GrulCNlV-C 35.1 M 10 GASClI!I'lV-C 35 . 1 M 10 GASClI!I'lV-C 35.1 
M 9 KOEJ:.-C 34.7 M 9 KDEJ:.-C 34.7 M 9 KOEJ:.-C 34.7 
M 14 BLACKSTART 32.9 M 5 'IH-C 31.3 M 5 'IH-C 31.3 
M 5 TH-C 31.3 M 7 TRAFO-C 29.5 M 7 TRAFO-C 29.5 
M 7 TRAFO-C 29.5 M 4 TG-C 26 . 1 M 4 TG-C 26.1 
M 4 TG-C 26.1 M 6 VLA-C 25.0 Ii 6 VLA-C 25.0 
M 6 VLA-C 25.0 M 12 WATERBEH-C 13.7 M 12 WATERBEH-C 13.7 
M 12 WA'l'ERBEH-C 13.7 M 1 Rm-C -78.9 M 1 Rm-C -78.9 
M 1 Rm-C -78.9 M 3 RH3-C -80.0 M 3 I<H3-C -80.0 
lit 3 RH3-C -80.0 M 2 RH2-C -81.0 M 2 RH2-C -81.0 
lit 2 RH2-C -81.0 M 13 BIOKTL-C -B1.6 M 13 BIOKTL-C -81.6 
M 13 BIOKTL-C -81.6 M 11 Di\KVEN'l'-C -B5 . 2 M 11 DAKVENT-C - 85.2 
M 11 DAKVENl'-C - 85.2 M 14 BLl\CKSTARl' -90.0 M 14 BLl\CKSTART - 90 . 0 

GELUIDIMMISSIE T.G.V. DIREC:r EN GE:REI."LECl'E GEt.UID 

t:l.auecentr, GT's eenh.C standalOIlQ, bypaeeechet.100 dB (A) (F17457.GT2) 
POSITIE 16. x = 1510.0 Y = 1180.0 BMV = .0 HMRI 7.6 

Cl:lntrole-meetposi tie SA 

Z = 5.0 NRO = 0 Z = 5.0 NRO = 0 z = 5 . 0 NRC = 0 

DEElLBRCN DAG_LAeq DEElLBRCN AVOND_LAeq DEBLBR.aN Nru:m' _ LAeq 
GlSCHRIJVING dB (A) GlSO!RIJVING dB (A) CNSalRIJVING dB (A) 

TOTAAL 53.0 'IDrAAL 52.9 'IDrAAL 52.9 
V 1 KDELTOREN-1 42.7 V 1 KOELTOOEN-l 42.7 V 1 KOm.'l'OREN-1 42.7 
V 8 KDELTClREN-1 42.6 V 8 lIDEtoTOOEN-1 42.6 V 8 KOEJ:.TOOEN-1 42.6 
V 2 KOELTOREN-1 42.0 V 2 mELTOREN-1 42.0 V 2 KDEJ:.TOREN-1 42.0 
V 7 KOELoTOREN-1 41.8 V 7 ROEL'l'OREN-1 41.8 V 7 KDELTOREN-1 41.B 
P 44 Bypschst3-C 41.3 P 44 Bypechst3-C 41.3 P 44 Bypscbst3-C 41.3 
V 16 KOELTOREN-2 41.0 V 16 RDEro'l'OREN-2 41.0 V 16 KOEL'l'OREN-2 41.0 
V 9 ROEJ:.'l'OREN-2 40.7 V 9 KOEto'l'OREN-2 40.7 V 9 KDEJ:.'l'OREN-2 40.7 
V 15 ROEJ:.TOREN-2 40.6 V 15 ROEtoTOREN-2 40.6 V 15 KDEJ:.TOREN-2 40.6 
P 43 Bypscbst2-C 40.2 P 43 Bypschst2-C 40.2 P 43 Bypschst2-C 40.2 
P 8 KANAIoEN-A2 39.9 P 8 lOINALEN-A2 39.9 P B l\:ANALEN-A2 39.9 
p 9 KWPCIoIPIiN 39.6 P 9 KWPCIoIPIiN 39.6 P 9 Ri'/PCm'1iN 39.6 
P 7 KANAIoEN-Al 39.5 P 7 lOINALEN-Al 39.5 P 7 R1OO\LliN-Al . 39.5 
P 42 BypschsU-C 39.3 P 42 BypschsU-C 39.3 P 42 BypschsU-C 39.3 
p 5 RGIT-Al 37.2 P 5 RGIT-Al 37.2 P 5 RGIT-Al 37.2 
V 17 TOP.mELT-l 36.2 V 17 TOP.KDEJ:.T-1 36.2 V 17 TOP.KOELT-l 36.2 
V 10 KOELTOREN-2 35.9 V 10 KOELTOOEN-2 35.9 V 10 lQ)EJ:.TOREN-2 35.9 
P 6 RGIT-A2 35.7 P 6 RGIT-A2 35.7 P 6 RGIT-A2 35·.7 
V 18 TOP .KOELT-2 35.3 V IB TOP.KDELT-2 35.3 V 1B TOP.mELT-2 , '35 . 3 
P 49 Gaecntvgeb-C 35.1 P 49 Gaecntvgeb-C 35.1 P 49 Ge.scntvgeb-C '35; 1 
p 45 XceJ.units-C 34.7 P 45 Koel.units-C 34.7 P 45 Koel.units-C · 3~'.7 
P 12 Brandb1us 33.5 P 38 PaIpen-bio 30.7 P 38 Parpen-bio 30:7 
P 52 Blackst.unit 32.9 P 4 SCH-STEEN-A 29.2 P 4 SCH-S"l'EEN-A : 29~2 
P 38 PaIpeIl.-bio 30.7 V 30 RHnoord A 27.6 V 30 RHncord A . 27.,6 
P 4 SCH-STEEN-A 29.2 V 105 TW-rst-=-C 26.9 V 105 TW-rst-:;C' . 26.9 
V 30 KHIloord A 27.6 V 113 'l'rafo3-C 25.6 V 113 Trsfo3-C 25.6 
V 105 TW-rst-=-C 26.9 V 75 TG-N;jeIr-C 25.1 V 75 TG-Wgev-C 25.1 
V 113 Trafo3-C 25.6 V 33 KHDcord A 25.0 V 33 RBDoord A 25.0 
V 75 TG-Wgev-C 25.1 V 112 Trafo2-C 24.7 V 112 Traf02-C 24~. 7 
V 33 KHncord A 25.0 V 111 Trafo1-C 23.8 V 111 Trafo1-C 23.8 
V 112 Trafo2-C 24.7 V 110 VLA3-C 22.3 V 110 VLA3-C 22.3 
V 111 Trafo1-C 23.B V 14 KOEJ:.TOREN-2 21.6 V 14 KOELTOREN-2 21.6 
P 24 V-WAGEN 31 22.9 V 109 VLA2-C 21.4 V 109 VLA2-C 21.4 
V 110 VLA3-C 22.3 V 81 TH-dak-C 21.4 V Bl TH-dak- C 21. 4 
V 14 KDELTOREN-2 21.6 V 101 TW-Ogev-C 21.0 V 101 TB3-Ogev-C 21.0 
P 23 V-WAGEN 30 21.6 V 104 TW-dak-C 20.0 V 104 TW-dak-C 20.0 
V 109 VLA2-C 21.4 V 98 'l:82-rst-C 19.6 V 98 TH2-rst-C 19.6 
V 81 TH-dak-C 21.4 V 102 TH3 -2l;ev'-C 19.2 V 102 TW-2l;ev'-C 19.2 
V 101 TW-Ogev-C 21.0 P 3 vENr-KH-A 18.3 P 3 VENT-KH-A 18.3 
P 22 V-WlIGEN 29 20.3 V 79 m-Ogev-c 1B.0 V 79 'l'H-Ogev-C 1B.O 
V 104 TH3-dak-C 20.0 V 78 TG-dak-C 17.9 V 78 TG-dak-C 17.9 
V 98 TH2-rst-C 19.6 V 80 TH-dak-C 17.8 V 80 'l'R-dak-C 17.8 
P 21 V-WlIGEN 28 19.4 P 10 GiIS-GEB-A 17.7 P 10 GiIS-GEB-A 17.7 
V 102 TW-Zgev-C 19.2 V 34 KHcost A 16.7 V 34 KHcost A 16.7 
P 20 V-WAGEN 27 18.5 V 3 KOEr.TORE:N-l 16.4 V 3 KOELTORE:N-1 16.4 

U 
PI 

P 3 VENT-KH-A 18.3 V 94 TH2-Ogev-C 16.3 V 94 'fB2-Ogev-C 16.3 

OVERIGE l3RQlNEN 29.4 

~ 
OVERIGE BRWNEN 25.1 N OVERIGIi: l3RQlNEN 25.1 
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TAB 5 



Analyseresultaten Fluorine 

Analyse- Datum Bemonsterd Produkt Resultaat 
certiflcaat medium in mg/kg 
061029025 19-12-06 Clauscentrale Tank 1 Bio oil 2 
061029026 19-12-06 Clauscentrale Tank 2 Biooil 2 
061029027 19".12-06 Clauscentrale Tank 3 Biooil 3 
061038032 20-12-06 mt Prita Dewi PFAD 10 
061042036 20-12-06 tb Deo Juvante PFAD 7 
061039033 20-12-06 tb Paladin PFAD 8 
061040034 20-12-06 tb Volharding 11 PFAD 11 
061041035 20-12-06 tb Zestienhoven PFAD 7 
061043038 21-12-06 tb Biox 2 PFAD 10 
061044039 21-12-06 tb Volharding 8 PFAD 8 
061046041 21-12-06 tb Deo Juvante VFAlPFAD 12 
061055045 22-12-06 tb Vol harding 7 PFAD 9 
061054044 22-12-06 tb Volharding 3 PFAD 7 
061053043 22-12-06 tb Volharding 11 PFAD 10 
061062053 28-12-06 tb Biox 2 PFAD 4 



TAB 6 



Procedure levering stookolie of biomassa 

Belanghebbenden: 
- wacht 

- losmedewerker ~--.-. 

" - bewaking .J 

Coordinator 
bepaald a.h.v. 
hoeveelheid en 
oliesoort welke 

tank gevuld word!. 

Start 

EMG bestelt olie 

Aankomstdatuml 
tijdstip bekend op 

CC 

Coordinator 
waarschuwt 

belanghebbenden 

Schip arriveert in 
loshaven 

Schipper meldt 
zich aan bij de 

wacht 

Coordinator waar
schuwt losploeg 
en meld aan los

medewerker welke 
tank gevuld word!. 

Schip lossen 

Administratieve 
afhandeling door 

BS 

Einde procedure 
olielevering 

...... __ ~~G waarsch~~ 
"- ijkmeester ) 

Indien douane van 
toepassing: 

Gegevens tel. 
doorgeven aan 
Maco R'mond 

ouane geeft te . 
toestemming tot 
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Aan R. Kwanten 

Kople Beljaars, vd Sande 
Van Zelis 

Telefoon 0655120780 

Datum 4 december 2006 

Nummer 

Betreft Koelwaterprognose Clauscentrale 

Roel, 

-essent;NERGIE 

Zoals 4/12/06 afgesproken ontvang je hierbij de formule(s) waarmee we in de toekomst 
de koelcapaciteit van de Maas en de daarbij behorende inzet van de eenheden op 
rivierkoeling danwel de inzet van de koeltoren kunnen plannen. 

Beschikbare koelcapaciteit voor de CC is: 

Pth koelcap. CC = Q Borgharen X (3 gr.C.+afk.haven) x 4,2 Kj/gr.C. 

Uit deze beschikbare koelcapaciteit kan de maxima Ie E-opwek van de CC (totale opwek 
stoomturbine Claus A&B(C). Uitberekeningen blijkt dat de afkoeling in de haven ca. 4,66% 
bedraagt. Dus (100%-4,66%) dient geloosd te worden (95,3%) 

Max. Pth lozing CC = 0,953(DT cond UA)X25X4,2+0,953(DT cond UBO{C)X25X4,2 
= 0,953X DT CC totaal x 25 x 4,2 

Pth koelcap. CC ~ Max. Pth lozing CC 

0,953 x DT CC total = 0 borgharen x 3 <=> DT CC tot = Q Borg x 0,126 
25 

De Clauscentrale warmt per BOMWe stoomturbine vermogen het koelwater 1 gr.C. op 
(640MWe/Bgr.C. ) 

Dus Maximale E-opwek stoomturbine CCA en/of CCB/CCC bedraagt: 

E opwek stoomturb .CC totaal = IO,I x Q Borgharen. 

Bovenstaande is geldig tot een T uitlaat haven =< 30 gr.C. Boven deze temperatuur door 
middel van de RIZA sneltoets bepaald worden wanneer koeltorenbedrijf noodzakelijk is. 

In onderstaande tabel is een en ander weergegeven. De resultaten komen in grote lijnen 
overeen met de resultaten die d.m.v. de RIZA-sneltoets berekend zouden zijn. 
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practical summary 

When applying for licences for the discharge of wastewater, recently the use of two new 
assessment models is mandatory, the General Assessment Methodology (ABM) and the 
Dispersion Test. This leads to a standardisation of information supply to the competent 
authorities and to a more transparant assessment. 
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praktijkgerichte samenvatting 

V~~r het aanvragen van lozingsvergunningen is sinds enige tijd het gebruik van nieuwe 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Over the last decades the quality of water systems in the Netherlands has improved 

significantly due to the tackling of pollution at the source of discharges. For that reason the 

emission policy of competent authorities is being focused more at the water quality approach. 

This means that the admissibility of a discharge is assessed on the basis of the quality 

objectives of the water, which receives the discharge. 

Newly implemented regulation forces applicants of discharge licences to submit all relevant 

data, such as the composition and the characteristics of the substances to be discharged, as 

well as an overview of significant detrimental environmental impacts. According to recent 

case law the applicant is responsible for including all data in the application document. 

In the light of these developments the Commission Integral Water Management (Dutch 

abbreviation CIW) has developed two models for testing the harmfulness and the impacts of 

discharges to surface water: the General Assessment Methodology (Dutch abbreviation 

ABM) and the Dispersion test. From now on, the use of both models is mandatory when 

applying for discharge licences. Some power generation companies, which recently have 

been involved in licensing procedures, already have some experience with the two models. 

The ABM enables the consistent classification of substances (possibly) to be discharged into 

12 categories of aquatic harmfulness, subsequently into three classes (A, B or C) of 

technological effort with which emissions have to be reduced, for instance on the basis of 

Best Technical Means (BTM) or Best Practicable Means (BPM). This classification does not 

take account of the discharge characteristics of the substance. 

The ABM has the status of a policy rule, which has to be complied with. Deviation from the 

rule is only possible if this is explicitly motivated. Licence applicants are responsible for 

submitting the ABM information. Product suppliers are obliged to give all required data on 

toxicity and the like to their clients. 

The computer program with which ABM assessments can be performed in a uniform manner 

can be downloaded from the website "Steunpunt wateremissies" of the National Institute for 

Sweet water management and Waste water treatment (Dutch abbreviation RIZA). Water 

research and consultancy firm Kiwa has a data base of 5200 (chemical) substances and 

offers the service of performing ABM assessments for specific substances which do not form 

part yet of the data base. 
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Essent Energy Production (EEP) has had performed ABM assessments for a number of 

substances which are typical for power production plants. The result has been the 

classification of a number of substances as class A (very harmful, therefore application of 

BTM) and the rest as class B (application of BPM). It is noted that some substances could 

possibly have been classified in a lighter category C (limited harm), should more toxicity data 

have been available to be included in the assessment. 

The Dispersion Test is a method to determine whether a residual discharge - after the 

application of BTM or BPM - results in a deterioration of the water quality to an extent that 

further reduction measures are necessary. The computer program with which to perform the 

test can also be downloaded from Riza's website. 

In principle the dispersion test applies to sweet water systems and is especially of interest for 

relatively large discharges on small water bodies. The test has not been elaborated yet for 

marine environments, although the same starting points can be employed as for sweet water. 

In practice the test is being used already for marine environments. 

Most important starting point for the test for existing discharges is that the discharge should 

not contribute significantly (rule: more than 10%) to the exceeding of the Maximum Allowed 

Risk level (Dutch abbreviation MTR) of the surface water receiving the discharge. Moreover, 

the discharge should not result in acute toxic impacts for aquatic organisms within the mixing 

zone. The measure for this is the Serious Risk level (ER). For new discharges the test takes 

also the stand-still principle into account. In fact this means that the discharge is tested 

against the Negligible Risk level (VR). 

Dispersion tests that have been performed in relation to the discharges licence for EPZ's 

power unit BS12 have indicated that the effluent of the Wastewater Treatment Plant (ABI) 

does not contribute significantly to a deterioration of the water quality, therefore making 

further reductions unnecessary. For the test result the difference between existing and new 

discharges is crucial. Should in the above case the discharge have been presented as "new", 

the test would have pointed at the necessity of further reduction measures. It is noted that 

extensions of existing discharges are also considered as new discharges. 

In general the discharge load is the determining factor for the test. In case a wastewater 

discharge is attenuated in a cooling water flow, the attenuated concentration with the 

corresponding cooling water flow can be taken as input parameters. However, the 

attenuation of a waste water flow to a level under the desired water quality (MTR for existing, 
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VR for new discharges) will have the result that the discharges are not significant and that 
further reduction is not necessary. 

The Framework Directive on Water (Directive 2000/60/EC) is not expected to lead to a 

fundamental different approach of the Dutch emission policy and the position in this of the 
dispersion test. However, the directive will have the consequence that strict standards for 
priority hazardous substances for instance mercury and cadmium have to be introduced, 
which will probably impel severe reduction measures. 

The new European Directive on chemicals (REACH). which is in preparation will introduce a 
uniform system classification and assessment of substances. A methodology like ABM is not 
expected to change as such, but surely the ABM will be embedded in the REACH regulatory 
framework. 

The conclusion is that both models on their own merits do not bring about large changes in 
the emission policy. They result mainly in standardisation of information supply and a more 
transparent assessment of the impact of discharges to the receiving water system. 
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SAMENVATTING 

De laatste tientallen jaren is de waterkwaliteit in Nederland door de grote vorderingen in de 

brongerichte aanpak van verontreinigende emissies sterk verbeterd. Daarom verschuift de 

aandacht in het emissiebeleid steeds meer van een brongerichte aanpak naar de water

kwaliteitsaanpak, waarbij de aanvaardbaarheid van een lozing wordt bepaald aan de hand 

van kwaliteitseisen en doelstellingen voor het ontvangende oppervlaktewater. 

Ingevolge nieuwe wetgeving moeten in of bij een WVO-vergunningaanvraag al/e relevante 

gegevens worden verstrekt, onder meer over de samenstelling, eigenschappen van de te 

lozen stoffen en een overzicht van de significante nadelige milieu-effecten. Op grond van 

recente jurisprudentie moeten al deze gegevens in de Wvo-aanvraag worden opgenomen en 

is degene die de vergunning aanvraagt (het bedrijf) volledig verantwoordelijk voor de volle

digheid en de juistheid van deze gegevens. 

In het licht van deze ontwikkelingen zijn door de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) 

twee modellen ontwikkeld waarmee de schadelijkheid c.q. de effecten van lozingen op het 

oppervlaktewater kunnen worden getoetst: de Aigemene BeoordelingsMethodiek (ABM) en 

de Immissietoets. Beide modellen worden inmiddels in het kader van Wvo-vergunningen

trajecten standaard voorgeschreven. Enkele elektriciteitsproductielocaties waarvoor recente

lijk Wvo-(revisie)vergunningtrajecten zijn doorlopen hebben reeds enige ervaring met de 

modellen opgedaan. Ook de andere locaties zullen er de komende jaren mee te maken 

krijgen. 

Met behulp van de Aigemene BeoordelingsMethodiek (ABM) wordt op een eenduidige 

wijze de waterbezwaarlijkheid, onderverdeeld in 12 categorie~n, van stoffen en preparaten 

aangeduid. Hieruit voigt een indeling in saneringsklasse A, B of C. Deze geeft de mate van 

inspanning aan waarmee de emissies moeten worden teruggedrongen, bijvoorbeeld op basis 

van Best Bestaande Technieken (BBT) en Best Uitvoerbare Technieken (BUT). Bij deze 

indeling wordt geen rekening gehouden met de lozingssituatie van de stof. 

De ABM is te beschouwen als vigerend en afdwingbaar beleid, waarvan beleidsuitvoerders 

aileen gemotiveerd mogen afwijken. Bedrijven (vergunninghouders) zijn verantwoordelijk 

voor het leveren van de informatie. Leveranciers zijn verplicht de voor het uitvoeren van de 

ABM benodigde gegevens te leveren aan hun klanten. 
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Van de RIZA-website (http://www.steunpunt.wateremissies.nll) kan een computerprogramma 

worden gedownload waarmee op een snelle gestructureerde wijze stofbeoordelingen kunnen 

worden uitgevoerd en opgeslagen. Verder biedt Kiwa een stoffendatabank met gegevens 

over de waterbezwaarlijkheid van circa 5200 stoffen en de mogelijkheid om met het alge

mene stroomschema zelf stoffen of preparaten in te delen. 

EEP heeft op aangeven van het bevoegd gezag voor een aantal in centrales gebruikelijke 

stoffen een ABM-beoordeling laten uitvoeren, met als resultaat een zodanige waterbezwaar

lijkheid dat de stoffen vallen in saneringsklasse A (toe passing BBT) of B (toepassing BUT). 

Hierbij wordt opgemerkt dat enkele stoffen mogelijk in de lichtere categorie C (relatief 

onschadelijke stoffen) kunnen worden ingedeeld, indien de ABM wordt aangevuld met nog 

ontbrekende toxiciteitsgegevens. 

De Immissietoets is een methode om te bepalen of een (punt)lozing - na toepassing van 

BBT of BUT - een zodanig significante bijdrage levert aan de verslechtering van de water

kwaliteit dat verdergaande maatregelen nodig zijn . Het bij de toets behorende rekenmodel in 

de vorm van een Excel-spreadsheet is net als de ABM te downloaden via het 8teunpunt 

wateremissies van het RIZA. 

De immissietoets geldt in beginsel voor zoete oppervlaktewateren en is vooral van betekenis 

voor relatief grote lozingen op kleine wateren. De toets is nog niet uitgewerkt voor zoute 

wateren, maar de in het CIW-rapport genoemde uitgangspunten kunnen daarvoor wei 

worden gehanteerd. In de praktijk wordt de immissietoets voor min of meer mariene situaties 

zonder beperkingen ingezet. 

Belangrijkste uitgangspunt voor de immissietoets voor bestaande lozingen is dat een lozing 

niet significant (praktijkregel: 10%) mag bijdragen aan het overschrijden van het maximaal 

toelaatbaar risiconiveau (MTR). Tevens mag een lozing binnen de mengzone niet leiden tot 

acuut toxische effecten voor waterorganismen. Hiervoor wordt het ernstig risiconiveau (ER) 

als maat gebruikt. V~~r het beoordelen van een nieuwe lozing wordt in de toets ook het 

stand-still-beginsel opgenomen. In feite houdt dit in een toetsing aan het verwaarloosbaar 

risiconiveau (VR). 

Immissietoetsen uitgevoerd in het kader van de Wvo-revisieaanvraag voor eenheid B812, 

hebben als resultaat te zien gegeven dat metalen uit het ABI-effluent niet significant bijdra

gen aan de verslechtering van de waterkwaliteit van de Westerschelde, met als gevolg dat 

verdergaande maatregelen dus niet nodig zijn. V~~r de immissietoets is heel bepalend of het 

om een bestaande of een nieuwe lozing gaat. Indien in het gegeven voorbeeld zou zijn uit-
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gegaan van een nieuwe lozing dan zouden volgens de toets wei degelijk aanvullende eisen 

aan de bron moeten worden gesteld. Onder nieuwe lozingen worden ook uitbreidingen van 

bestaande lozingen begrepen. 

V~~r de immissietoets is in het algemeen de vracht van een geloosde stof bepalend. Dit 

betekent onder meer dat bij lozing in een koelwaterstroom de verdunde concentratie als uit

gangspunt mag worden genomen, uiteraard met het corresponderende koelwaterdebiet. 

Verdunning van een afvalwaterstroom tot onder het streefniveau voor het ontvangende 

oppervlaktewater (MTR voor bestaande lozingen, VR voor nieuwe lozingen) leidt in de 

immissietoets echter tot het resultaat dat de lozing als niet significant wordt beschouwd. 

De Kade!"ri~ht!ijn Water (richt!ijn 2000!60!EG) za! near ver\."acht!ng nist lelden tot eon fU:1~ 

damenteel andere aanpak van het Nederlandse emissiebeleid en de plaats daarin van de 

immissietoets. Terzijde wordt opgemerkt dat de richtlijn een strenge normering voorschrijft 

ten aanzien van de lozing van prioritair gevaarlijke stoffen zoals kwik en cadmium, wat waar

schijnlijk zal nopen tot harde saneringsmaatregelen. 

Met de aanstaande Europese Stoffenrichtlijn REACH zal op termijn de huidige systematiek 

van stoffenbeoordeling geheel op Europese leest worden geschoeid. De inschatting is dat 

een beoordelingsmethodiek als de ABM qua opzet niet veel zal veranderen, maar wei zal 

worden ingebed in toekomstige (REACH-)regelgeving. 

De conclusie is dat de beide modellen sec geen grote veranderingen teweegbrengen in het 

emissiebeleid. Zij zorgen vooral voor standaardisatie van informatievoorziening en een 

transparanter beoordelingskader ten aanzien van de effecten van lozingen op ontvangend 

oppervlaktewater. 
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1 ACHTERGROND EN DOELSTELLING 

1.1 Achtergrond 

Elektriciteitsproductie-eenheden kunnen doorgaans niet worden bedreven zonder dat daarbij 

in beperkte mate verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater worden geloosd. Een 

lozingsvergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is in dat ver

band dan ook een absolute voorwaarde. Emissies naar oppervlaktewater worden op basis 

van algemeen emissiebeleid grotendeels op vergunningenniveau gereguleerd en niet door 

algemene emissienormen, zoals bijvoorbeeld in het geval van emissies naar de lucht. 

Door de grote vorderingen in de brongerichte aanpak van emissies (terugdringen volgens 

stand der techniek) is de waterkwaliteit de laatste tientallen jaren sterk verbeterd. Daarom 

wordt de laatste jaren in het emissiebeleid de aandacht enigszins verlegd naar de keten

gerichte benadering (preventie, hergebruik, procesge'integreerde oplossingen) en de water

kwaliteitsaanpak. Dit laatste houdt onder andere in dat de aanvaardbaarheid van een lozing, 

anders gezegd de lozingseisen worden bepaald aan de hand van kwaliteitseisen en doelstel

lingen voor het ontvangende oppervlaktewater. 

In 1999 is ter implementatie van Richtlijn 96/61/EG (IPPC-richtlijn) het Uitvoeringsbesluit 

verontreiniging rijkswateren aangepast. Voortaan moeten ingevolge artikel 7 in of bij een 

WVO-vergunningaanvraag aile relevante gegevens worden verstrekt, onder meer over de 

aard, samenstelling en hoeveelheid van de te lozen stoffen, de aard en de omvang van de 

emissies met een overzicht van de significante nadelige milieu-effecten en de emissies ten 

gevolge van een ongewoon voorval (Staatsblad, 1999). 

am aan deze nieuwe eisen tegemoet te komen heeft de Commissie Integraal Waterbeheer1 

(CIW) twee modellen ontwikkeld waarmee de schadelijkheid c.q. de effecten van geloosde 

stoffen kunnen worden getoetst: de Aigemene BeoordelingsMethodiek (ABM) en de Immis

sietoets. De voorliggende studie richt de aandacht op deze twee modellen, aangezien toe

passing ervan in het kader van Wvo-vergunningen(aanvragen) min of meerstandaard zullen 

worden voorgeschreven. 

Overigens is de CIW op 12 februari 2004 opgeheven. De taken van de CIW zijn overgenomen 

door het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW), onder voorzitterschap van de 

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Op dezelfde datum is opgericht de Adviescommissie 

water (ACW). De ACW bestaat uit onafhankelijk deskundigen en adviseert de Staatssecretaris . > _ 

van Verkeer en Waterstaat over de uitvoering van het waterbeheer 
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Op de achtergrond spelen nog de aanstaande implementatie van de Europese Kaderrichtlijn 

Water en de stoffenrichtlijn REACH. De rapportage zal nader ingaan op de mogelijke toe

komstige implicaties voor de vergunningverlening. 

1.2 Doelstelling en aanpak 

In het Iicht van bovenstaande ontwikkelingen wordt het zinvol geacht om de (nieuwe) beoor

delingsmethodieken voor lozingen in het kader van Wvo-vergunningen, transparant te maken 

en helder samen te vatten in een statusrapport. Hiermee worden de E-bedrijven in staat 

gesteld om snel en adequaat invulling te geven aan de nieuwe eisen in het kader van Wvo

vergunningaanvragen en zo mogelijk te anticiperen op toekomstige wijzigingen in de wet- en 

regelgeving. 

Aan de hand van beleids- en wetgevende documenten (Vierde Nota Waterhuishouding, 

publicaties van de Commissie Integraal Waterbeheer, EU-richtlijnen) wordt een kort en 

bondig overzicht gemaakt van: 

het huidige algemene emissiebeleid 

de plaats daarin van de immissietoets en de ABM 

het verschil tussen zoete en zoute watersystemen 

inschatting gevolgen implementatie van de Europese richtlijnen. 

De werking van de modellen wordt aan de hand van enkele concrete praktijkvoorbeelden 

voor E-centrales nader beschouwd. 

... -
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2 EMISSIEBELEID EN VERGUNNINGVERLENING 

2.1 Emissiebeleid 

De leidende principes van het emissiebeleid zijn: 

- vermindering van de verontreiniging 

stand-still-beginsel. 

Het eerste hoofduitgangspunt van beleid "verminderlng van de verontreiniging" houdt in dat 

verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). 

De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de 

ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspra

ken (stofspecifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en 

meer aandacht voor prioritering. 

Figuur 2.1.1 geeft een schematische weergave van de hoofdlijnen van het emissiebeleid 

voor water (bron: CIW, 1999). 



50431014-KPS/PIR 04-1051 -14-

VEAMINDERING VAN DE VERONTREINIGING 
~ ___ ~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~ _____________ ______ _ _ _ __ _ __ _ 

,tap '/ ! p{even';~ i bronnal1pak ller1cht op; 
! (voOlkomen von VI:IOlltroinlglng) 1. grondS'tof., hulpstof. en p oduc:lkClJll! 

. i • toepasslng van schon!! ledmologic 'I' h I praductiepmces, 

! de bednjrsvoermg 01 de gebruiksfllse 

Ii. I1I€Uw(e) productleprotes of bedtiJtsvoerUlg 

~ __ -.L--______________ i.+_tQ.CE,als!'l ~~ero'£~~.!lt~~!!! !l1!!2!sl!ll(l.!! ___ _ __ __ _ 
stap) I hllrgebwii<' ! + kringloopslultillg (htrgcbruik blnnen he! productieproces I 

I (hel gebruik ¥dn Wilter en st.off~1l j de bedrljts¥oering) 

; Willir mogchjk) 1+ hergebrUlk bulten het productieprlJces I de b!!drijf'IVoering 

____ 1 _____ ___ ________ L ._oE~ll!.ki~a..t.P~c.!~M!iJk.J:!rJle2r~'~ ______ _ ___ ___ _ 
,fap 3 I verwiideren: I' afvalwaterbeh,lndeling. zlJIvering 

i ('end·of-Plpe') 

IrB~ __ ~1 ~~·~~5P~4C=CI~ft~ek~e~~~M~np~.a~k~e~m~IS=S=le.~s :--~-------------------------------------------41~ 
; "/I{Ji~f/)t:IHauc £,i'/er&!V~"'AW ' i strev~n naar be~lndlglng van de ernissies ulterlijk in ;CWO" 
! : f-- --.L.--- ------------ -l'------ -----,----- ----------------

ilw~~·!'!!rlt~':!..E!!._.L __ __ e.vE.R.!E~..v!.RE"!!~'!!'.0~p!.N _ __ _ _ 
! olganohal()g~enver · i zware met.llen, i ~ulf.m l, chloride, 

j bindrng~n. kwik. t zuurstofbll1oend" : warm to 
1 ! : 

~--------------------~~~~~!~- - --~~~~~~~~~ --~-------- --
2 : sanering op balis vall, 1 I!miS5ieaanpak i emlssleaanpak i waterkwalilelts" 

- ---.L-------- ------- -~ - - - -- ----- : _________ _ G~l.J!~ ______ _ 
2a 1 J)flmall mspannil18s ; bn~te bestaan(i!! : be~l uitvoerbare ' toe'aathaMhe.d v~n 

; I>eginsel ':~ ter.hl1leken··' , t~d'l ",ekell'" , lozingen en Ie rwmen 
~ .. 

I maatregeien 

I ~ rhrl" k l' lilk Villi tip ! : nll.gestr tolde 

1 l mlheukwnlltclb; 
; f , norm('n ., .. , 

1--- -""--------- - - - - ----.1----------- ..... ----.------( . 
2b 1 w'rderc ~15~11 op grona van 1 MTR"':' ol ~lIder~ 'Jan : MTR"" of andere van ' 

. :' I 
: (~'f!1mrsslet()~ts). ! toepassHlg zIJrl(J~ : toepassing zJjnde : 

l rnll.eukwaliteitl- i mJlieukwaliteiis· 

~----~------____ ----------__ --~i_no~r~rT~le:~n~··-·-·'--------~;~n~o~"~In~e~II_··_··_' ________ ~ ______ r_------~1 

STAND~STILL -BEGtNSEl 
c 1 blj nieuwe IOlingen of toenllme 

t van b"5taand~ lozingen ' 

; emllSles in een de wa.terkwalit\~11 ! de wJINkw;jlileit , ! behet·rsgcbied Illogf!n 

! nlet ton11cmen 
: mag ni@i \1f:'1:fkant 

l ve/> lcchLere~ 

I mail mel srgflll';cant 

! verslechtcrcn 

'J Gc:dt in ieOer geva! vaor '15 in OSrAR·kader 

a.ange"uc1f:rl pdontairt."!' 'itoffen/stofgroepen . tiE' '.\Ie len 

Iliax",~~ ~Il furanen, PCH"5, PAl(, PCP. {hloorpa,af1i"~, 

met "olte "<'tens, irodaan ~n Ilomere~ kWlk, <a::1rlium, 

locd, o(gTmotlll~vel hindin.gen, l1onylrr.'!lot e tt,oxyjaten , 

mu~. xyieen, g~brOf!1eeICe vi.lnwertl"gers cr, bep.lalde 

na!~len 

.... ~!lr In mtprnab{1naaj kader VClp..k Bebr~ .tfkte 

:)C'{!np ' b~s.t .:\vldable t~cr,nJq i ll'?s ' (SA n ::it!Wd\ ZGw~\ 1 

eaT all BLiT 

Figuur 2.1.1 Hoofdlijnen emissiebeleid 

.... Gelctop de lage concenllati~, ,(\oeJdeeb < Ml"R) ie hd 

rnaner;a Olileu gdden Oililr de streefwa.drd~n In pIJ.9X~ van d~ 

Mm', ai, ''''panning5Verpllchw'g (RfSMI"i<E· noll tIC. 1%6) 

UU) Bij indiH.'t:il::! h'Hingf.'n vanwt amvi:Hnr:chtmg.t"n {1ie 

hOllfdstuk I!! , paragraal'l 3 I) omvat de immllsie!o"ls t.Q de 

\I\:aierkw~lj teitsaanpdk . naaH de bes('!-e!flwlg VMl hEt onl· 

vallgend. QPI'eIViaktew81er . ook di:' D~5~h~rmIPU 'Ian 1~ 

-:joeirn.atlg~ werking v~n 7.wv~nnGst~: hnlscht: \verk~n 

n 
t 
e 

'g 
r 

a 
I 
e 

a 
f 
w 

I e 

g 

p 
r 

o 
r 

t 
e 
r 

n 
g 



-15- 50431014-KPS/PIR 04-1051 

Met het beleid voor de korte termijn wordt ernaar gestreefd voor zoveel mogelijk stoffen de 

minimumkwaliteit, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het 

verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn 

(2010). Het uiteindelijke doel is streven naar nullozing voor milieuvreemde stoffen in 2025. 

Afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uit

voerbare techniek BUT (best bestaande techniek BBT voor zwarte lijst-stoffen) als inspan

ningsbeginsel gehanteerd bij de bepaling of voldaan wordt aan de toepassing van de stand 

der techniek. 

Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede 

hoofduitgangspunt van beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit 

beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op 

grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de 

eisen welke voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak. 

2.2 Vergunningverlening 

In het traject van Wvo-vergunningverlening kunnen drie onderdelen worden onderscheiden, 

te weten: 

1 verstrekken van informatie 

2 vaststellen van maatregelen ter preventie of vermindering van lozingen 

3 beoordelen van een eventuele restlozing (zie figuur 2.2.1). 

infonnatie 

maatregalen 

10et.88n 

Figuur 2.2.1 Stappen Wvo-vergunningverlening (CIW, 2000a) 
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Ad 1 Informatie 

In de eerste stap gaat het in hoofdzaak om het verstrekken van de gegevens over de te 

lozen stoffen. Hierin speelt de Aigemene BeoordelingsMethodiek (ABM) een belangrijke ro\. 

Met de ABM worden staffen en preparaten op grond van hun eigenschappen ingedeeld in 

categorie~n. Sij deze indeling wordt geen rekening gehouden met de lozingssituatie van de 

stof (zie verder hoofdstuk 3). 

Ad 2 Maatregelen 

Ais tweede stap worden de maatregelen vastgesteld waarmee de lozing van een stof of 

preparaat in beginsel moeten worden gesaneerd. Hierbij komen de bekende termen "best 

uitvoerbare technieken" (BUT) en "beste bestaande technieken" (BBT) om de hoek kijken. 

Het begrip technieken moet hier breed worden ge'interpreteerrt; hAt t)mv~t €llll3 maatregelen 

(zuiveringstechnieken, maar ook bedrijfsvoering, grond- en hulpstoffenkeuze en dergelijke) 

waarmee emissiereductie kan worden gerealiseerd. 

Onder best uitvoerbare technleken wordt verstaan: 

die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wi! zeggen uit 

kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste 

reductie in verontreiniging wordt verkregen. 

Onder beste bestaande technieken wordt verstaan: 

die technieken, waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreini

ging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast. 

In de Ouridische) literatuur bestaat veel onduidelijkheid over de verhouding tussen de 

BUT/BBT begrippen, het begrip Best Available Techniques (BAT) uit Richtlijn 96/61/EG (de 

bekende IPPC-richtlijn) en het ALARA-beginsel uit de Wet milieubeheer. In het Handboek 

Wvo-vergunningverlening houdt het CIW het erop dat de BUT/BST begrippen als een nadere 

invulling gelden van BAT en van ALARA. Feit is dat in de Wvo-vergunningpraktijk de beg rip

pen BUT en SBT nog steeds de boventoon vieren, wat ook in deze rapportage navolging 

krijgt. 

Ad 3 Toetsen 

Ais sluitstuk dient de toelaatbaarheid van de restlozing te worden beoordeeld. Hiervoor wordt 

de immissietoets ingezet. V~~r het uitvoeren van de immissietoets wordt de stofinformatie 

die ten grondslag ligt aan de ABM tezamen met informatie over de concentratie of vracht van 

een stof in het afvalwater gebruikt (zie verder hoofdstuk 4). 
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3 ALGEMENE BEOORDELINGSMETHODIEK (ABM) VOOR 
STOFFEN 

3.1 De methodiek toegelicht 

Met de ABM worden stoffen en preparaten op grond van hun eigenschappen (bijvoorbeeld 

carcinogeniteit, ecotoxiciteit, afbreekbaarheid, accumulatie) ingedeeld in categoriesn (CIW, 

2000a). De categoriesn (A, B en C) geven de mate van inspanning aan, die wordt verlangd 

om de emissie naar water terug te dringen, bijvoorbeeld op basis van best uitvoerbare of 

best bestaande technieken. Bij deze indeling wordt geen rekening gehouden met de lozings

situatie van de stof en het preparaat. De ABM duidt op een eenvoudige en eenduidige wijze 

de waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten aan. Verder voigt uit de aanduiding 

waterbezwaarlijkheid met welke mate van inspanning (BUT of BBT) de lozing van een stof of 

preparaat in beginsel moet worden gesaneerd. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat 

een fysische ingreep als warmte niet wordt betrokken in de ABM. 

De methodiek harmoniseert en operationaliseert op basis van (inter)nationale regelgeving 

het indelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid. De ABM 

geeft inzicht in de waterbezwaarlijkheid van stoffen en is daarom van belang voor zowel het 

bevoegd gezag in het kader van vergunningverlening als voor het bedrijfsleven in het kader 

van milieuzorg. 

De ABM is een CIW-aanbeveling en daarmee wordt het beschouwd als bestaand en 

afdwingbaar beleid, waarvan beleidsuitvoerders aileen gemotiveerd mogen afwijken. Bedrij

ven (vergunninghouders) zijn verantwoordelijk voor het leveren van de i'1formatie. Leveran

ciers zijn ingevolge de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) verplicht de benodigde gegevens 

te leveren aan hun klanten, welke informatie tevens input is voor de ABM. 

Ingevolge het Uitvoeringsbesluit (art. 7) moeten in of bij een WVO-vergunningaanvraag aile 

relevante gegevens worden verstrekt, met inbegrip van gegevens over de aard, samen

stelling en hoeveelheid van de te lozen stoffen, de aard en de omvang van de emissies met 

een overzicht van de significante nadelige milieu-effecten en de emissies ten gevolge van 

een ongewoon voorval (Staatsblad, 1999). In het verleden werd de vereiste informatie veelal 

vertrouwelijk aan het RIZA verstrekt, die beoordeelde of de eventuele emissie acceptabel 

was en dit vervolgens doorgaf aan het bevoegd gezag. Deze procedure kon in de juris

prudentie echter de toets der kritiek niet doorstaan (ABRvS zaaknrs. 200200255 en 

200200259). Pas wanneer voldoende, ook voor derden kenbare, informatie over de eigen

schappen van een product beschikbaar is, mag een vergunning worden verstrekt 

(VROMIVenW, 2003). 
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I nformatie over de waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten speelt niet aileen een rol 

bij de aanvraag voor een Wvo-vergunning, maar ook bij verandering van de stoffen en 

preparaten die door een bedrijf worden gebruikt en/of geproduceerd nadat de vergunning is 

verleend. Uitgangspunt was dat vanaf 1 augustus 2002 geheel volgens de ABM-methodiek 

zou worden gewerkt. In de praktijk is dit niet gehaald, maar feit is dat aile bestaande 

schema's voor het toetsen van hulpstoffen in het kader van het emissiebeleid water, bijvoor

beeld koel- en ketelwatertoevoegingen inmiddels zijn of op zeer korte termijn zullen worden 

vervangen door de ABM. 

3.2 Walerbezwaarlijkheid en saneringsinspanning 

De ABM resulteert in een aanduiding van de waterbezwaarlijkheid van een stof en, op basis 

daarvan, de beleidsmatig gewenste saneringsinspanning (zie figuur 3.2.1). 

i 
sanerings
inspanning 

Bbt + IT 

But + IT 

IT 

Preventie 

milieubezwaar ~ 

Figuur 3.2.1 Schematische weergave ABM 

Bbt = Beste bestaande 
techllieken 

But = Best ultv;'jeJb~re 
technleken 

IT = InlmlssiekJels 

De aanduiding van de waterbezwaarlijkheid is in feite een korte omschrijving van de 

bezwaarlijke eigenschappen van de stof voor het aquatisch milieu, zoals toxiciteit, afbreek

baarheid en bioaccumulatie, maar ook eigenschappen als "zwarte-lijst stof', carcinogeniteit 

en mutageniteit maken er deel van uit. De wijze waarop de aanduiding waterbezwaarlijkheid 

tot stand komt wordt weergegeven in bijlage A 
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De waterbezwaarlijkheid correspondeert met drie niveaus voor saneringsinspanningen, te 

weten; 

a streven naar nullozing door proceskeuze, bedrijfsvoering, alternatieven en/of toe passing 

van BBT 

b lozing zo veel mogelijk voorkomen door good-housekeeping en procesge"integreerde 

maatregelen en/of toepassing van BUT 

c lozing zo veel mogelijk voorkomen door good-housekeeping, maar reductiemaatregelen 

zijn afhankelijk van waterkwaliteitsdoelstellingen. Geldt voor relatief onschadelijke stof

fen. 

In aile gevallen moet met behulp van de immissietoets worden nagegaan of de restlozlng 

leidt tot onaanvaardbare concentraties in het oppervlaktewater. Ais dit zo is kunnen aanvul

lende maatregelen worden voorgeschreven. In extremo kan dit het verbieden van een 

bepaalde lozing inhouden. 

3.3 Uitvoering ABM 

In principe moeten aile stoffen en preparaten die (mogelijk) in het oppervlaktewater komen 

aan een stofbeoordeling worden onderworpen en is de vergunningaanvrager hiervoor ver

antwoordelijk. In veel gevallen spelen producenten van stoffen en preparaten - denk bijvoor

beeld aan koelwaterchemicalien - een belangrijke rol omdat zij over de benodigde gegevens 

beschikken. 

Benodigde gegevens 

De gegevens die per stof nodig zijn voor de uitvoering van de ABM zijn: 

is de stot een zwarte lijststot 

2 

3 

is de stof carcinogeen (R-45), voor zover bekend 

is de stot mutageen (R-46), voor zover bekend 

wat is de acute toxiciteit voor waterorganismen (LC50), voor kreeftachtigen of vis sen 

hoe is de biologische afbreekbaarheid 

wat is de Log Pow2 

wat is de BCF3 

Logaritme van de verdelingco~ffici~nt. maat voor het bio-accumulerende vermogen van een stof. 

Niet van toepassing op anorganische stoffen 

Bioconcentratietactor: verhouding van de concentratie van een stot in een organisme en de 

concentratie van die stof in het water. De bepaling van de BCF is tacultatief 
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hoe is de oplosbaarheid in water als acute toxiciteit voor waterorganismen niet te bepalen 

is? 

Met de antwoorden op deze vragen kan volgens het stroomschema in bijlage A de water

bezwaarlijkheid (12 categorieen) en de saneringsinspanning (aanpak A, B en C) worden 

vastgesteld. 

Voor preparaten moet de uitkomst van de ABM worden gegeven, en tevens de exacte 

samenstelling van het preparaat en de stofgegevens per component (zie bijlage B). 

Als gezegd zullen de benodigde gegevens via leveranciers beschikbaar zijn. Indien 

g~evens ontbreken kunnen hiervoor gege\fen of geaccepteerae {conservatieve) waarden 

worden aangenomen (zie ook bijlage 4 van CIW, 2000a). Consequentie is evenwel dat een 

stof/preparaat in een zwaardere categorie wordt ingedeeld dan wellicht gerechtvaardigd is. 

Dit is meteen een "stok achter de deur" voor het bedrijf c.q. de producent om de ontbrekende 

gegevens alsnog te verkrijgen, eventueel via nader onderzoek. 

Het CIW heeft als hulpmiddel een programma samengesteld waarmee op een snelle 

gestructureerde wijze stofbeoordelingen kunnen worden uitgevoerd en opgeslagen. In feite 

wordt met de het programma het stroomschema van bijlage A gevolgd. Het programma kan 

worden besteld of gedownload bij het RIZA (http://www.steunpunt.wateremissies.nll). Verder 

biedt Kiwa een stoffendatabank op CD-rom met gegevens over de waterbezwaarlijkheid van 

circa 5200 stoffen. Verder biedt de software de mogelijkheid om gebruikmakend van het 

algemene stroomschema zelf stoffen of preparaten (en de benodigde gegevens) toe te 

voegen. 

3.4 Voorbeelden ABM-beoordeling 

Bij E-centrales zijn diverse hulpstoffen in gebruik, voor rookgasreiniging (ROi, SCR) of voor 

de bereiding of behandeling van proceswater, koelwater en afvalwater (ABI). Recent is in het 

kader van vergunning(handhaving) voor het eerst aan een productiebedrijf (Essent Energie 

Productie (EEP) een ABM-beoordeling gevraagd door het bevoegd gezag. EEP heeft daarop 

een ABM-beoordeling voor een aantal typische stoffen laten uitvoeren, met als resultaat een 

zodanige waterbezwaarlijkheid dat de stoffen vallen in saneringsklasse A of B (zie 

tabel 3.4.1). Dit kornt overeen met het algemene beeld, waarin slechts weinig stoffen als 

relatief onschadelijk (saneringsklasse C) worden ingedeeld. In algemene zin kan worden 

geconcludeerd dat de ABM-resultaten op een vergelijkbare wijze tot stand komen als bij de 
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classificatie volgens de bestaande stoffenwetgeving (yVet milieugevaarlijke stoffen Wms) en 

daarmee dus vaak overeenkomen ("R-zinnen"). 

TabeI3.4.1 Chemicalien en hulpstoffen E-centrales: typisch gebruik en ABM-beoordeling 

'stofnaa,n:' c. ~:J1.1.~ ,j , ..... ~ - --= ge~,~ulk '- _'. ·w~terbe~a~l:· I ~~anerin~~- . 
I ..... ::.. ~;;t; <;f proqes- koel~ I ·~afval- IIJJ<heid *'" . . Inspanning·t.i** 

'~;.:.i!>:?~ 'water " ·water Qi water . "" _'"' .~_ .. ' ':'1 ' 

zoutzuur + + 11 B 

natronloog + + 8 A 

ammonia SCR 6 A 

ferrichloride + 8 A 

ferrosulfaat + 11 B 

chloorbleekloog + 6 A 

organosulfide + 8 A 

natriumsulfide .. + 11 8 

calciumhydroxide ROI + 11 B 

natriumchloride + 11 B 

natriumcarbonaat + 11 B 

natriumbicarbonaat + 11 B 

natriumfosfaat + 11 B 

calciumcarbonaat ROI 11 B 

adipinezuur ROI 8 A 

poly elektroliet + 10 A 

* ter beschikking gesteld door Essent Energie Productie (bron: KIWA, 2003) 

** (6) vergiftig voor in water levende organism en; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 

schadelijke effecten veroorzaken 

(8) schadelijk voor in water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 

schadelijke effecten veroorzaken 

(11) weinig schadelijk voor in water levende organismen 

*** (A) aanpak overeenkomstig zwarte-lijst stoffen of stoffen met vergelijkbare eigenschappen 

(8) aanpak overeenkomstig relatief schadelijke stoffen 

Aanvullend wordt opgemerkt dat er nog verschillen in implementatie van de ABM bestaan 

tussen de verschillende directies van Rijkswaterstaat. Zo is de directie Zeeland van 

Rijkswaterstaat richting EPZ stellig in de eis van ABM-beoordelingen voor geloosde stoffen, 



50431014-KPS/PJR 04-1051 -22-

maar is dat voor andere directies nog geen gemeengoed. Daarnaast zij er op gewezen dat 

de bovengenoemde indeling nog niet geheeJ is uitgekristalliseerd. Zo is van de zijde van de 

Directie Zeeland aangegeven dat de klassenindeJing voor sommige stoffen mogelijk nog ver

Iicht kan worden, indien nog ontbrekende toxiciteitsgegevens zouden worden aangevuld. 

Aanbevolen wordt om in overleg met de vergunningverlener, in de meeste gevallen 

Rijkswaterstaat, te bepalen op welke wijze de ABM het best kan worden uitgevoerd. 
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4 IMMISSIETOETS RESTLOZINGEN 

4.1 Inleiding 

Zoals eerder gememoreerd schrijft de nieuwe regelgeving (Uitvoeringsbesluit) voor dat bij 

Wvo-vergunningaanvragen het effect op het aquatisch milieu van aile te lozen stoffen wordt 

aangegeven (Staatsblad. 1999). Mede hiervoor is de immissietoets ontwikkeld. 

De immissietoets wordt beschreven in het CIW-rapport "Emissie-immissie prioritering van 

bronnen en de immissietoets" (CIW. 2000b). Het bij de toets behorende rekenmodel in de 

vorm van een Excel-spreadsheet is net als de ABM te downloaden bij het Steunpunt water

emissies van het RIZA (http://www.steunpunt.wateremissies.nlll?curl=/faq/abm.htm). 

De immissietoets geeft een methode om te bepalen of een specifieke (punt)lozing - nadat 

deze gesaneerd is volgens de stand der techniek - een zodanig significante bijdrage levert 

aan de verslechtering van de waterkwaliteit dat verdergaande maatregelen nodig zijn. 

Hierna voigt eerst een verduidelijking van de opzet en inhoud van de immissietoetsen 

worden enkele toetsresultaten die betrekking hebben op lozingssituaties van E-centrales 

gepresenteerd en nader toegelicht. 

4.2 Uitgangspunten Immissietoets 

Hoewel de waterkwaliteit in de meeste watersystemen in Nederland is yerbeterd wordt op 

veel plaatsen (nog) niet voldaan aan de waterkwaliteitsdoelstellingen uit de vierde Nota 

waterhuishouding. Voor verdere verbetering van de waterkwaliteit is in (CIW. 2000) de zoge

naamde emissie-immissie-benadering uitg ewe rkt. waarbij waterkwaliteitsdoelstellingen en de 

daarvoor benodigde emissiereductie duidelijker op elkaar worden afgestemd. 

De relatie emissie-immissie kan vanuit twee kanten worden benaderd: vanuit het water

systeem en vanuit een specifieke bron. De eerste benadering. genoemd prioritering, resul

teert in een prioritering van stoffen en (groepen van) bronnen op watersysteemniveau. De 

tweede benadering, genoemd immissietoets, omvat het beoordelen van de toelaatbaarheid 

van de restlozing - de lozing die overblijft na toepassing van de bronaanpak (beste bestaan

de en best uitvoerbare technieken) - van een specifieke bron. voor het ontvangende opper

vlaktewater. Beide benaderingen en de samenhang hiertussen worden in het CIW-rapport 

uitgewerkt. In het onderhavige kader wordt de aandacht gericht op de immissietoets. .... -
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De immissietoets geldt in beginsel voor zoete oppervlaktewateren en is vooral van betekenis 

voor relatief grote lozingen op kleine wateren. De toets is nog niet uitgewerkt voor zoute 

wateren, maar de in het CIW-rapport genoemde uitgangspunten kunnen daarvoor wei 

worden gehanteerd. 

De volgende uitgangspunten dienen als basis voor de immissietoets, waarbij aan elk van 

deze uitgangspunten moet worden voldaan: 

1 de lozing mag niet significant bijdragen aan het overschrijden van de kwaliteitsdoelstel

ling (in de meeste gevallen het MTR-niveau) voor het watersysteem (water en water

bod em) waarop wordt geloosd 

2 de lozing mag binnen de mengzone niet leiden tot acuut toxische effecten voor water

organismen. Het ernstig risiconiveau (ER) voor oppervlaktewater is hierhij als ml=ll=lt tP. 

gebruiken 

3 de lozing mag binnen de mengzone niet leiden tot acuut toxische effecten voor sediment 

bewonende organismen. De interventiewaarde (en bij ontbreken hiervan het ernstig 

risiconiveau) voor sediment is hierbij als maat te gebruiken. 

Uitwerking voor bestaande directe puntbronnen 

De toetsing aan uitgangspunt I is in de meeste gevallen kritischer dan toetsing aan de uit

gangspunten II en III. Bij uitgangspunt I wordt het begrip significante overschrijding gecon

cretiseerd en wei als voigt: 

"een lozing draagt significant bij aan het overschrijden van de waterkwaliteit, indien, na 

menging, de concentratieverhoging in het oppervlaktewater als gevolg van de lozing over 

een bepaalde maatgevende afstand meer bedraagt dan 10% van de MTR". 

De maatgevende afstand is voor lijnvormige systemen (rivieren, kanalen en dergelijke) 

10 maal de breedte van het watersysteem, met een maximum van 1000 m. V~~r meren is de 

concentratie op 1/4 van de· diameter een vergelijkbare maat. Een bijdrage wordt dus signifi

cant genoemd als deze gelijk of meer dan 10% van het MTR bijdraagt aan de concentratie 

van de stof in het ontvangende watersysteem. 

Nieuwe lozingen 

Voor het beoordelen van een nieuwe emissie of uitbreiding van een bestaande emissie is 

een aparte immissietoets opgesteld, waarin ook het stand-still-beginsel is opgenomen. 
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4.3 Uitvoering van de immissietoets 

Met het rekenprogramma kunnen de lozingen van in principe aile stoffen (per stof) worden 

getoetst aan de uitgangspunten. Voor een uitgebreide beschrijving van de structuur en de 

opbouw van de spreadsheet en een instructie voor gebruik wordt verwezen naar de bijge

voegde bijlage C. 

Gebruikers van het model wordt er aanvullend op gewezen dat lozingsconcentraties in het 

desbetreffende venster worden afgerond op een decimaal, wat tot verwarring aanleiding kan 

geven. Effect van de afronding is bijvoorbeeld dat met een invoer van minder dan 0,05 j.lg/l in 

het venster 0,0 j.lg/l wordt aangegeven, maar van belang is dat wei wordt gerekend met de 

werkelijke waarde. 

Risiconiveaus en kwaliteitsnormen 
Bij de immissietoets spelen drie niveaus van risiconormering: 

Ernstig Risico (ER) 

De wetenschappelijk afgeleide grens per stof, die aangeeft bij welke concentratie in een 

milieucompartiment bij 50% van de soorten of processen in het ecosysteem nadelig te 

waarderen effecten te verwachten zijn 

Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) 

Concentratie van een stof, waarbij voor mens of ecosysteem geen als negatief te waar

deren effecten de verwachten zijn 

Verwaarloosbaar Risico (VR) 

Concentratie van een stof, die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare 

effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg 

van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een water

systeem aanwezig kunnen zijn. 

De genoemde risiconiveaus worden in het beleid vertaald naar kwaliteitsnormen (zie 

figuur 4.3.1). Niet voor aile stoffen zijn normen vastgelegd. V~~r zover (nog) niet vastgesteld 

in normen kunnen de invoergegevens voor de ER-, MTR- en VR-niveaus ter beschikking 

worden gesteld door Rijkswaterstaat4 . Het VR wordt daarbij als vuistregel doorgaans vast

gesteld als 0,01*MTR en op zijn beurt het MTR als 0,01*ER. V~~r een eerste toets vol staat 

daarom vaak een van de genoemde waarden en dit vervolgens te converteren naar de ande

re waarden. 

4 Aismede achtergrondconcentraties 
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Rlslconiveau Kwaliteitsnorm 

Ernstlg risieo ER -i-+- Interventiewaarde 

MaKimaaltoelaatbaar rlsico MTR -I,.,......,/- MTR 

Verwaarloosbaar nsieo 
11100 van het MTR 

VR --+~:I- Streefwaarde 

Figuur 4.3.1 Risiconiveaus en waterkwaliteitsnormen 

Bestaande of nieuvve lozingen _ _. _ 

De aard van de lozing in de zin van bestaand of nieuw is een heel belangrijk invoergegeven. 

8estaande lozingen worden primair getoetst aan het MTR. Nieuwe lozingen moeten worden 

getoetst aan het stand-still-beginsel, hetgeen wordt geoperationaliseerd door in eerste 

instantie te toetsen aan het VR. De gedachte hierachter is dat als een nieuwe lozing aan het 

VR voldoet, er geen sprake zal zijn van een significante verslechtering van de waterkwaliteit 

(= stand-still). De facto moeten nieuwe lozingen aan veel strengere eisen voldoen dan 

bestaande lozingen. V~~r de volledigheid wordt opgemerkt dat in het waterbeleid een uit

breiding van bestaande lozingen ook als een nieuwe lozing wordt opgevat 

Oppervlaktewater 

De immissietoets geldt formeel voor zoete wateren en niet voor het mariene milieu. Dit heeft 

te maken enerzijds met de veellagere achtergrondconcentraties in zoute wateren, anderzijds 

met de complexere verspreidingskarakteristieken onder invloed van getijden en golven. In 

veel gevallen is sprake van een overgangsgebied tussen zoet en zout water, waarvoor de 

immissietoets toch goed bruikbaar is. 
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4.4 Voorbeelden immissietoets 

In drie vergunningtrajecten voor E-centrales is reeds gebruik gemaakt van immissietoetsen, 

te weten: 

a revisievergunning voor kolencentrale B812 in Borssele 

b oprichtingsvergunning 810ecentrale Vlissingen 

c oprichtingsvergunning Eems vergassingsinstallatie. 

ad a immissietoetsen revlsievergunning kolencentrale B512 in Borssele 

In het geval van de revisievergunning voor 8812 is op verzoek van Rijkswaterstaat een 

immissietoets uitgevoerd voor de ABI-effluent metalen kwik, nikkel; lood, zink, cadmium, 

chroom en koper. De immissietoets is uitgevoerd voor een worst-case scenario, dat wil 

zeggen uitgaande van een onverdunde lozing met een maximale lozingsconcentratie. In 

werkelijkheid wordt het afvalwater sterk verdund omdat het met het koelwater wordt geloosd. 

Desondanks kwam uit de immissietoetsen naar voren dat voor geen van de stoffen sprake is 

van een significante bijdrage aan het overschrijden van de waterkwaliteitsdoelstelling (aan~ 

name=MTR) en dat er dus aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Vastgesteld is eerst 

(stap 1 van de toets, zie bijlage C) dat de effluentconcentraties hoger zijn dan de MTR. Ver

volgens is vastgesteld (stap 2) dat in aile gevallen de concentratieverhoging op een afstand 

van 1000 meter minder bedraagt dan 10% van de MTR, en dus niet als "significant" wordt 

beoordeeld. Dientengevolge behoefde na stap 2 de immissietoets niet te worden voortgezet. 

Ter iIIustratie is de toets voor kwik in bijlage D opgenomen. 

In het algemeen geldt dat de invoergegevens van het oppervlaktewater~ naar beste inzicht 

moeten worden ingevuld. In dit geval (Westerschelde) is uitgegaan van de aangegeven 

waarden voor debiet, diepte en breedte, respectievelijk 1 m3/s, 15 en 6500 meter. Als 

achtergrondconcentratie (Cw) is de VR-waarde genomen. De invoergegevens voor de 

lozing, met onder meer een vergunde lozingsconcentratie van 2 1-19/1, spreken voor zich. 

Cruciaal in dit verband is aan te geven of het gaat om een bestaande of een nieuwe lozing, 

omdat dit voor de toets veel uitmaakt. In de stoffenlijst is vervolgens een aantal stoffen 

gegeven waarvoor in het model automatisch de ER-, MTR- en VR-waarden worden gegene

reerd. 

Met het immissiemodel kunnen snel de gevo~ligheden van een aantal parameters worden 

bepaald. In het gegeven voorbeeld van de kwik-toets is de gevoeligheid van de meeste 

invoerparameters bijzonder gering. Zo zal eerst bij een veertigvoudige(!) concentratie 

(80 1-19/I) de MTR worden overschreden en zullen aanvullende maatregelen aan de bron 

nodig zijn. Ook de gevoeligheid van de invoerparameters voor het oppervlaktewater is heel 



50431014-KPS/PIR 04-1051 -28-

klein. Wanneer dezelfde lozingsparameters worden geprojecteerd op een rivierlocatie in het 

binnenland (bijvoorbeeld de Maas of de Waal), zal dat v~~r de uitkomst geen noemens

waardig verschil uitmaken. 

Hiervoor (paragraaf 5.3) is al aangegeven dat nieuwe en bestaande lozingen fundamenteel 

verschillend worden getoetst. Kortweg komt het er op neer dat bestaande lozingen worden 

getoetst aan het MTR, nieuwe lozingen aan het VR. Zou het in het voorbeeld gaan om een 

nieuwe lozing dan zou de uitkomst van de toets zijn dat aanvullende eisen aan de bron 

moeten worden gesteld. Gememoreerd wordt dat onder nieuwe lozingen ook uitbreidingen 

van bestaande lozingen worden begrepen. 

Indien de achtergrondconcentratie (Cw) niet bekend is dient volgens de immissietoets voor

lopig (tot de Cw is bepaald) uit te worden gegaan van een waarde van 10% van de VR. Het 

gevolg van een dergelijk lage waarde zou zijn dat in feite geen nieuwe lozing mogelijk is. Een 

en ander zal wellicht als een aansporing dienen om hoe dan ook een achtergrondconcentra

tie te (Iaten) bepalen. 

ad b immissietoetsen oprichtingsvergunning Sioecentrale Vlissingen 
In het kader van de oprichtingsvergunning voor de Sloeeentrale zijn op verzoek van 

Rijkswaterstaat t09tsen uitgevoerd voor nieuwe lozingen van aetief chloor, bromoform uit 

aetief ehloor en voor totaal fosfaat (zie bijlage E voor de aetief chloor-toets). De loeatie is 

ongeveer dezelfde als van 8S12, maar hier zijn andere invoerparameters ingevoerd. Als 

eerder gezegd is dit niet zo be pal end voor de uitkomst van de toets. 

Uit de toets blijkt duidelijk dat aanvullende lozingseisen moeten worden gesteld, namelijk 

doordat de lozingsconeentratie (veel) hoger is dan de VR (stap 1) en de coneentratie

verhoging (/1 C) hoger is dan 10% van het MTR (stap 2). Ook indien de lozing (fietief) als 

bestaande lozing beschouwd zou worden, zouden volgens de toets aanvullende eisen 

gesteld moeten worden, aangezien na menging de concentratie (C w + /1 C) boven het MTR

niveau blijft. Het toetsresultaat kan worden gezien als een modelmatige onderbouwing van 

het sterk restrictieve beleid ten aanzien van ehloordosering. Hierbij wordt opgemerkt dat 

doorgaans in aanvulling hierop een toets voor het schadelijke volgproduct bromoform wordt 

uitgevoerd. Rijkswaterstaat kan hiervoor de waarden van de relevante parameters aanleve

reno 
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ad c Wvo-vergunnlng Eems vergassingsinstallatle 

In dit geval ging het om de vergunning voor onder andere de lozing van ASI-effluent door de 

vergassingsinstallatie bij de Eemscentrale. Deze lozing is onderwerp geweest in een 

beroepszaak5
. Aangezien het effluent met de koelwaterstroom van de Eemscentrale zou 

worden geloosd, is indertijd in het MER op basis van een debietverhouding van 1 op 25 000 

aangetoond dat de lozingsconcentratie onder de streefwaarde lag en daarom geen toxische 

effecten kon veroorzaken (EPON, 2000). Volgens enkele appellanten had de kwaliteit van 

het afvalwater zonder de verdunning moeten worden beoordeeld. De Raad van State heeft 

daarop de lozing getoetst aan de twee uitgangspunten van de immissietoets, namelijk: 

1 de lozing mag niet significant bijdragen aan de verslechtering van de kwaliteit van het 

watersysteem (water en waterbodem) waarop wordt geloosd 

2 de lozing mag binnen de mengzone niet leiden tot acuut toxische effecten voor water

organismen of sediment bewonende organismen. 

De Raad van State heeft ten aanzien van het eerste punt gesteld dat de concentratie

verhoging in het zeewater als gevolg van de lozing afhankelijk is van de massastroom van 

de geloosde stoffen en dat het vermengen van het afvalwater derhalve niet relevant is voor 

de beoordeling op dit punt. De verdunning met koelwater en ook het effect van bijvoorbeeld 

een diffusor mogen volgens de rechter worden betrokken bij de beoordeling van de acuut 

toxische effecten. Het beroep is om deze redenen verworpen. 

De belangrijkste conclusie uit deze jurisprudentie is natuurlijk dat de immissietoets zonder 

meer kan worden toegepast op een situatie waarin afvalwater met de koelwaterstroom wordt 

geloosd. Anders dan bovengenoemde uitspraak suggereert, heeft de verdunning echter wei 

degelijk effect op de immissietoets. Oit is namelijk het geval wanneer een fozingsconcentratie 

tot onder de streefwaarde wordt verdund. Het resultaat is dan altijd dat de toets na de eerste 

stap kan worden stopgezet (geen aanvullende eisen). Het debiet kan daarop in beginsel niet 

van invloed zijn. 

4.5 Zoet en zout 

De immissietoets geldt voor zoete watersystemen. De CIW heeft de immissietoets nog niet 

voor het mariene milieu uitgewerkt, maar dit ligt voor de toekomst wei uitdrukkelijk in de 

bedoeling (Tweede Kamer, 2003). Daarbij zullen de voor de immissietoets genoemde uit

gangspunten (zie paragraaf 4.2) ook worden gehanteerd. 

5 ABRvS zaak 200202835/1. Project inmiddels gestopt. De Wvo-vergunning bleef overigens in 

beroep overeind 
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Tegelijk kan uit bovengenoemde voorbeelden worden geconcludeerd dat bij ontstentenis van 

een immissietoets voor zout water, de bestaande toets voorlopig zonder beperking ook 

voor ~ min of meer ~ zoute watermilieus wordt gebrulkt. Dit is voor zover bekend steeds 

geschied op aanwijzen van Rijkswaterstaat. 

In het emissiebeleid gelden gelet op de lage concentraties verontreinigingen voor het 

mariene milieu de streefwaarden (het VR) en niet het MTR als toetsingscriterium. In de to~ 

komstige uitwerking van een immissietoets voor zout water zal in dit aspect wellicht het 

grootste verschil met de bestaande toets gelegen zijn. 
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5 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN (EU-WETGEVING) 

In het algemeen wordt de Nederlandse milieuwetgeving in toenemende mate bepaald door 

Europese wetgeving en dat geldt zeer zeker ook voor de wetgeving op het gebied van 

"stoffen" en van "water". Reden waarom in dit hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen 

die in de toekomst een rol zullen gaan spelen. Te denken valt hierbij in de eerste plaats aan 

de EU-Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG), die op 22 december 2000 van kracht geworden is 

en in de tweede plaats aan de Europese stoffenverordening REACH, die nog in voorberei

ding is. 

5.1 Kaderrichtlijn water 

5.1.1 Hoofdlijnen 

De in 2000 in werking getreden Kaderrichtlijn Water (verder: KRW) schept het kader voor het 

gehele EU-waterbeleid. Met de KRW vervallen de meeste bestaande waterrichtlijnen, deels 

op termijn. Dit betekent onder meer dat de richtlijnen met kwaliteitsdoelstellingen voor drink

water, schelpdierwater en viswater, alsmede richtlijn 76/464/EEG voor de lozing van gevaar

lijke stoffen (inclusief de zwarte en de grijze lijststoffen) binnen zeven respectievelijk dertien 

jaar komen te vervallen. 

De KRW heeft een zeer brede doelstelling namelijk de bescherming van kwaliteit en de 

kwantiteit van oppervlaktewater, kustwater en grondwater. Nieuw element in de KRW is de 

stroomgebiedbenadering om via een grensoverschrijdende en stapsg~wijze aanpak tot 

concrete resultaten te komen. Binnen stroomgebieden kunnen "beschermde gebieden" 

worden aangewezen, zoals drinkwatergebieden of habitats voor beschermde soorten. V~~r 

dergelijke gebieden mogen strengere normen worden gesteld. De doelstellingen van de 

Kaderrichtlijn moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze datum kan worden verlengd 

met maximaal 12 jaar, dus de uiteindelijke deadline is 2027. 

De doelstelling voor oppervlaktewater is tweeledig: 

1 het bereiken van een goede ec%gische toestand (of "goed ecologisch potentieel" voor 

kunstmatige of sterk veranderende wateren). Deze doelstelling is van toepassing op 

oppervlaktewaterlichamen, dat wil zeggen wateren van een "aanzienlijke omvang". De 

goede ecologische toestand wordt afgeleid van de zogenaamde referentietoestand, de 

toestand voor natuurlijke watertypen in de onverstoorde staat. Voor kunstmatige en 

andere wateren is het ambitieniveau minder hoog 



50431014-KPS/PIR 04-1051 -32-

2 het bereiken van een goede chemische toestand. Deze doelstelling is van toepassing op 

aile oppervlaktewateren binnen het stroomgebied en binnen de twaalfmijlszone op zee 

en heeft betrekking op prioritaire stoffen en stoffen waarvoor reeds milieukwaliteits

normen zijn vastgesteld. 

Uiterlijk in 2006 moeten kwaliteitsdoelstellingen, emissiereductiedoelstellingen en emissie

beheersingsmaatregelen worden vastgesteld voor prioritaire (gevaarlijke) stoffen (zie hierna). 

De lidstaten dienen voor aile overige verontreinigende stoffen die in significante hoeveel

heden worden geloosd in (deel)stroomgebieden zelf normen af te leiden. 

De KRW heeft een lange zichttermijn. Daarom wordt hieronder een overzicht gegeven van 

de mijlpalen zoals deze in de KRW :z:ijn opgenomen 

2003 start ultvoering 

2004 beschrijving stroomgebieden 

2006 uitvoering Monitoringprogramma's 

2008 Ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen en inspraak 

2009 publicatie eerste Stroomgebiedbeheerplannen 

2012 maatregelen programma operationeel 

2015 wateren moeten de "goede toestand" hebben berelkt 

Implementatie KRW 

De KRW moest binnen drie jaar (dus uiterlijk december 2003) na inwerkingtreding worden 

ge'implementeerd. Het betreffende wetsontwerp (Tweede Kamer, 2003) is nog niet door het 

parlement. De Kamer wilde het wetsvoorstel niet behandelen zolang niet duidelijk was welke 

ambities het kabinet wilde hanteren. Nederland heeft begin februari 2004 een brief gekregen 

van de Europese Commissie, waarin Nederland in gebreke wordt gesteld ten aanzien van de 

wettelijke implementatie van de KRW. 

Bij de implementatie gaat het qua wetgeving om beperkte aanpassingen, met name de Wet 

milieubeheer en de Wet op de waterhuishouding (Tweede Kamer, 2003). Bovendien moeten 

enkele AmvB's tot stand worden gebracht. De indeling in de stroomgebieden Rijn, Maas, 

Schelde en Eems heeft in ontwerp reeds plaatsgevonden (Staatscourant, 2003). Uiterlijk 

eind 2006 moeten de milieudoelstellingen uit de KRW zijn omgezet in bindende milieukwali

teitseisen en samen met de monitoringverplichtingen vastgelegd in een AmvB. 
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In de uitvoering zal de KRW toch veel impact hebben, zo is inmiddels wei duidelijk. Het kabi

net heeft intussen gekozen voor een "pragmatisch en haalbaar" ambitieniveau (VenW, 

2004). Door de geografische Iigging als "afvoerputje van Europa" is het volgens het kabinet 

bijna onmogelijk om aan de hoogste ecologische standaarden te voldoen. Uitgangspunt is 

daarom om de minimum vereisten van de kaderrichtJijn na te komen en daarbij zoveel moge

Jijk aansluiting vinden bij het bestaande Nederlandse beleid (opmerking: dit kan vertaald 

worden als: zo veel mogeJijk uitgaan van "goed ecologisch potentieel" en minder van "goede 

ecologische toestand" of "beschermde gebieden"). In de notitie zijn de uitgangspunten en de 

te volgen strategie voor de periode tot 2009 uitgewerkt. In dat jaar worden de doelen en 

maatregelen feitelijk vastgelegd. 

5.1.2 Gevolgen voor Nederlands waterkwallteits- en emissiebeleid 

Het Nederlandse emissiebeleid past goed binnen de KRW voor wat betreft de toe passing 

van "Sest Available Technology" en het in samenhang met de resulterende waterkwaliteit 

uitwerken van eventuele verdergaande maatregelen. Dit is precies waar het in de immissie

toets om gaat. Wei zal de toets onder druk van de KRW verder moeten worden uitgewerkt 

voor mariene wateren en voor incidentele lozingen. Voorts moet de relatie met de milieu

doelstellingen en het stand-still-beginsel worden aangescherpt (Tweede Kamer, 2003). 

Prioritaire (gevaarlijke) stoffen 

Nadrukkelijk wordt de aandacht gevestigd op de speciale positie in de KRW van prioritaire 

(gevaarlijke) stoffen. V~~r prioritaire stoffen zijn de maatregelen gericht op voortschrijdende 

vermindering, voor prioritaire gevaarlijke stoffen is in de KRW de volledige beE!indiging van 

emissies van (uitfasering) binnen een termijn van twintig jaar opgenomen. Op de (voorlopige) 

lijst zijn 32 prioritaire stoffen vermeld, waarvan 11 stoffen als prioritaire gevaarlijke stoffen 

zijn geselecteerd, onder andere cadmium, kwik en PAK's (zie bijlage F). 

Voor deze stoffen moeten gemeenschappelijke emissiebeheersingsmaatregelen en 

milieukwaliteitsnormen worden vastgesteld. Deze dienen te worden opgenomen in stroom

gebiedbeheersplannen en verankerd in de wetgeving en - indirect - in vergunningen. AI Jigt 

de geleidelijke uitfasering in de lijn van het Nederlandse emissiebeleid, de KRW zal er wei 

een dwingender karakter aan geven. De vermindering en uiteindeJijk de volledige beE!indiging 

van die emissies zal wettelijk geregeld moeten worden en het tempo zal moeten worden 

versneld. De aanpak van de prioritaire stoffen strekt zich ook uit tot de territoriale wateren 

(voor Nederland de 12-mijlszone). 
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De grootste gevolgen van de KRW schuilen naar de huidige inschatting in: 

de stroomgebiedbenadering, wat verstrekkende eisen oplegt aan samenwerking tussen 

de verschillende overheidsorganen zeker ook internationaal gezien 

de komst van harde Europese normen, die moeten worden nageleefd. Oit gaat verder 

dan de inspanningsverplichtingen zoals we die kennen uit het Nederlandse emissiebeleid 

de eisen voor de prioritair gevaarlijke stoffen, met name kwik en cadmium. Deze moeten 

in 2020 compleet zijn uitgefaseerd. Het is waarschijnlijk dat dit op termijn ook gevolgen 

heeft voor de lozing van deze metalen vanuit centrales, bijvoorbeeld via ABI-effluent. 

5.2 Stoffenrichtlijn REACH 

5.2.1 Hoofdlijnen 

Op 29 oktober 2003 heeft de Europese Commissie een ontwerp-richtlijn annex verordening 

gelanceerd voor een nieuw Europees stoffenbeleid, genaamd REACH: Registration, 

Evaluation and Authorisation of Chemicals (EC, 2003. COM 2003-0644). Met REACH wordt 

bestaand en nieuw stoffenbeleid geYntegreerd. De kern van REACH is de registratie en 

evaluatie van aile (chemische) stoffen waarvan meer dan 100 ton per jaar geproduceerd 

wordt en - voor wat betreft de meest risicovolle stoffen - tevens autorisatie, een soort ver

gunning. 

De registratie gaat in eerste instantie volgens al bestaande systematieken zoals 

(eco)toxicologische karakterisering, voorlopige classificatie en het vervaardigen van material 

safety data sheets (veiligheidsinformatiebladen). Nieuw is dat een Europees Chemicalien 

agentschap (ECA) een databank gaat beheren en verantwoordelijk wordt voor informatie

verstrekking. 

De evaluatie vindt onder verantwoordelijkheid van de overheid plaats in de vorm van een 

dossierbeoordeling of een stoffenbeoordeling. De uitkomst van de evaluatie zal varieren van 

"geen actie" (voor de meeste stoffen) tot "zeer gevaarlijk" (enkele stoffen). 

Zeer zorgwekkende stoffen, zoals CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen of vergiftig voor de 

voortplanting), PST-stoffen (persistent, bioaccumulerend en/of toxisch) en vPvS-stoffen (zeer 

persistent en/of sterk bioaccumulerend) mogen niet worden gebruikt zander autorisatie 

(vergunning). 
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5.2.2 Gevolgen voor stoffenbeoordeling zoals ABM 

Het ministerie van VROM is reeds een aantal jaren bezig met een "beleidsvernieuwing" op 
het gebied van stoffen. De aanleiding was dat van een groot aantal stoffen tot op heden 
onvoldoende bekend is welk gevaar en risico ze met zich meebrengen voor mens en milieu. 
De beleidsvernieuwing heeft geleid tot de Strategienota Omgaan Met Stoffen (SOMS). Hierin 
wordt aan het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid gegeven voor het in kaart brengen van 
de risico's van chemische stoffen, zodat adequate maatregelen kunnen worden genomen om 
die gevaren en risico's te vermijden of te beheersen. Inmiddels zijn VROM en bedrijfsleven 
overeengekomen om het stoffenbeleid geheel op Europese leest (REACH) te schoeien en 
aldus te implementeren. De stoffenwetgeving zal als hoofdstuk 9 in de Wet milieubeheer 
worden opgenomen. 

Met de implementatie van REACH zal de huidige systematiek van stoffenbeoordeling geheel 
op Europese leest worden geschoeid. De inschatting is dat een beoordelingsmethodiek als 
de ABM qua opzet niet veel zal veranderen, maar wei zal worden ingebed in toekomstige 
(REACH-)regelgeving. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De ABM en de immissietoets zijn relatief nieuwe instrumenten die in het kader van vergun
ningverlening voor de Wvo worden ingezet veer de beoordeling van emissies naar water. De 
beide modellen zijn onderdeel geworden van het emissiebeleid waar aileen gemotiveerd van 
kan worden afgeweken. V~~r zover niet reeds het geval, zullen aile E-bedrijven er dus in 
vergunningtrajecten mee te maken krijgen. 

De beide modellen brengen sec geen grote veranderingen teweeg in het emissiebeleid. Zij 
zorgen vooral voor standaardisatie van informatievoorziening en een transparanter beoorde
lingskader ten aanzien van de effecten van lozingen op ontvangend oppervlaktewater. 

De E-bedrijven wordt aanbevolen om: 
kennis te nemen van de computerprogramma's waarmee uitvoering aan beide modellen 
kan worden gegeven 
gebruik te maken van de ervaringen die bij EEP en EPZ zijn opgedaan 
de daadwerkelijke toepassing in het kader van vergunningverlening af te stemmen met 
bevoegd gezag. 

Ten slotte wordt de E-bedrijven aanbevolen de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn 
water nauwlettend te volgen, met name te verwachten strenge normering voor prioritair 
gevaarlijke stoffen, zoals cadmium en kwik. 
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BIJLAGE A STROOMSCHEMA ABM VOOR STOFFEN 
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BIJLAGE B ABM VOOR PREPARATEN 
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I (in comblnotle mil 
{4). {S). {el. {7) en {81) I 

{10} WtlrVg Ichadtlllk ""'" In 1 :;'25\!. 1<25% 
'N.II.ar Ie.."nde orgonrniwMn: 
kan In he! equollsdl ... eu 

I I op lange lennOn ectedelij<e 
"'clan vlrool'Zsk.n (In cxmbl I 

naHe mel {4/. fIII.n {8}) , 
{11) Welnlg sohaclelijk voor In I ,1'10 

water leven:ht c:rgeni6men ! 

(12) Wolnl9 .chadllljk voor In I I 100% 
w.oter liwtrde aganl .... n: 
slot komt van nature In 
oppervlaklev-'atervoor I 
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BIJLAGE C IMMISSIETOETS: ACHTERGRONDEN EN SPREADSHEET
OPBOUW 

Bijlage 4 Toelichting op de achtergronden bij de immissietoets 

Toets op de significantll biidrage aan het overschrijdan van het MTR 
Het eerste uilgangspunt van de immissietoets houdt in dat<le oemissie 
van een bestaande lozlng niet significant mag bijdragen aan het over
sehEijden van het MTR in hel onlvangende oPPeNlaktewater. De eerste 
dOe stappen in de ImmjssielDets voor bestaande emissies zijn een selectie
procedure om de Iozingen die niet significant bijdragen t~ bepalen en dus 
die lozingen over Ie houden die mogell]k wei significant bijdragen. 

Stap t is slmpet A1s de ooncenlratle van een bepaaJde slof in de lozing 
niet hager is don het II.ITR. dan <lraagl die Iczing oak niet blj aan het 
oversehriJden von h~1 MTR in hetonlvangende l'Jil'~steem. Immers 
GIs de conoentrotie in hel oppervlaktewarer v66r het lozingspUl11 nag 
beneden het MTR is kan een lazing met een concenlrotie benedet'l hel 
MTR nooit tot een overschrijding van het MTR ielden. Ingeval de concen
tratie vo~ het lazingspunt aI bovan het MTR ligt zal 00 lozing met een 
ooncentratie beneden het MTR zelfs tot een verlaging van de ooncen
Iratie in hetontvangende water leiden. 

A1s de concentratie van een stof in de lozing grater is dan het r.ITR kan 
er in beginsel sprake zlln van een bijdrage san het overschrijden van het 
MTR in het opperviakte,vater. In een bepe~1: gebied I'Ondom hel lozings
plmt zal in lader {leVal het MTR overs¢hreden Ylor<len. De vroag is dan of 
er sprake is van een slgnlficante bijdrage san hel overschrijden van Mt 
MTR vocr het watersysteE'.m. Afgesproken il; -:lateen bijdrage van 10% 
van het MTR rus Significant wordt beschouwd. Gezo:ht is naar een 
methode am op eenvoudige \IIijze Ie berekenen of er sprnke is van een 
significante bijdrage aan het overschnJden van het MTR. 

Om de invloecl van een Iozing op de w8:tel'kwalileit le bep(llen is UitgegaflO 
van die verspreidingsmechanismeo wnarvan kan waden llan\lenomen dal 
ze blj de gek<lZ"...rl insteltingen de gerifKJste nlenging zullen opeveren. In 
de dire(:te omgeving van hel l<lZin\l5Pllnt is da! aen benlKlering Y(ligens 
een drie-<liemensionale pluinl of een jet. Op enige afs1and vlIn hetlozingS' 
punt is dit een benadering volgens een tlVee-dimernioollle pillim. Oil bete
kent dot de werkelijke mengzone altijd kteiner of gelijk is aan de afmetin
gen 
berekend mel hel model. De mengzone is een gebied waQr de lozing nag 
niel volle<iig Is q:)gemengd met hel ont·,angende watel~ Door deze aanpak 
is de werkellike ocncenlralie in hel watersysleem gelijk of lager dan de 
berakende concentrntie op basis von he! gehanleerd~ model. ere 
berekeningsY'lijze is kort besd1reven in figUliT 1 in bijlage 5. 

Uil modelberekeningen is at I.e leiden dat voor kleinere wateren op een 
afstand van 10)( de breedle nagenoeg sprake is van voIledige menging. 
Oal wil zeggen det als ,ve op die plaats de col'lcentralie berekenen en 
'Jervolgens toetsen of de ooncentratievemo-;Jing mindff is dan (L I MTR 
~ e et ook zeker ~n kunn031l zijn dal de invtoed op het l'iatersysteem als 
geheel rtlelgroleris dan de gestelde eis. te weten: maxirnaal 10% t~jdrage 
san hetoverschrijden Viln het MTR 
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Voor grotere waleren is op een afsland van 10x de breedte nag geen 
sprake van volladlge menging. BiJ breed oppervlaidewater zou het hanteren 
van het criterium op tOx de breedte btltekensn dat over een relatief grote 
afstand in de pluim langs de oever een hoge con~ntratie kan optreden. 
Om die reden is voor brede ·watersystemen (breder dan 100 meter) een 
beperking van de langle tot 1000 meter gehanteerd. In andere \'Ioorden. 
voor breda watersystemen word! niet op '1Cfx de breedle, maar word! op 
1000 meter getoetst of de concentralievemoglng niel grater is dan 0.1 
MTR. 

In slap 2 van de immissietoets ziJn de bovi3ngenoemde toetsen op 10)( 
de breedte c .. q. 1000 fneter opgenomen. A1s de concentraUe op die punten 
niet bovan de 0,1 MTR uitslijgt Is ergeen spr<lke vall eell slgnifrcante 
jnl/loed op het avarachrijdan van het MTR In het ontvangende watersysteem. 

h"l s~~"3 \'.'or-dt v~rvolgene n::geg~on of de CC:icenttatie \t60r hat IGzings
punt wellicht zodanlg laag is det de som van deze concenlratie en de 
concentratie op 10x de breedte c,q. 1000 meter nlet boven he! MTR uit
kornt. In dat geval is er immers geen sprake van een overschrljding van 
he! MTR, en dus ook geen sprake Vlln een signlficante bijdrQge aan het 
overschrijden van het MTR. 

Voor Illeuwe lozingen zijn de berekeningsprlnclpes vergelijkbaar. maar 
geld en aP."IJjkende criteria. Zie hlervoor de haofdtekst (l1aofdstllk 6). Voor 
meren wordt nie! de afstand op 10.)( de breedte gehanteerd. maar een 
vergeliJkbare afstand. Zie paragraaf 5.3.1. 

Toats op de overschrljding van het ernslig rislconiveau 
BiJ het vaststellen van aen ongewenst effect van een lazing op het opper
vlaktewater wordt de emissie nie! aileen beoordeeld op een significante 
bljdrage aan het overschrijden vail het MTR. maar ook op een mogelijke 
overschrijding van het ER In het water en In de waterbodem in een 
relalief klein gebied random hel lozingspunt. Oit zijn de lIitgangspunlen 
2 en 3 van de immlssletoets. 

Uit modelberekeningen bliJk del vrljwel altijd de toets of de lazing een 
significante bljdrage aan het overschrijden von de MTR levert, Illaat-: 
gevend is. Oit ken col< worden afgeleid uit de gebruikte formulering. Zo
als in hel bov6nstaande ails aangegeven. wordtde (mlnlmale) versprei
ding v.an de ernissie redelijk weergegeven door een twee dimensionale 
pfulnlVerspreiciing. De bijdrage aan de MTR (maxirn<lal 10%) wordt ge
toetst op een afstand van maximaal1000 meter; de toets op de ER vindl 
plaats op een minimale afstand van 10 meter. De maximale verhoudlng 
tussan de concentratleverhoglng op de grens van het ER en ap de gram, 
van het MTR gebi ad is omgekeerd evellTedig met de efstand : 

ACfR~TR -- ~ 10 M l{ 
ER ER 

met ,~c 

x 
ER 
MTR 

:: concentratie verhoging [g/m3] 
:: afstand 1m] 
:: op grens ER-gebied 
:: op grens MTR-gebied 

Bijlage C blad 2 
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Bijlage C blad 3 

Structuur en opbouw spreadsheet en instructie 

1.A1gemeen 

De immissietoels is uitgevoerd in de vorm van een Exoe/-spreadsheet en 
is opgebouv.d uit drie gekoppekle werkbladen en twee macro's. 
0., werkbladen zijn: 
• het blad "'mmissietoets". waarop de invoer plaats vindt en het 

resultaat van de toetsing v.«dt getoon<L 
• het blad "Met19beJekening~ 
• het blad "Toetswaarden", waann vaor een aantal stolferJ de waarden 

voor het ER, MTR en VR zijn verzameld 
Aileen hel eersta blad is voor de gebl'Jiker zichtbaar. De andere bladen 
en de macro's ziin niet zichlbaar, zii werken op de aehtecyrond. 

Op he! blad '1mmissietoets· kan de gebruiker de g~evens van hel 
belreffende wmersysteem en de tetoetsen emissie invoeren en wordt 
het resuttaat van de toetsing getca'ld. Hoewel de toetsprocedtJres voar 
een bestaaooe en een nieuwe l02ing op enlcele punten verschlllen kun
nen met hel spreadsheet beide typen worden getoetst 
Onderstaande figuurg€eft een irnpressie van ~t werkblad Immissi€toets. 

Immissietoels bQstaande en nieuwe lozingen 

If4VOERGF.GEVENS"OPl'ERIIMJ(!EWATE 114)1OERGEGf.1IENS WZING .STOFfENUJST 
..... .. 
1=---' • - <>w 'f -~ • .. -. • 5(\ m 

1= :1 

I~ ~ =-""o~ ~ m?Anr 
11.2 '" !:!,"""" e ~ •. 

Ell 

~"" t.OOOOOO l'9'I I 21«1.11001100 yt.A 
r.fIR ~ ~.OOOOOO ~1Ji . WI \1ft = 2.40000} ~!16 

If.flUSSIEl'OEfS NIEU\\EJ:OZING I 
slap 1 Ce:.=VR,'t 

t _C2S>ERl - lEE .... 
~ 

_C>·('O%l·r.IlR'l 

• 1" --1Cw
bMMd? 

.... 
l 

Ssp 3. dfb"C >[t<i%J _ C ,. .... lEE STOP 

De jrote:Jer van gegevens is aJleen mogaTgk GP e"kefe plaatsen in de gee! 
geWeUfl1e invcervakken; he: menge gebied in /let spreadsheet is .ror 
wijzigingen gebloklceetd. Bij de opzel. is er naar gesfreefd de gebfUJkerre 
meldef? irrdien foutieve of oneigenlip inwef plaaJs heefr gevcnden. De 
irn!oef moet aftijd bestaan uit ri./fers, de getaJ1en moeten positief ztjn. \kJor het 
decimafe tellen dient conseqOO,.11 he: door de gebroiker ingestelde S)RTIbool 
{ (}[.) te worden gebllifflt Tegen irn.-oeren \I8Il1e."tefS in de im.tJefVakken is 
her spreadsheet net bellelligd, dit leidf Of) enkele pla.alSer/ lot. dele" door nul 
en llastfopen van hel S/Xeadsi1eet. Dft geld! ook lIOOf een Jterlieerde 
toepassing WIn het decimafe teken. 
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2. De invoarvakken 

Invoergegevens Oppervlaktewater 

In het gele \lak links boven in het werkblad "Immissietoets' dienen de 
gegevens van het watersysteem te worden ingevoerd. In hat kellzelijstje 
kan uit drie yerschiltende typen walersyslemen worden gekozen. Door 
een keuze wordt in het bind "Mengberekening" 9l11omatisch aen defaull
waarde voor de hydraullsche ruwheid yoor de bodem van het systeem 
gekozen. Deze waarde wordl gebrulkt bij de bepallng van de dispersie
coefficient. 
Indien men heef! gekozen voor "riyler". "kanaal" of "sloat of vaart" dlenl 
vervolgens het debiet. de diepte en de breedte van het s~'Steem te ",'Orden 
ingevoerd. Bij een keuze voor ''meer'' moet ook de lengte van het meer 
worden ingevoerd. In dat gevel V'Iord! onder het yak "Invoergegevens 
Cpperw':Qktav'':Q!G~' aaiigcg~·Y·~i·1 Wdt U.:; d.fr"c;:t~n~ vd,l JD "vt::=i vflr"yttt.J~ 

diameler" van het meer is. Oil is de diameter van sen cirkeivorlllig meer 
met dezelfde oppervlakle als een rechthoeklg meer Illet de opgegeven 
lengte en breedle. Er verschijnl een melding indlen de ingevoerde lengte 
van het meer klelner is dan de Ingevoerde breedte. 
Tell aanzien van de invoer van het debiet en de sysleemdimensies 
worden enkels controles uitgevoerd. Er verscl1ljnen In hel spreadsheet 
Illeldingen indien oneigenlijke wearden worden ingevoerd. Zo dienen 
bijvoorbeeld het deblet. de breedle. dieple en lengte (bij een meer) groter 
te zljn dan nul. Indien dlt niet het geval is wordl de toets niet uilgevoerd. 
Ook verschijnen er meldiligen indien voor de breedte en lengte 
onrealistiscl1e waarden z1jn ingevoerd. De loets wordt dan Qverlgens wei · 
uitgevoerd. 
In het invoervak VOOI' het oppervlaktewaler kan oak het gehalte (ew) 
worden illgevoerd. Indlen men hlervoor geen wearde invoert zal de loets 
voor een bestaande lozing slechls gedeeltelijk worden uitgevoerd. Voor 
een nieLlwe lazing zal in dit geval als gehalle automalisch worden gekozen 
voor sen waarde gelijk aan 10% vall de waarde voor het VR. 
Onder het yak voor de invoergegevens van het watersysleem Is de 
berekende afstand vanaf hellazingspunt waarop de toelsing plaatsvindl 
(L) vermeld. Deze afstand bedraagt 10 maal de breedle bij een lijnvormig 
walersysteem of \ van de vervangende diameterbij een meer. beide ' 
met sen maximum van 1000 m. 

Invoergegevens Lazing 

Hel middelsle invoervak heeft betrekkillg op de gegevens van de loz.ing. 
In een kellzevf.kje kan men aangeven of de teets moet worden LI~£)evoerd 

voar een bestaande of voor een nieuwe lazing. Vervolgens dient men 11el 
lozingsdebiet (in m3ll1ur) in Ie voeren, nlsmede de diarneter von de 
lozingspijp en de (totaal)cancenlratle van de Ie loelsen verontreiniging. 
Indien men voor het lozingsdebiet een waarde kleiner of gelijk <tan nul 
invoert. voigt cle melding 'Geen Lozing". De loets wordl dan niet 
ultgevoerd. Ook indien men een te kleine diameler voor de lozingspljp of 
een Ie hoog lozingsdebiet invoert. voigt een melding. Als criterium is 
daarbiJ een uitstroomsnelheid van 5 mls aangehauden. De toets 'Nordl 
dan eveneens niet uilgevoerd. 

Staffen lijst 

In de "Stoffenlijst" kan men de Ie toetsen verontreiniglng kiezen. No een 
keuze verschijnen outomntisch de waarden voor het ER. MTR en de VR 

Bijlage C blad 4 
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voor de betreffende stot. Het spreadsheet biedt (J()k de mog.eIijkheki de 
toets lit te \-oeren \IlOOr een niel in hel blad "T06tswaardefl· opgenornen 
slot. In oat g.eval kiest men in de St:lIfenliist ¥OOt stet X {Iaatste in de 
lijst}. Het is dan ed1ter l'I()()(\zakelijk 001 in net.ge!e vakje onder Invoer
gegevens Loong nandirt.atiy de waaroen wa Itet: ER. MTR en \IR ifl te 
voeren {in mg!I). Indien men daama weer eetI andere std lift: de StiJffen
liist lliest., worden deze wsarden gewist en voerschijnen mltOOlatisch de bij 
de gek.oxen stof behorende toetsWilWden. 

In het onder-ste bIok van het biGd irrmissietoets word!: het resultaat Vim 

de toetsing g.etoond. 
If! de loop van dil bid; is a~voen of de toe1sing betrekkiog heeft op 
een bestaande of een nieuwe !azin.;J en 'ICIOr welke stat de ~1sing is 
uitgeVtOerd. De presentatie van het toet~T€SUItaat koolt OV€feell mel: de 
bbkschema 's zo.als die zijn opg-eoorr.en in hooIdstuk .5 ';Ian deze nota. 
In het \'GIgen<t.e wordt de tc.oetsin<g I«:tt kJegelidt-

3.1lmmissie1oets beslaande lozing 
De immissietoets voor een bestaande lazing bestaat uit lenminste 1 en 
maximaal 4 stappen. 

In stap 1 war" getes1 of de oorK"'...ntratie van de emissie {C ... ) a! dan met 
hoq€r is dan tlet MTR. Te'.reos word!: aangeven of de berekende concen
Iratievemoging op 25 m afstand b€neder\slroorn$ van het Iozingspunt 
(.:\ c;...) de waarde voor het ER van de betrerftmde slot al of niel OYer

sdlriidt Een averschrijdill9 zal overigens rUrnm€f he! geval 2ijn. lodien 
de oonrentratie \'aO de emissie de MTR...waarde met <lv.ersdtrijdt stopt de 
toots. Er zijn dan geen maatrege/en noOOzakelijiL Ais in stap 1 blijkt dat 
de oonrentratie van de emissie gefijk aan d hager is dan he\: r.ITR wordt 
stap 2 uitgevoerd. 

Instap 2 wJd\: g.etoe1st of de oorn-'.entra1ie'ilerl1<Jginog (!p at5taoo L ben&
denstlOOms van het lo2iogspunt ¢ C) meer bedr"llagt dan to % van het 
t-.ITR Voor L W<Jrdt to meal ~ breedt;s 'Ian het wabersyst€em met ~n . 
maximum ... an tOOO m aangeoouden. Sij een meerwotdt \.'OOf' L een 
kwart ."an de verwngende dk1llleter aan-gehooden (maximum l-:iOG m). 
AlS&C 
lager is dan 10 % van tlet IMTR dan st<Jpl de toets. Er .zijn dan g.&"....n aan
,,.,Jlf.:lnde maatr~le" noOOz,lkelijk. 
PJs A C I"mgef is dan 1 (l ~{, \fan het r·;ITR 'Jan v>3/.;Itstap '3. 

In st41l 3 ,1IOr" g€tootst f:l de oofl';:-.enbatie Gil .lfstan<! L ben-edensll'l::.:lIY1S 
\Ian het lozin<JSPlBlt {A C + C.,.! het I'ilTR aI of niel oversd1rijdt V(l()f deze 
toets is informalie 00'.Bq 'Over het gehalte in het oppenAaJ.;tewater boven
st,ooms van hoet lo2ingspunt (C,). 
EMamm wcrdt .... oornfgaard aan stap :3 getest <If in het'lAA Invoergeg<;vens 
Opper.'laktewater bij C", een waatde is inge1F.Je1d. AIs dit met he! goeval is. 
Y(llgt de mei>:flllg "Bepaal C':.'l' en sIqlC: de trets. Men dierJt dan of wei eero 
redelijke sdwtting ¥Ocr het goehalte ill te vO€ren <Ian ~'teI deze waaroe door 
mkldel van meinogen vast te 51.ellEn Efl vervoIgens in til' VO€ferl . 

Als aj de iOIKJ€r e€I1 \'i£\.a«!f, ',Il00(' lpat gehalte van het opp6f\flak\ewater- is 
ingevoetd wordt de roets in stap ?, tlitgevoe.-d. in het -geval oat.1 C + C", 
la-ger is -:lon het MTR stop\. de immissietoets. Er 2ijn dan 9effi aam'UII~ 
maatfegcien noc4zakelijk. 

Bijlage C blad 5 
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Als in stap 3 blijkt dat de concentrati e op afstand L benedenstrooms VEm 

het lozingspunt hoger is dan het MTR voigt in stap 4 de rnededeling 
"Aanvullende elsen aan de bron". 

3.2 Immlssletoets nlwwe lazing 
De irnmissletoets voor een nlellwe lozing bestaat eveneens uit ienrninste 
1 en maximaal 4 stappen. 

In stap 1 wordt getest of de concentratie van de lozing al dan niet hoger 
is dan het VR, alsmede of de concentratieverhoging op 25 m afstand 
benedenstrooll1s van het lozingspunt de ER-wasrde overschrijdt. Oil laatste 
komt echler niet voor (zie bijlage 4). 
Indlel1 in step 1 blijkt det de concentratie van de lazing lager is dan de 
waarde voor het VR stopt de Irnmissletoets. Erzijn dan geen aanvuflen
de meatregelen nodlg. 

In het gavel dat de concentratle van de emissie hoger is dan de waarde 
voor het VR wordt in stap 2 getoetst of de concentratieverhoging op 
<lfstand L benedenstrooms van het lozingspllnt (.1. C) meer dan 10 % van 
de waarcle voor het MTR bedraagt. Indien dit het geval is voigt de mel
ding dat aanvullende eisen aan de bron nodig zijn en dat nader 
onderzoek gewensl is. 

Als delta C lager is dan 10 % van de waarde van het MTR wordt in stap 
3 getest of de concentratieverhoging al of niel meer bedraagt dan 10 % 
van de concentratie op afstand L benedenstrooms van het lozingspunt 
(C = !l C + C,t>- Omdat voor deze toets informatie over het gehalte in het 
oppervlaktewater nodig is wordt voorafgaand aan stap 3 getest of bij de 
invoergegevans voor het oppervlQktewater een waarde voor C" is 
ingevoerd . A1s dlt het geval is wordt de test in stap 3 met deze waarde 
uitgevoerd. In het geval geen waarde voor Cw is ingevoerd voigt een 
melding dal men het gehalte moet bepalen. In tegenstelling tot de 
immissietoets voor een bestaande lazing wordt de toets voor een nleuwe 
lozing echter vervolgt. waarbij het spreadsheet alltomatisch een 
(voorlopige) concentratie kiest. Hiervoor wordt 10 ':Vo vEIn de waarde voor 
het VR van de betreffende stof aangehouden. , 
Indian In stap 3 blijkt dat de concentratieverhoging op afstand L beneden-' 
stroorns van het Iozingsptlnt min dar dan 10 % van de concentratie ter 
pl~1atse bedraagt, stopt de toets. Er zijn geen aEinvuliende maatregeien 
nodig. In het gevel de concentratieverhoging meer dan -10 % bedraagt 
voigt in stap 4 de melding "Aanvllilende aisen aan de bron". 

4. De mengberekenlng 

De berekening van de immissie in het werkbl ad "M engberekening" 
gaschledt voor de gebruiker niet zid1tbaar op de achtergrond. In deze 
paragraaf .... ,ordt tar inforrnatie een gbbale beschrijving van de berekenings
wijze gegeven. 
Hel werkblad berekent op grond van de in het werkblad "Immlssietoets" 
ingevoerde gegevens over het watersysteem en de lozlng, de m£lte van 
menging (M.) van het geloosde water met het oppervlaktewater als lunelie 
van de afstand stroomafwaarts van het Iozingspunt (M. = C.I C. rnet Ce = 
concentratle van de lazing en C. = concentratie op afstond x stroornaf
waerts van het lozingspunt). 
Onderscheid word! gemaakt in: 
• een situotie waarbij in eerste instantie sprake is van een uitstroming in de 

vorm van een jet die vervolgens overgaot in een tweedimensionale pluim 

Bijlage C blad 6 
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• eEl"! situalie waMlij de 1Jit5troming direct paatsllirt-:l in d: "arm van een 
driEdimensionale pluim die daMna overgam in een tweedimenskJnale 
p1uim. 

Van de eerste mUaUe zal sprake zijll bij een uitstroming mel grote 
snelheid in langzaam stromend oppervIaktewater, de twet!de situatie zaI 
optreden bij een geringe uitslroomsnelheid in 5001 S1romend water. 
Voor de mengberekening is naast de in,.'oergegevens op het werkblad 
"Immissietoets' inforrnatie nooIg o-.rer <Ie hydraulische l\l'oNh€id van de 
bodem van het watersysteem en de plaats van de lazing_ Voor de 
nydraulische N\lAleden {k-\WIa'den in de formule van Manning} zijn in 
het werkblad ·I\otengberek.enin~r defaullwaarden opgenomen. De in ooze 
eelSle versie ingevoerde waarden zijn: 

k-waarde rivier = 0.05 m 
k-waarde kanaal = 0,1 m 
k-waaroe sloat at vaart = 0 , f m 
k-waarde meer = 0,1 m 

Ook len aanzien van de lazing is een defoolt-siluatie ingevoerd. Ie \\<eIen 
een lazing via e'tlll ronde uitstroomopening, met de slloom mee.op halve 
diepte en aan 00 oe~r van het watersygteem. 
Op grand van de berekening$procedure In he\:vierkblad "Mengberekening
\\crdt V(J<r de <lP het werkblad 1rllmissieklets· berekende afstand L 
benedenstrooms van het IozingsptO'd: de mengtaclor M v.aSlgeste/ct. Tevens 
\\Q'd1 Cit gedaan \IOOf een vaste afstand van 25 rn benedenstrooms van 
het IOlingspunl Beide mengfadaen worden in het werkblad "Immissis
toets" gebruikt bij de toetsing. 
Figuur 1 toont een blokschema van de bereileningsprooedure van de 
mengrng. De toegepaste formuleringen 2ijn afgeleid uit "Mixin..J in inlarKl 
and ooastal waters" (Fiscller e.a.) 

Bijlage C blad 7 
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Figuur 1 
Biokschema berekentngr.wlze Wl3r1Wlad "Men<;#Jerekenng" 

I 
/tno6rrJ<JgIMJfI!I (uk werltblad "lmmissietoots"J 
WafBr5ys1a..".. /yp<r, debvitl~ breedte, "'~ (fIIIII<":l 
iozillg: dttbie( pijJdiamefsr I -- Is tdsrromklg it ",,"m _ ~ 

;'SUltJlie """ jst of 00" pluim? I _--........... 
ra-h-:~----------' 

I1. ·Qlozing 

0.. OVBfgBllg Vlilt/Ie 3[)..pJuim naM de 
2iJ.p/lJim "ndJ p{m/$ ope 

2 
30- p/OO, 'UC1fII1'h 

Arum ~---
4.It . Dz 

a.. nttmgjlg in de 3f).p;Jm Dis fundi. 
vanXI$: 

:v fu· 4".lC.~Dy . Dz M K - P 1m = __ .....l.-'-__ 
<t. Q/azilg 

a.. n~n!PIglnde 2f).p/uim /lI. fundi" 
wrn)'lS: 

At 2D. pum = £0 • .p.rt .uor:p- q. x 

x "-QIoziI9 

LegenritJ: 
AfK = m6f1gfack>r aIs MlC~;" I<ltl x; MK = c..Jt:K 

m"t: Ce = CMC«ltmtio "'zing 
ex = coomnlrDU" op afsUltJd lC 

(dem"imum ",,,artie voor M """til op b/i x= 0 
tlf1 l1edraagl Mmi, =Celt;, =1 ; d" ,moomtlm 
IVan"*' t .. edt op os voledig" menging "'" de 
hzi'l!} en he! oppernakt" ... aler 6/, /Jedr""g! 
Alma< =QapplQ/oizi>g1 
D y = dispersieco';;icient in y.richling 
D z = disperfiecoiJfidiinl it z."chting 
Qcpp = ,*","lowen4ak1,.,..~"'r 
Q iczil'l,1 = loz;,godttbiet 
o ball(J = diameter lazing.pijp 
l'kulilg = uilsfIDcmtBlll>lheid k"jllg 
l/oz;,g =.[/1 ,,,,,/11= OI"!erv/akte kumgsp/jp 
(= k~rak""istiBk" i<Jj'glttichasJ 100( ettn jel) 
Uopp = gemiddefde snelf1Bia oppen4llktewlIrBf 

h = wM6fdiople owervlak&w.'8lt" 
"- b = coeIiciiil1!6n war po,ib" /az,ilt}Spijp 
ll= f lazing in I>el midden ",,- "'J!er<ysl&em 
.=2 lozng BBIl de <>ever 
1>= I /ozing nab; oppen{ak of bodem 
1>=2 Iozmg op IW ... diepte 
c = vlJlfuudillg .neJfl8denbij orergang jetipiuim: 

c=v:;"!uopp 

iJ8/<fl?endef.-JUflwa:JnJen : 
a = 2:b =2:c= 2 

4.Jt.~Dy.Oz . r 
n. Qbzing < 5,6.1 bzirtg 

Ali; de 1!. .... 1Mt'<IIl~ .. r;"'mb~'1, .... f<u:u;r is gescitiMl 
deowllIang WJI1 dejat /1881' 00 pjJiR opeetl.fsl."d 
be1l8denstlt>O",. WJI1 hetlOZq,g6PUllt (J81ij/r a8lr 

jet(y) _ 7.1 /czing- vlazing 
xmax - c.uopp 

Nede badenwfhel lViJlemppe ... fsJr .... 1 efIf1 

bepBrlrendefaclorN; IHnat deo_ng p1aal. Opeetl 
afs/anct 

je! (blo) h- D Iozing 
Xtr .. K = Ii.Gf07 

,bar .... UBfd beref!8nilg word! dolaagstB v.I" dem 
waarden 1I8I1g8haudtlf1: 

x,:;x = mit(. t:::Jvi: x!::/xb/ol) 

1 
De menglllgmd"J8I al5 func:ie ""nx is; 

1 
De menglng ~ dIt 2D-piIDm oIs fUllcfilt vlllt X is: 

1I.,2D.p/uim = h.~4. n.uaw-Dr(x. xsclwifl 

. x (t. (J lazing 

.... r. 
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5. Hat werkblad "'Joetsgegevens" 

In het werkblad "Toetsgegevens" zijn de waarden voor het ER, toJlTR en VR 
VOO'de totasl oanoentratie van een aarrtal stoffen verzameld. A1s bran 
voor de MTR en VR (ct streefwaarde) is ~bruik gemaakt van tabel 1 uit 
de ViErde Nota Waterhuishouding. De ER-waarden zijn overgenomen uit 
Bijlage 10 bij het rapport "Omgaan met Namen binnen hat Waterbeheer" 
(C. van dec Guclrte e.a)< 

De toegepaste waaroen zijn in onderslaan<:le tabel weergegeven . 

nr Slot ER(I\Vl'I) IlfTI«I.glIl VR !IJgII1 

1 Arseen 1150 32 1.3 
2 C-a<mllm 79 2 0.4 
3 Chroom 2100 m 2.4 
4 KOPI!I 45 3.8 1.1 
S Nethyl-k'Mk <l.12 0.1 0.00 
6 K'IIIk 13 1.2 0.07 ., load 3000 220 5.3 
8 Nikkel 600 6.3 4.1 
9 Zilk 31() 40 12 
10 Naltaleen 28(l 1.2 0.01 
11 Anlhraooen 2.9 0.08 0.0008 
12 F€OOIllreen 55 0.3 0 ,003 
13 Fkloranlheen 59 0.5 0.005 
14 ~nzol,a)p~e<.Il 3.2 (.l.()3 0.0003 
15 Chryseen 4.2 0..9 0.009 
16 Benzo(k}lluornl1lheen 1.8 0.2 0.002 
11 Benl!Xl(a,p~een 9A 0.2 0.002 
18 Benzo«ili)peryleen 1.5 0.5 0.005 
19 looefq)yreen 4.9 0.4 0.004 
20 ~ntadJloorb~l1Zeen 134 0.3 0.003 
21 H13xachoorbenzeen 22 O.OO{! 0.00009 
22 MIllo 0.75 0.001 0.00001 
23 DIEldrin 1.2 0.039 0.0004 
24- ElY.llln 0.38 O.oot 0.00004 
25 DOT 0.(1«9 O.<yj(l9 0.000(l009 
26 ODD 0.005 0.0005 0.000005 
21 [JOE 0.005 O.if.M4 0.000004 
28 al!lh<ltnO<lsuiran 7.4 (W2 0.C<OO2 
29 m~a-HCH I'll &3 0.Q33 
30 Mta+IGH 62 0.00 0.009 
31 g3mm.:rHCH 54 <l.92 0.009 
32 HeptJIChloor 1.2 0.0005 (1.000005 
?o3 HeptJIChloor"JIOxide 0.001 0.0005 0.000005 
34 Chloor<iaan 0.009 11002 0.(10002 

..... -
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BIJLAGE D IMMI8SIETOET8 KWIK (REVISIEAANVRAAG B812) 
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BIJLAGE E IMMISSIETOETS ACTIEF CHLOOR (OPRICHTINGS
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BIJLAGE F VOORLOPIGE LlJST VAN PRIORITAIRE STOFFEN IN HET 
KADER VAN DE KADERRICHTLlJN WATER 

List of priority substances in the field of water policy (simplified) : 
Name -«< Identified as priority Major uses, or ,m~slon . 

"." =- k~~ ' h~Ot.1 ' .. 
i"SourceSf- . 

" . ...~~ . ~..-
"-

o· T~~i/ ~~,bsiance~ ~.~.;}~ 
~ 

~~ I ·~ " '-, 

AJachlor No Plant protection product 
(herbicide) 

Anthracene To be reviewed Chemical intemledlate, wood 
preservative (creosote). 
combustion by-product 

Atrazine To be reviewed Plant protection product 
fhf"'\ ... ""'i,..~~",\ 
\"""1 "' • ...,1-"""'/ 

Benzene No Synthesis of other chemicals 

Brominated diphenylether Yes (only one) Flame retardants 

Cadmium and its compounds Yes Batteries, pigments 

C1 Cf"13"chloroalkanes Yes Metal working fluids, flame 
retardant 

Chlorfenvinphos No Plant protection product 
(insecticide) 

Chlorpyrifos To be reviewed Plant protection product 
(Insecticide) 

1,2·Dichloroethane No Production of vinyl chloride 
monomer for PVC production 

Dichloromethane No Solvent, aerosol, foam blowin~1 
agent 

Di(2-ethYlhexyf)phthalate To be reviewed Plasttciser in soft-PVC 
(DEHP) 

Dluron No Plant protection product 
(herbicidei 

Endosulfan To be reviewed Plant protection product 
(insecticide) 
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Nama ~ ,. 
Id.n\ffl~d_-' ' • . priority MajOr uses or emlsslon -
.ha%an;lous -

sc)u~s , 
--~ 

8u~tanc8s 
. ~ "----. '. 'c: 

Hexachlorobenzene Yes No use in EU but unintentional 
by-product, e.g. in PVC 

Hexachlorobutadiene Yes No use in EU but unintentional 
by-product 

Hexachlorocydohexane Yes Plant protection product 
(insecticide) 

Isoproturon No Plant protection product 
(herbicide) 

Lead and its compounds To be reviewed Batteries and many other 
products 

Mercury and its compounds Yes Batteries, thermometers . tooth 
filling. chlor-alkali industry 

Naphthalene To be reviewed Chemical intemlediate, wood 
preservative (creosote) , 
combustion by-product 

Nickel and its compounds No More than 300.000 products 
mainly as alloys, e.g. stainless 
steel 

Nonylphenols Yes Chemical intermediate. industrial 
detergent and others 

Octylphenols To be reviewed Similar to nonylphenol 

Pentachlorobenzene Yes Intermediate in the prodLlction of 
quintozene (Plant protection 
product) 

Pentacl11orophenol To be reviewed Biocide in wood or textiles 

Polyaromatic Iwdrocarbons Yes Combustion by-products. metal 
treatment, wood treatment 
(creosote) and others 

Simazine No Plant protection product 
(herbicide) 

Tributyltin compounds Yes Antifouling paints of ships 

Trichlorobenzenes To be reviewed Chemical intermediate, process 
solvent and others 

Trichloromethane No Ctlemical ints/mediate, e.g. 
(Chloroform) production of HCFC (blowing 

agent and refrigerant) 

Trifluralin To be reviewed Plant protection product 
(herbicide) 
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Aanvullingen WvO 

1Haven instructie voor het laden en lossen van olieschepen 

(zie bijlage) 

2Tekstvoorstel pag 10 van de WvO vergunning 

4.1.1 Bestaand bedrijf 

-essen~ 

De hoofdactiviteit van Essent Energie Productie B.V. (verder te noemen EEP) op de 
Clauscentrale te Maasbracht bestaat uit het opwekken van elektriciteit. Op het complex zijn 
daarvoor twee eenheden in bedrijf: Clauscentrale A (CCA) en Clauscentrale B (CCB). CCA 
en CCB zijn conventionele gasgestookte eenheden. Elke eenheid levert een netto 
elektrisch vermogen van 640 MWe . Ais hoofdbrandstof wordt aardgas gebruikt. Ais 

secundaire brandstof wordt stookolie en bio-olie verstookt. Eenheid B zal uiterlijk 1 maart 
ult bedrijf genomen zijn ten faveure van de bouw van eenheid C (CCC). CCC bestaat uit 
maximaal drie gasturbines met afgassenketels in combinatie met de bestaande 
stoomturbine en mogelijk een bio-ketel. 
Het bedrijf heeft bij besluit van 30 januari 2004 met nummer DLB 2004/1128 een 
vergunning gekregen voor het lozen van afvalwater. In verband met de realisatie van een 
nieuwe eenheid C heeft het bedrijf een nieuwe Wvo aanvraag ingediend . 
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3 ABM beoordeling 

stoffen ABM-beoordellng 

stofnaam Gebruik Waterbezwaar- Sanerlngs- Jaarverbruik 

Lijkheid** Inspanning Ca em3) 

Proceswater Koelwater Afvalwater 

zoutzuur + + 11 B 200 

natronloog + + 8 A 200 

ammonia +/SCR 6 A 2500 

ferrosulfaat + 11 B 120 

chloorbleeklooQ + 6 A 26 

** (6) vergiftig voor in water levende oganismen; kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten veroorzaken 

*** 

(8) schadelijk voor in water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken 
(11) weinig schadelijk voor in water levende organismen 

(A) aanpak overeenkomstig zwarte- lijst stoffen of stoffen met vergelijkbare 
eigenschappen 

(6) aanpak overeenkomstig relatief schadelijke stoffen 

4 nadere toelichting 0P p. 5.29 van het MER i.v.m de dosering van ijzersulfaat 

Op p. 5.29 van het MER is de rekenfout gemaakt v.w.b. de hoeveelheid ijzer en sulfaat die 
geloosd worden . 
De correcte berekening is: 

Dosering bedraagt 52 * 1141 = 60.000 liter (17%) per eenheid. Dit betekent dat per 

eenheid 0,17 * 56/152 * 60.000 = 3758 kg ijzer en een bijbehorende hoeveelheid van 
6442 kg sulfaat geloosd wordt. Dit is een worst-case benadering want de eenheden zijn 
niet continue in bedrijf 

5 Nadere toelichting op p 5.28 en p 6.29 van het MER i.v.m. de dosering van 

chloorbleekloog 

Op P 5. 28 en p. 629 staan verschillende capaciteiten van de plunjerplomp resp 1140 
liter/uur en 1,1 liter/uur. De actuele waarde dient te zijn 1140 liter/uur zodat vervolgens 
de tekst op p 5.28 correct is, en de tekst op 6.29 vervangen dient te worden door de 

volgende alinea: 
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-essenr 

Het doseren van chloorbleekloog aan het koelwater wordt nlet meer en niet vaker 
toegepast dan voor de bedrijfsvoering van de centrale noodzakelij k Is. 

Met behulp van een plunjerpomp, afgesteld op een capaciteit van 1440 liter/uur, wordt 
gedurende 10 mlnuten chloorbleekloog gedoseerd (het chloorbleekloog bevat maximaal 
15% actlef chloor). Hierdoor wordt voldaan aan een maximale concentratie van 0,5 mg/I 
actief chloor. 
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DEFINITlEF odviesropport opolagvoorzlenlngen Essent Energie Productl. B.V. ~ 
oran,ewoud 

1 Inleiding 

In opdraeht van Essent Energie Productie B,V. (hierna te noemen Essent) te Maasbraeht 

heeft Ingenieursbureau Oran/ewoud B.V. een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft 
betrekking op het toetsen van de opslagvoorzieningen aan de desbetreffende PGS 
riehUi/nen. Het onderhavige rapport is een weergave van de bevindingen. Het onderzoek 
is uitgevoerd op de loeatie van de Clauseentrale, gelegen aan de Voorstraat 19 te 
Maasbraeht. 

Aanleiding tot het onderzoek is het aanvragen van een revisievergunning in het kader van 
de Wet milieubeheer voor boven vermelde loeatie. 

Het onderliggende rapport heeft betrekking op de onderzoeksresultaten van de 

opslagvoorzieningen op basis van de riehtlijn Publieatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS): 
Het onderzoek omvat de volgende onderdelen: 

onderzoeken van 12 stuks opslagvoorzieningen voor: 
o gasflessen op basis van de PGS 15 (onderdeel opslag van gasflessen); 

o verpakte gevaarli/ke stoffen op basis van de PGS 15; 
o gevaarlijke stoffen in bovengrondse opslagtanks op basis van de PGS 29 en 30. 

Het doel van dit onderzoek is vast te stellen in welke mate de aanwezige 
opslagvoorzieningen voldoen aan de nieuwe PGS richtlijnen. Dlt onderzoek zal als basis 

dienen voor het opstellen van de voorsehriften in de vergunning ingevolge de Wet 
milieubeheer, zoals deze op dit moment in voorbereiding is. 

Het onderzoek is uitgevoerd op 13 december 2006. Hierbij was dhr. R. Akkermans van 
Essent aanwezig. 

1.1 Werkwijze 

blad 3 van 62 

Uitgangspunten voor de werkzaamheden is dat de bestaande opslagvoorzieningen 
worden getoetst aan de PGS 12, 15, 29 en 30 riehUijn. Indien, in voorkomende gevallen, 
niet aan de nieuwe riehUijn voldaan kan worden, wordt onderzoeht of het specifieke 
onderdeel wei kan voldoen aan het 'gelijkwaardigheidsbeginsel'. De volgende eonc\usies 
zijn mogelijk: 

a. Indien geeonstateerd wordt dat op een onderdeel van de opslagvoorziening niet 
voldaan kan worden aan de PGS riehtlijn wordt de relevantie hiervan aangegeven. 
Indien de relevantie niet aanwezig is wordt dit sleehts aangegeven met een 
aanduiding. 

a. Indien de afwijking van de PGS riehtlijn relevant is wordt dit gemotiveerd 
aangegeven. Hierblj is het ultgangspunt dat de afwijklng wei kan voldoen aan het 
'gelijkheidsbeginsel'. In de motivering wordt aangegeven dat in het voorkomende 
geval alsnog een afdoende veiligheidsniveau kan worden gewaarborgd. 

b. Indien de afwijking relevant Is en geeonstateerd wordt dat zowel aan de PGS als 
aan het 'gelijkheidsbeginsel' niet kan worden voldaan wordt dlt aangegeven in 
het rapport. 
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1.2 Opslaglocaties 

De navolgende opslaglocaties zijn onderzocht en beoordeelt op basis van de PGS 15, 29, 
30 en de Richtlijn tankinstallaties voorvloelstoffen en dampen, ondergronds en 
bovengronds. Per opslagvoorziening zijn de volgende richtlijnen van toepassing: 

1~.~t~~~2~~. ~: _ .~~I J .~ =-~A -= -=--:n~:;~~: 
1 Opslagvoorziening ammonia Richtlijn tankinstallaties 
2 Centrale gasflessenopslag PGS 15 

3 Opslagvoorziening werkvoorraad PGS 15 

4 Opslagvoorziening waterstofgasflessen PGS 15 

5 Opslagvoorzien ing waterstofgasflessen PGS 15 
6 Opslagvoorziening gevaarlijke stoffen in PGS 15 

emballage 

7 Opslagvoorziening afgewerkte olie en PGS 15 
overige afvalstoffen in emballage 

8 Opslagkasten PGS 15 

9 Op- en overslagvoorziening minerale PGS 15 
smeerolien 

10 Opslagvoorziening zoutzuur en RichtUjn tankinstaUaties 
natronloog 

11 Opslagvoorziening ijzersulfaat Richtlljn tankinstaUaties 

12 Opslagvoorziening chloorbleekloog Richtlijn tankinstallaties 

13 Opslagvoorziening stookolie en bio-olie RichtliJn tankinstallaties 
14 Opslagvoorziening huisbrandolie PGS 29 

1.3 Gelijkwaardigheidsbeginsel 

Het onderhavige onderzoek en de aanbevelingen zijn uitgevoerd en opgenomen met In 
achtneming van het 'gelijkwaardigheidsbeginsel'. Dlt betekent o.a. dat niet aileen de 
voorschriften gesteld in de PGS's als uitgangspunt dlenen, maar dat ook andere 
maatregelen getroffen kunnen worden, of andere uitvoeringswijze kunnen lei den tot 
eenzelfde beschermingsniveau. In de praktlJk betekent dit dat tijdens vooroverleg of In de 
vergunningaanvraag gegevens kunnen worden overlegd waaruit blijkt dat minimaal een 
gelijkwaardlge bescherming van het milieu, arbeidsbescherming of brandveiligheid kan 
worden bereikt. 

1.4 Leeswijze 

bl.d 4 van 62 

In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de PGS richtlijnen waaraan de 
verschillende opslaglocaties worden getoetst. De toepasbaarheid van de PGS richtlijnen 
wordt hierbij gemotiveerd. Verder wordt in dit hoofdstuk per stof aangegeven welke PGS 
richtlijn van toepassing is. Hierbij zijn tevens per stof (jndien mogelijk) de eigenschappen 
weergegeven. Indien van toepassing is vervolgens per stof aangegeven welke 
opslagcombinaties mogelijk zijn. Deze gegevens, in combinatle met de eisen en 
voorschriften uit de PGS 15, 29 en 30 vormen de toetsingscriteria voor de 
opslagvoorzleningen. Daarnaast is waar mogelijk aangegeven dat de "Richtlijn 
tankinstallaties voorvloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds" van 
toe passing kan zijn. 
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In hoofdstuk 3 worden de opslaglocaties getoetst aan bovengenoemde uLtgangspunlen. 
Elke opslaglocatie wordt in een aparte subparagraaf behandeld. In deze subparagrafen 
wordt per opslagvQorzlenlng de eventuele afwljkingen geconstateerd. Hlerblj wordt 
aangegeven of dit een relevante of nlet-relevante afwiJklng betreft. Onder het kopje 
'maatregeten' wordt per opslagvoorziening aangegeven welke maatregelen genomen 
kunnen worden omaan de elsen en voorschrlften van de PGS 12,15,29 of30 te kunnen 
voldoen. 
In hoofdstuk 4 wordt vervolgens een samenvattlng van de te nemen maatregelen per 
opslagvoorzlenlng gegeven, met afsluitend een conclusle. 
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2 Uitgangspunten 

Aigemeen 
Naar aanleiding van de aanwezige (gevaarli/ke)stoffen in emballage en/of tanks (zowel 
horlzontale als verticale) zljn voor de verschillende opslagen de hierna beschreven 
richtlijnen van toepassing. 

PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) is de opvolger van de CPR richtlijnen. Het doel 

van de vernieuwde (PGS) richtlijn is hetzelfde als van de CPR richtlijnen. Het doel is het 
geven van een overzicht, op basis van de stand der techniek, van de voorschriften, eisen, 
criteria en voorwaarden die kunnen worden toegepast door overheden bij 
vergunningverlening aan en toezicht op bedrljven die werken met gevaarlijke stoffen. 

2.1 Richtlijn tankinstallaties KIWA 

bl.d 6 van 62 

Binnen de inrichting zijn de volgende stoffen aanwezlg, waarop de Richtlijn 
tankinstallaties voorvloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds (hierna te 

noemen: "Richtlijn tankinstallaties") van toepassing kan zijn: 

-

f-:: - - - . 
I~:;-::~- -~ 

-
Fyslsche toestand Vloeistof 

Opslag Almosferisch, niet onder 
druk 

Kleur / uitzlcht Kleurloos 

Geur Prikkelend 

Kookpunt 38 ·C 

Vlampunten n.v.t. 

Gevaren BJjtend 

In de opslagtank, groot maximaal10 m" bevindt zich ammonia 25%. Dit betekent dat 
25% ammonlak opgelost is in water. Het betreft een basische vloeistof dat ook wei 
ammoniakwater of ammonia genoemd wordt. De opslag van ammonia vindt atmosferisch 
plaats. Ammonia staat via een gaswasser in open verbinding met de buitenlucht. 

De stof ammonia 25% valt nlet onder de PGS 12 richtlijn. De reden hiervoor is dat de PGS 

12 richUijn ultsluitend betrekking heeft op ammoniak In vloeibare vorm onder druk en/of 
gekoeld. Daarbij komt dat ammonia 25% een anorganische stof is waarop de PGS niet van 
toepassing is. 
In het onderliggende rapport wordt daardoor getoetst aan de Richtlijn tanklnstallatle. In 
deze richUiln zijn rlchtlijnen opgesteld ten aanzien van opslag van vloeibaar gevaarlijke 
stoffen, waarvoor op dit moment nog geen PGS richUljn geldt. 

Rlchtlijn tankinstallaties voor vloelstoffen en dampen, ondergronds en bovengronds 
Het rapport "Richtlijn tanklnstallaties" bevat de ingebrachte expertise, toegespitst op de 
bodembeschermings- en velligheidsaspecten van installaties en situaties die niet 
(voldoende) zijn beschreven In beschikbare (regelgevende) documenten. Het kan 
beschouwd worden als een 'adviesrichtlijn', 
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2.2 PGS 15 

blad 7 van 62 

De PGS 15 betreft een richtlijn voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen. 

In de PGS 15 zijn, ten opzichte van de CPR 15 serie, de uitgangspunten ge'integreerd die 

vanuit de Wet milieubeheer, arbeldsomstandighedenwet- en regelgeving en aanvullend 

op het Bouwbesluit aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen worden verbonden. In 

de PGS 15 is voor de indeling en definiering van gevaarlijke stoffen aangesloten bij de 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen. De c1assificatie van gevaarlijke stoffen vindt plaats 

conform de Europese overeenkomst ADR (Accord Europeen relatif au transport 

International des marchandises dangereuses par route). Het ADR kent dertlen klassen van 

gevaarlijke stoffen. De PGS is zowel van toepassing op gevaarlijke stoffen in emballage 
als voor de opslag van gassen in flessen. 

De dertien klasse van ADR van gevaarlljke stoffen zijn: 

rc ::~ :-.. _ .. :J:= [ , . ~o-::. ,;-::. }'" -= - c::..- •. 

- - - - -. -- =~, 

1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen 

2 Gassen 

3 Brandbare vloeistoffen 

4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende 

vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen 

in een explosieve toestand 

4.2 Voor zelfontbranding vaste stoffen 

4.3 Stoffen die in contact met water brandbare 

gassen ontwikkelen 

5.1 Oxiderende stoffen 

5.2 Organlsche stoffen 

6.1 Giftige stoffen 

6.2 Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen) 

7 Radioactieve stoffen 

8 Bijtende stoffen 

9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen 

De volgende ADR klasse vallen onder de werkingssfeervan de PGS 15: 

• 3,4.1,4.2,4.3,5.1,6.1 en 8 

• 6.2 categorie 13 eb 14 (ziekenhuisafval n.e.g., UN 3291 en diagnostlsche 
monsters, UN 3373) 

• de milieugevaarlijke stoffen van de klasse 9 m.u.v. genetisch gemodificeerde 

organismen 

• ADR-klasse 2 voor zover spuitbussen en gasflessen 

• Adr-klasse 5.2 bepaalde categorieen en verpakkingen tot maximaal1.000kg 

• CMR-stoffen, niet reeds op andere wijze genoemd in het ADR 

• gevaarlijke afvalstoffen met dezelfde chemische of fysische eigenschappen als 
bovengenoemde gevaarlijke stoffen. 

In de PGS 15 zijn, in tegenstelling tot de CPR 15, eisen en voorschriften opgenomen voor 

de opslag van gasflessen. Hiervoor zijn de hoofdstukken 3 en 6 uit de PGS 15 van 

toe passing. 
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Opslag gassen 

Binnen de inrichting zijn twee opslagvoorzieningen aanwezig waar gasflessen worden 
opgeslagen. De inhoud van de binnen de inrichting opgeslagen gasflessen kan bestaan 
uit: 

• Acetyleen 

• Methaan 

• Ethaan 

• Propaan 

• Waterstofgas 

• Zuurstof 

• Argon 

• Stikstof 

• Stikstofoxide in stikstof 

• Koolzuur 

• Helium 

• Ijkgassen 

In de onderstaande tabel staan de belangrijkste stofeigenschappen per gassoort 
benoemd. (zie ook de productveiligheldsbladen, bijlage 1) 

Tabell: Stofelgenschappen c _ . :~ _ .. ~~~~ .~. : " . ,;:.;~,~.~< ",'~~?·~~: ~:'·····~·1~XJ.~~]/:':5' 
-

Acetyleen F+ = Brandbaar R5 59 • Ontploffingsgevaar 
R6 516 door verwarming 
R12 533 • Ontplofbaar met en 

57 zonder lucht 

• leer IIcht 
ontvlambaar 

Waterstofgas F+ = Brandbaar R12 59 • Uiterst brandbaar 
516 • Kan verstikking 
533 veroorzaken 

Ethaan F+ = Brandbaar R12 5(2) • Uiterst brandbaar 
59 • Kan verstikking 
516 veroorzaken 
533 

Methaan F+ = Brandbaar R12 5(2) • Uiterst brandbaar 
59 • Kan verstikking 

veroorzaken 

Propaan F = Brandbaar R12 5(2) • Brandbaar 
59 • Kan verstikking 
516 veroorzaken 
533 

luurstof a = oxiderend R8 517 • Oxiderend 
• Mogelijkheid tot 

zuurstofverriJking 

5tikstofoxide a = oxiderend R20 51 • Oxiderend 
R36/37/38 59 .irriterend 

517 

Argon A", verstikkend 59 • Kan verstikking 
523 veroorzaken 

Koolzuur A= verstikkend 59 • Kan verslikklng 
523 veroorzaken 
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Helium A = verstfkkend S9 • Kan verslikking 
S23 veroorzaken 

Sliksof A= verslikkend S9 • Kan verslikking 

S23 veroorzaken 

Aile bovengenoemde gassen vallen onder ADR klasse 2. 
Uit de PGS 15 en de productveiligheidsbladen per gassoort, blijkt met betrekking tot het 
opslaan van verschillende soorten gassen, het volgende: 

Tabel2: Gezamenlljk/geschelden ops /ag 
~ •• _ .1,' ~_~:~~~'(~~'&- ~,.:: __ ~ ~=~~:::,~~ :~J~ _H----~-L~L'~.~·_-~-~.~ --- . .....:a 
Brandbaar 0 

Oxlderend x 
Verstlkkend 0 

o = Mogelijkheid tot gezamenlijke opslag 
x = Verboden gezamenlijke opslag 

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage 

x 0 

0 0 

0 0 

Binnen de inrichting zljn op een aantallocaties gevaarlljke stoffen in emballage 
opgeslagen. Het gaat over de volgende gevaarlijke stoffen, dit kunnen in voorkomende 
gevallen ook andere vergelijkbare stoffen zijn: 

• Petroleum 
• Wasbenzine 
• Nebol 
• Remover 
• Gevaarlijke afvalstoffen zoals afgewerkte olle 
• Smeerolle 

In de onderstaande tabel staan de belangrijkste stofeigenschappen per stofsoort 
benoemd. 

~- r:. T''''~~I'':~"",,''''-'''''~~~[ft~''<""'I'' jli':=c::;;"'~ _ ~~~~!...~ '? ___ • __ ;~~:-'_.l:_~ ~ ~ J~ ",~.~:.". K;-~-~ ... .'.o..J._ • 

Fysische vloeistof ? Vloelbaar ? Vloeistof 
toestand 

Kleur/uitzicht Kleurloos ? Kleurloos/ geel ? Amber 

Geur Typerend ? Bijna geurloos ? Mild 

Kookpunt 150-300 ? 150-290 ? )=200 

Vlampunten ) 39 ? 58-105 ? )=200 

Gevaren Brandgevaarlijk ? Irriterend ? Prikkelend 

ADR-klasse 3 3 3 3 3 
. . Van wasbenzme en remover zlln geen productvelllcheldsbladen vIa Essent verslre/(t . 

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage zljn tot maximaal10 ton per 
opslaglocatie hoofdstuk 3 uit de PGS 15 van toepassing. Sinnen de inrichting zijn geen 
grotere opslagen dan 10 ton, van gevaarlljke stoffen In emballage aanwezig. 

Met betrekking tot (on)verenigbare stoffencombinaties, zie bijlage 2. 
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2.3 PGS 29 en 30 

De PGS 29 is voor de volgende opslag van stoffen in tanks van toepassing: 
"Deze richtlijn is van toepassing op inrichtingen met ten minste een verticale cilindrische 
bovengrondse tank, waarvan de bodem op een fundering rust en waarin opslag 
plaatsvindt onder atmosferische druk van brandbare vloeistoffen van de klassen 1, 2 en 3 
en voor stoffen van klasse 4 die verwarmd worden opgeslagen. II 

Klasse-lndellng naar brandgevaar volgens NPR 7910-1 (Ref. 81) 
(,! .... .. 

.1: ' ........ Jt, I~~:::~-=~I_ .-- - --~1-"y"·t ' :\.J ••.• ~u~, .. :;-;.,. ... f~~~ 
_ _ =- _~~ J~-'}" _.:...~.~ 

2.3.1 

klasse 0 Vlampunt (VP) (0 DC, kookpunt ( 35°C Zeer licht ontvlambaar 
Klasse 1 VP ( 21 DC, doch niet vallend in klasse 0 Licht ontvlambaar 
Klasse 2 21 °C ::; VP ::; 55 DC Ontvlambaar 
Klasse 3 55°C ::; VP ::; lOO°C Brandbaar 
Klasse 4 VP 2: 100 DC Brandbaar 

De richtlijn PGS 30 richt zlch op opslaglnstallaties met een of meer tanks met een 
gezamenlijke opslagcapaciteit van ten hoogste 150 m' en met een vlampunt van 55 DC tot 
100 dc. De PGS 30 is niet van toepassing op de opslag van bijvoorbeeld benzine (Iicht 
ontvlambaar) en petroleum (ontvlambaar) en evenmin van toepassing op de opslag in 
emballage. 

Opslog gevoarlijke stotten in tanks 

Binnen de inrichting zijn, naast de in paragraaf 2.1 genoemde ammoniatank, op een 
aantallocaties (brandbare) vloeistoffen opgeslagen in bovengrondse opslagtanks. Het 
gaat over de volgende stoffen: 

• Huisbrandolie 
• Zoutzuur 
• Natronloog 
• Bio-olie 
• Stookolie 
• IJzersulfaat 
• Chloorbleekloog 

,., -- - I~';""':"'N''''' ~'~ ~-~;I:";"Y~ Ii 1\: _.!.''\"J '':-~ 

I~I ,.... . .:' 
, , 

---------- " , - --. -

Fysische Vloeibaar Vloeibaar Vloeibaar Vloeibaar Vloeibaar Kristallen Vloeistof 
toestand 

Kleurl Rood Kleurloos Kleurloos Goudgeel Roodl Groen lichtgeel 
uitzicht Iseel oranje 

Geur Typerend Stekend Reukloos Typerend Typerend Reukloos Typerend -Kookpunt 155·390 42·108 111·145 ) 250 171·371 n.v.t. n.v.t. 
Vlampunten )55 n.v.t. n.v.t. ) 200 )110 n.v.t. n.v.t. 

Gevaren Brandbaar Bijtend Bijtend Schadelijk Brandbaar Schadelijk Bijtend 

Voor de opslag van deze stoffen kunnen de PGS 29 en 30 van toepassing zijn. 
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Toetsen installatie aan wet- en regelgeving 

Richtlijn tankinstallaties 

Opslaglocatie 1 

Opslaglocatie 1 betreft een bovengrondse opslagtank voor ammonia 25%. De doorzet van 
ammonia is ongeveer 4 m' per jaar. De opslagtank is in de buitenlucht gesitueerd, zie ook 
foto 1. 

Omschrljvlng opslaglocatie 

De enkelwandige stalen opslagtank voor ammonia heeft een capaciteit van 10 m'. Deze 

tank bevlndt zich op een afstand van minder dan 1 meter tot een tot de inrichting 
behorend gebouw. De wanden van dit gebouw zijn niet 60 minuten brandwerend 
uitgevoerd. De opslagtank voor ammonia bevindt zich boven een rooster, waaronder zich 

een kelder bevlndt ter grootte van de inhoud van de tank. Het vulpunt van de tank bevindt 
zich boven deze kelder. Tijdens het laden en lossen van ammonia is constant toezicht 
aanwezig. De tank is voorzien van een peilglas. 

Tegen de gevel nablj de ammoniaopslagtank is de productaanduiding "Ammonia 25%" 
aangeven. Verder is de losplaats van de tankwagen niet gemarkeerd. 
Aan de volgende prestatie-eisen, geldend voor deze bovengrondse tank, wordt voldaan: 

• Onderhoudskeuringsreglem; 

• Visuele inspectie van tank en tankput; 
• Jaarlijkse controle op water en bezlnksel in de tank; 

• Oaarlijks) onderhoud lekdetectiesystemen; 

• 15-Jaarlijkse inwendige inspectie; 

• Toezicht tijdens het laden/lossen. 

Fotol 
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Bodembeschermlng 

Deels wordt dlt geregeld in de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming), zie 
hiervoor de uitwerklng met betrekking tot het advies bodembeschermende maatregelen. 

Vulpunt: 
Het vUlpunt is gelegen boven een vloeistofdichte bak, zie foto 1. Bij een doorzet van meer 
dan 10.000 liter per jaar dient de tankauto boven een vloeistofdichte verhardlng 
opgesteld te worden van minimaal3 x 4 meter. 
Indien de doorzet minder is dan 10.000 liter per jaar Is de bovenvermelde maatregel niet 
noodzakelijk, maar kan in plaats van een vloeistofdlchte verharding een aaneengesloten 
vloeistofkerende verharding volstaan (voorschrift 6.6.1 PGS 28 en PMV Limburg). 
De doorzet bedraagt momenteel3.000 a 4.000 liter op jaarbasis. 

Afwijking: 
Relevant mits. Afhankelijk van de productdoorzet op jaarbasis. 

Maatregel: 
Afhankeli/k van de productdoorzet op jaarbasis. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de opslagvoorzlening voldoet bij de huidige doorzet aan de richtlljn 
tankinstallaties. 

PersoonllJke beschermlngsmlddelen (Advles) 

Indien uit de nog ult te voeren RIE (Risico, Inventarisatie en Evaluatie) blijkt dat het 
onderdeel persoonli/ke beschermingsmiddelen van toepassing Is, wordt aanbevolen de 
onderstaande beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen: 

"In de nabljheid van de los-/Iaadplaats moeten persluchtmaskers en spec/ale kleding 
aanwezig zljn. Voor het personeel van de los-/Iaadplaafs moeten ter plaafse en 
onbelemmerd bereikbaarvoldoende vluchtmaskers aanwezig zljn. /I 

Toelichtinrr 
Indien grote hoeveelheden ammoniak ontsnappen, mag een dergelijke lekkage aileen worden 
benaderd als een speciaal gaspak en een persluchtmasker worden gebruikt. 
Indien bij ammoniaklekkages deskundig personeel van elders wordt ingezet om de noodzakelijke 
handelingen te verrichten . b. v. de bedrijfsbrandweer· dan kan het gewenst zijn de gaspakken en 
persluchtmaskers beschikbaar te houden op een voor hen direct toegankelijke plaats. 

Afwijking: 
Relevant, indien dit zal blijken uit een nog uit te voeren RIE. 

Maatregel: 
Indien blljkt uit de nog uit te voeren RIE dat voldaan moet worden aan dit onderdeel, dient 
de volgende maatregel uitgevoerd te worden: 

De opstelplaats voor de tankwagen dusdanig uitvoeren dat aan het gestelde 
uitgangspunt kan worden voldaan. 

Conclusie: 
Oit onderdeel van de opslagvoorzieningvoldoet na genomen maatregelen. 

milleumanagement 
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PGS 15 (Opslag gassen) 

Opslaglocotie 2 

Opslaglocatie 2 betreft een centrale gasflessenopslag, zie ook foto 2. Tijdens het 
bedrijfsbezoek stonden o.a. de navolgende gasflessen In opslag: 

• Koolzuur 

• Helium 

• Ethaan 

• Methaan 

• Zuurstof 

• Waterstofgas 

• Acetyleen 

• Stlkstof 

• Stikstofoxide 

• IJkgassen 

• Propaan 

• Argon 

Omschrllvlng opslaglocatle 

De centrale gasflessenopslag bevindt zich op 7,5 meter afstand van het dlchtstbijzijnde 
bouwwerk (opslaglocatie 6). De opslagvoorziening voor gasflessen is verdeeld in 7 
compartlmenten. In deze compartimenten zlJn respectievelijk bovengenoemde gasflessen 
opgeslagen. In de opslagvoorzlening zijn lege gasflessen geschelden opgeslagen van de 
volle gasflessen 

Met uitzondering van de ijk-gasflessen zijn aile gasflessen beschermd tegen omvallen. 
De opslagvoorziening wordt op natuurlijke wijze geventileerd door middel een deur die 
voorzien Is van een hekwerk. 
Met betrekking tot het gezamenlljk opslaan van gassen zijn oxiderende en brandbare 
gassen gescheiden van elkaar opgeslagen. Voor deze opslagvoorziening Is de PGS 15 
rlchtliJn, hoofdstukken 3 en 6, van toepassing. 
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Gevarenaanduldlng 

Op plaatsen waar gevaarlijke explosleve atmosferen aanwezig kunnen zijn in een 
hoeveelheid die de veiligheid en de gezondheid van de werknemers In gevaar kan 
brengen, dient de toegang tot deze plaatsen met een waarschuwingsbord gemarkeerd te 
zijn. 

Voor de opslag van acetyleen dient het volgende waarschuwlngsbord per opslagplaats 
aanwezig te zijn, zie figuur 1:. 

Flguur 1: waarschuwlngsbord 

Afwiiking: 
Relevant. Het waarschuwingsbord was tijdens het bedrljfsbezoek niet aanwezig. 

Maatregel: 
Waarschuwlngsbord aanbrengen, zle figuur 1, voor opslag van acetyleen. 

Conclusie: 
Olt onderdeel van de opslagvoorzienlng voldoet na genomen maatregelen aan de richtlljn 
PGS 15 . 

Veillgheidsslgnalerlng 
Aan de bultenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en) moet op 
dUidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het gevaar 
van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aandulden. Op geschikte plaatsen moeten de 
betreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht. Voor wat betreft de opslag van oxiderende 
stoffen geldt hiervoor het plctogram "oxiderende stoffen", zie figuur 2. Oit geldt voor de 
gassen zuurstof en stikstofoxide (oxiderende stot). 

FI8lIur 2: Gevaarteken plctogram oxiderende stoffen 

Afwiiking: 
Relevant. Oit waarschuwingsbord was tijdens het bedrijfsbezoek niet aanwezlg. 

Maatregel: 
Waarschuwingsbord aanbrengen bij de opslag van zuurstof en stikstofoxide. 

Conclusie: 
Oit onderdeel van de opslagvoorzienlng voldoet na genomen maatregelen aan de richtlljn 
PGS 15. 

Voor wat betreft de opslag van (Iicht) ontvlambare stoffen geldt hlervoor het plctogram 
"Ontvlambare stoffen of hoge temperatuur", zle figuur 3. Oit geldt voor de gassen 
acetyleen, waterstofgas, ethaan, methaan en propaan. 
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fi/lUur 3: Gevaarteken plctogram "ontvlambare stoffen of hoge temperatuur" 

£ 
Afwijking: 

Relevant. Dlt waarschuwingsbord was tijdens het bedrijfsbezoek niet aanwezig. 

Maatregel: 
Waarschuwingsbord aanbrengen blj de opslag van acetyleen, waterstofgas, ethaan, 
methaan en propaan. 

Conclusie: 
Dlt onderdeel van de opslagvoorziening voldoet na genomen maatregelen aan de richtlijn 
PGS 15. 

Waarschuwlngsbord 
Aan de bultenkant van de opslagplaats moet op daartoe geschikte plaatsen met 
betrekking tot het verbod "In een opslagvoorziening mogen geen afsluiters worden 
geopend"met dUidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 em, het opsehrift zijn 
aangebraeht: "OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN" overeenkomstig 
NEN 30113. Dit geldt voor ledere opslagvoorzlening voor aile gassoorten. 
Oit geldt echter niet voor die gast/essen die centraal staan opgeslagen en uitsluitend via een 
verbinding met vaste leidingen zijn gekoppe/d aan een instal/atle waar de desbetreffende Gassen 
worden toegepast. 

Afwliking: 
Relevant. Dlt waarschuwingsbord was tijdens het bedrljfsbezoek niet aanwezig. 

Maatregel: 
Waarsehuwingsbord aanbrengen aan de buitenkant van de opslagloeatie. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de opslagvoorzienlng voldoet na genomen maatregelen aan de riehtlijn 
PGS 15. 

Opslag gasflessen 

Voorsehrift volgens PGS 15, hoofdstuk 6: 
"Gasflessen moeten door vastzetten of anderszins tegen omvallen zijn beschermd. " 

Afwijking: 
Relevant. De ijk·gasflessen waren tljdens het bedrijfsbezoek nlet beschermd tegen 
omvallen. 

Maatregel: 
Constructie aanbrengen in de vorm van een ketting, beugel en/of span band waarmee het 
omvallen van de ijk-gasflessen wordt voorkomen. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de opslagvoorzienlng voldoet na genomen maatregelen aan de richtlijn 
PGS 15. 
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Brandwerendheld 

Voorschrift volgens PGS 15: 
"Oe opslagvoorziening is gelegen op 7,5 meter van ops/aglocatie 6 (opslag van vaste 
stoffen in emballage). Hierdoor moet de totale opslagvoorziening een WRORO bezitten 
van minimaal30 minuten. Toegangsdeuren, vluchtdeuren, ramen, ventilatieopeningen of 
rooklulken mogen geen afbreuk doen aan de vereiste brandwerendheid. " 

Afwijking: 
Relevant. De totale opslagvoorziening moet een WBDBO bezitten van 30 minuten. 

Maatregel: 
De volgende maatregelen kunnen worden genomen om te voldoen aan de PGS 15 
richtliJn: 

De deuren van de opslagvoorziening zodanig aanpassen dat ze een WBDBO hebben 
van minimaal30 mlnuten. 
Ventllatleroosters zodanig aanpassen dat ze een WBDBO hebben van mlnimaal30 
minuten. 

of: 
De opslag(voorziening) verplaatsen naar een andere locatie die voldoet aan de eisen 
uit de PGS 15. 

Condusie: 
Dit onderdeel van de opslagvoorziening voldoet na genomen maatregelen aan de richtlljn 
PGS 15. 

Constructle deuren 

Voorschrift volgens PGS 15: 
"Indien is bepaald dat voor het bepalen van de vereiste WRORO een construcfie met een 
bepaalde brandwerendheld moet zijn uitgevoerd, moet een in deze eonstruetie 
aangebraehte deur zelfsluitend zijn uitgevoerd. Een dergelijke deur mag uitsluitend in 
geopende stand zijn vas/gezet, indien een voorziening is aangebracht die in geval van 
brand de deur automa/iseh sluit. " 

Afwijking: 
Relevant. In paragraaf 3.2.1.4 is gebleken dat de opslagvoorziening een WBDBO moet 
hebben van 30 minuten. De brandwerende deuren van de opslagvoorziening moeten 
zelfsluitend worden uitgevoerd. Dit is niet het geval. 

Maatregel: 
De volgende maatregelen kunnen worden genomen om te voldoen aan de PGS 15 richtlijn. 

De brandwerende deuren zodanlg aanpassen dat ze zelfsluitend zijn. 
of: 

De opslag(voorziening) verplaatsen naar een andere locatie die voldoet aan de eisen 
uit de PGS 15. 

Condusie: 
Dit onderdeel van de opslagvoorziening voldoet na genom en maatregelen aan de richtlijn 
PGS 15. 
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Ventllatle 

Voorschrlft volgens PGS 15: 
"Een opslagvootziening moef doe/maflg ztjn geventileerd. Natuur/tjke ventilllue moet 
steeds ztjn gewaaiborgd " 

Afwljklng: 
Relevant. Indlen de opslagvoorlienlng wordtvoorlien van een deur met een WBoao van 
ten minste 30 minuten, vervalt de dlrecte ventllatle voortkomend uit de hekwerk deur. 

M'aatregel: 
De volgende maatregelen kunnen worden genomen om te voldoen aan de PGS 15 rlchtllfn. 

De opslagvoorzlenlng voorzlen van doelmatlge. natuurlljke ventilatie. 
of: 

De o,pslag(voorzienlng) verplaatsen naar een andere locatle die voldoet aan de elsen 
uit de PGS 15. 

Conclusie: 
Olt onderdeel van de opslagvoorzlenlng voldoet na genomen maatregel aan de richtliln 
PGS 15. 
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Opslaglocatie 3 

Opslaglocatle 3 betreft een werkvoorraad. Tljdens het bedrijfsbezoek stonden de 

navolgende gasflessen als werkvoorraad opgesteld: 

• Propaan 

• Zuurstof 
• Acetyleen 

Omsthrijvlng opslaglotatle 

De opslaglocatie wordt gezien als een werkvoorraad ten behoeve van de werkplaats. De 

opslagvoorziening is verdeeld In 2 compartimenten. In het eerste compartiment is een 
gasfles propaan opgeslagen en 3 stuks oude niet meer in gebruik zijnde laskarren. In het 
tweede compartiment staan acetyleen en zuurstofgasflessen gezamenlijk opgeslagen. 
Deze f1essen staan gekoppeld opgesteld. De gasflessen zijn tegen omvallen beschermd. 
De opslagvoorziening wordt op natuurlijke wljze geventileerd door middel van een deur 

voorzien van een hekwerk. 
De opslagvoorzienlng staat tussen 2 gevels in. Beide gevels hebben een WBDBO van 60 

minuten. 
Voor deze opslagvoorziening is de PGS 15 richtlijn, hoofdstukken 3 en 6, van toepassing. 

Gesthelden opslag 

Indien de gasflessenopslag gezien dient te worden als een opslaglocatle, zijn de 
navolgende eisen van toepassing. Voor het gezamenlijk opslaan van verschillende 

soorten gassen geldt het volgende: 

"Brandbare stoffen (acetyleen) moeten gescheiden worden opgeslagen met 
oxiderende gassen (zuurstof en stikstofoxide)" 

Afwijking: 
Relevant. In compartiment 2 zijn zuurstof (oxiderend) een acetyleen (zeer Iicht 
ontvlambaar) gezamenlijk opgeslagen. 

Maatregel: 
De stoffen zuurstof en acetyleen moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen. 

Conc\usie: 
De opslagvoorzienlngvoldoet na genomen maatregel aan de richtlijn PGS 15. 

Gevarenaanduldlng 

Op plaatsen waar gevaarlijke explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn in een 
hoeveelheid die de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in gevaar kan 
brengen, dient de toegang tot deze plaatsen met een waarschuwlngsbord gemarkeerd te 

zijn. 

Voor de opslag van acetyleen dlent het volgende waarschuwingsbord per opslagplaats 
aanwezig te zijn, zie figuur 1:. 
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Flguurl:waar.schuwlngsbord 

Afwiiking: 
Relevant. Het waarschuwingsbord was tijdens het bedrijfsbezoek niet aanwezig. 

Maatregel: 
Waarschuwingsbord aanbrengen, zie figuur 1, voor opslag van acetyleen. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de opslagvoorziening voldoet na genomen maatregelen aan de richtlijn 
PGS 15. 

Veiligheidssignalering 
Aan de buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en) moet op 
dUidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het gevaar 
van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden. Op geschikte plaatsen moeten de 
betreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht. Voor wat betreft de opslag van oxiderende 
stoffen geldt hiervoor het pictogram "oxiderende stoffen", zie figuur 2. Dit geldt voor het 
gas zuurstof (oxiderende stof). 

FlgUur 2: Gevaarfeken plctogram oxiderende stoffen 

Afwijking: 
Relevant. Dit waarschuwingsbord was tljdens het bedrijfsbezoek niet aanwezig. 

Maatregel: 
Waarschuwingsbord aanbrengen bij de opslag van zuurstof. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de opslagvoorziening voldoet na genomen maatregelen aan de richtlijn 
PGS 15. 

Voor wat betreft de opslag van (licht) ontvlambare stoffen geldt hiervoor het pictogram 
"Ontvlambare stoffen of hoge temperatuur", zie figuur 3. Dit geldt voor de gassen 
acetyleen en propaan. 

FlgUur 3: Gevaarfeken plctogram "ontvlambare stoffen of hoge temperatuur" 

& 
Afwijking: 

Relevant. Dit waarschuwingsbord was tijdens het bedrijfsbezoek niet aanwezig. 
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Maatregel: 
Waarschuwlngsbord aanbrengen blJ de opslagvan acetyleen en propaan. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de opslagvoorzlenlng voldoet na genomen maatregelen aan de richtlljn 
PGS 15. 
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Opslaglocatie 4 en 5 

Opslaglocatie 4 en 5 betreft een opslagvoorziening voor waterstofgasflessen in packs. In 

totaal zi/n er twee opslagvoorzieningen. De opslagvoorzleningen zljn identlek van elkaar. 

OmschrlJvlng opslaglocatie 

De opslagvoorzlening voor waterstofgasflessen bevindt zich op 10 meter van het 
dichtstbljzljnde gebouw. De slagvoorzienlng Is verdeeld in een tlental vakken. In elk vak 
bevlndt zich een pack bestaande ult 16 waterstofgasflessen. Door de opening tussen het 
dak en de gevels, is de opslaglocatie goed geventileerd. Het dak van de 
opslagvoorziening is gemaakt van onbrandbaar materlaal. Op een tweetal plaatsen zljn 

brandblusvoorzienlngen aangebracht. 
De gasflessen zijn via een verblnding met vast leidingen gekoppeld aan een Installatle 
waar de gassen worden toegepast. 
Voor deze opslagvoorzlening Is de PGS 15 richtli/n, hoofdstukken 3 en 6, van toepasslng. 

Velligheldsslgnalerlng 

Aan de buitenzijde van een opslagvoorzienlng, nabij de toegangsdeur(en) moet op 
duidelijk zlchtbare plaatsen waarschuwlngsborden worden geplaatst, welke het gevaar 
van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden. Op geschikte plaatsen moeten de 

betreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht. Voor wat betreft de opslag van (Iicht) 
ontvlambare stoffen geldt hiervoor het pictogram "Ontvlambare stoffen of hoge 

temperatuur", zie figuur 3. Oit geldt voor het gas waterstof. 

Flguur 3: Gevaarteken plctogram "ontv/amoare stoffen of hoge temperatuur" 

£ 
Afwijking: 

Relevant. Oit waarschuwingsbord was tijdens het bedrljfsbezoek nlet aanwezlg. 

Maatregel: 
Waarschuwingsbord aanbrengen bi/ de opslag van waterstofgas. 

Conclusie: 
De opslagvoorziening voldoet na genomen maatregelen aan de richtli/n PGS 15. 
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PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen in emballage) 

Opslaglocatie 6 

Opslaglocatie 6 betreft een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen in emballage, zie 
ook foto 3. Tijdens het bedrijfsbezoek stonden de volgende gevaarlijke stoffen in 
emballage opgeslagen: 

• Petroleum 

• Wasbenzine 

• Nebol 
• Remover 

Omschrljvlng opslaglocatle 

De opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen in emba\lage bevindt zich op 7,5 meter 
afstand van het dlchtstbljzljnde bouwwerk (opslaglocatie 2). De opslagvoorzlening is 

verdeeld In 4 compartlmenten. De compartlmenten zijn van elkaar geschelden door 
middel van een 60 minuten brandwerende constructie. In compartiment 1 tot en met 4 
zijn respectievelijk petroleum, wasbenzine. nebol en remover opgeslagen. 
De gevaarlijke stoffen in emballage staan allen boven een vloeistofdichte opvangbak. De 

compartimenten zijn voorzien van een niet·zelfsluitende deur, voorzlen van een hekwerk. 
Het dak is voorzien van een afdak om hemelwater buiten de vloer van de 
opslagvoorziening te houden. 

In de opslagvoorzienlng zijn In totaal mlnder dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen 
opgeslagen. Voor deze opslagvoorziening is hoofdstuk 3 uit de PGS 15 van toepassing. 

Foto3 

Brandwerendheld 

In de PGS 15 staat vermeld: 
"De WeDeO van een opslagvoorziening naar een andere ruimte en van een andere ruimte 
naar een opslagvoorzienlng moet ten minste 60 minuten bedragen. De wanden, het dak 
en de daarvoor noodzakelijke draagconstructie van de opslagvoorziening moeten een 
brandwerendheid van tenminste 60 minuten bezitten. In afwijking hiervan geldt: 
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* indien de afstand van de ops/agvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander 
bouwwerk dat tot de inrichting behoort, of andere brandbare objecten, ten minste 5 meter 
bedraagt, en blnnen deze 5 meter geen ops/ag van brandgevaarlijke stoffen of goederen 
en geen brandgevaarlljke activite/ten p/aatsvinden, de brandwerendheid van de wanden, 
het dak en de draagconstructie van de ops/agvoorziening ten minste 30 minuten moet 
bedragen; 
* indien de afstand van de ops/agvoorzlening tot de Inrlchtingsgrens, een ander 
bouwwerk dat tot de inrichting behoort, of andere brand bare objecten, ten minste 10 
meter bedraagt, en blnnen deze 10 meter geen ops/ag van brandgevaarlljke 
stoffen/goederen en geen hrandgevaarlljke activiteiten p/aatsvinden, ten aanzien van de 
hrandwerendheid van de wanden, het dak en de draagconstructie geen eis van 
toepassing is. 

Afwiiking: 
Relevant. De totale opslagvoorziening moet een brandwerendheid bezitten van minimaal 
30 minuten. 

Maatregel: 
De volgende maatregelen kunnen worden genomen om te voldoen aan de PGS 15 
richtlijn: 

De deuren van de opslagvoorzienlng zodanig aanpassen dat ze een WBOBO hebben 
van minimaal 30 mlnuten. 
Ventilatieroosters zodanig aanpassen dat ze een WBOBO hebben van minimaal30 
minuten. 

of: 
De opslag(voorzienlng) verplaatsen naar een andere locatie die voldoet aan de eisen 
ult de PGS 15. 

Conclusie: 
Oit onderdeel van de opslagvoorziening voldoet na genomen maatregelen aan de richtlljn 
PGS 15. 

Constructle deuren 

Voorschrift volgens PGS 15: 
"Indien is bepaa/d dat voor het bepalen van de verelste WBDBO een constructie met een 
bepaalde hrandwerendheid moet zljn ultgevoerd, moet een in deze constructie 
aangehrachte deur zelfs/uitend zljn ultgevoerd. Een derge/ijke deur mag uits/uitend in 
geopende stand zijn vastgezet, indien een voorziening is aangebracht die in geval van 
brand de deur automatisch stult. II 

Afwiiking: 
Relevant. In paragraaf 3.3.1.2 is gebleken dat de opslagvoorziening een WBOBO moet 
hebben van 30 minuten. De brandwerende deuren van de opslagvoorzienlng moeten 
zelfsluitend worden uitgevoerd. Oit is nlet het geval. 

Maatregel: 
De volgende maatregelen kunnen worden genomen om te voldoen aan de PGS 15 rlchtlijn. 

De brandwerende deuren zodanig aanpassen dat ze zelfsluitend zijn. 
of: 
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De opslag(voorziening) verplaatsen naar een andere loeatie die voldoet aan de eisen 
uit de PGS 15. 

Conclusie: 

Dit onderdeel van de opslagvoorziening voldoet na genomen maatregelen aan de riehtlijn 
PGS 15. 

Ventllatle 

Voorsehrift volgens PGS 15: 
"Een opslagvoorziening moet doelmatig zijn geventileerd. Afvoer van venlilatielucht moet 
op de buitenlucht plaa/svinden. De ventilatie moet continue zijn en de ventilatievoud van 
de ruimte per uur moet te allen tijde minimaall bedragen. Een grotere ventilatievoud kan 
noodzakelijk zijn, afhankelijk van de gevaarsaspecten van de opgeslagen sloffen. " 

Afwiiking: 
Relevant. Indien de opslagvoorziening wordt voorzien van een deur met een WBDBO van 
ten minste 30 minuten, vervalt de directe ventilatie voortkomend uit de hekwerk deur. 

Maatregel: 

De volgende maatregelen kunne worden genomen om te voldoen aan de PGS 15 riehtlijn. 
De opslagvoorziening voorzien van doelmatige, continue ventilatie. 

of: 

De opslag(voorziening) verplaatsen naar een andere loeatie die voldoet aan de eisen 

uit de PGS 15. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de opslagvoorziening voldoet na genom en maatregel aan de richtlijn 

PGS 15. 

miliaumanagemenl 
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Opsloglocotie 7 

Opslaglocatie 7 betreft een opslagvoorziening voor (gevaarlljke) afvalstoffen In emballage 
en voor de opslag van lege emballage. Tljdens het bedrljfsbezoek stonden de volgende 
gevaarlljke afvalstoffen in emballage in opslag: 

• Afgewerkte olie 
• Overlge kleinschallge afvalstoffen in emballage. 
• lege emballage 

OmschrlJvlng opslaglocatle 

De opslagvoorziening Is verdeeld in 2 rulmtes. In de ene ruimte staat een "vat" voor de 
opslag van afgewerkte olle. In de andere ruimte zijn overige gevaarlijke afvalstoffen in 
emballage en overige lege emballage opgeslagen. Het "vat" is gelegen boven een 
vloelstofdichte lekbak die qua grootte voldoet aan de eisen die hiervoor gesteld zijn. De 
opslagvoorzienlng is aan beide kanten voorzien van 3 deuren die toegang geven tot de 
voorzienlng. Aan beide elnden van de opslagvoorziening zljn ventilatieroosters 
aangebracht. 

Toetslng PGS 15 

Afgewerkte olie in emballage valt niet onder een van de dertien ADR·klassen (zie 
paragraaf 2.2). Dit houdt automatisch In dat deze stof nlet onder de PGS 15 richUijn valt. 
Voor de andere opgeslagen stoffen in de opslagvoorzlenlng geldt dat volle emballage 
hetzelfde dient te worden behandeld als lege ongereinigde emballage. Dit betekent dat 
voor deze (afval)stoffen de PGS 15 wei van toepassing is. Onder voorwaarden dat dit 
stoffen zljn die onder de In paragraaf 2.2 genoemde ADR klasse vallen. 

Afwijking 
Na de opslaglocatie getoetst te hebben aan de PGS 15 blijkt dat afgewerkte olie in 
emballage niet valt onder een van de dertien ADR·klassen. Dlt houdt automatisch In dat 
deze stof nlet conform de PGS 15 richtlijn hoeft worden opgeslagen. Deze stoffen dienen 
wei te worden opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening. 
Indien er stoffen worden opgeslagen die wei va lien onder de werkingssfeer van de PGS 15 
(zie hiervoor paragraaf 2.2) dient wei aan deze richtlijn te worden voldaan. 

Maatregelen 
Indien de PGS 15 niet van toepassing is: geen maatregelen noodzakelijk. 
Indien de PGS 15 wei van toepassing is: maatregelen noodzakelijk, zoals hleronder 
omschreven. 

Conclusie 
De opslagvoorzienlng voldoet onder voorwaarden aan de wet· en regelgevlng. Hiernaast 
zijn de voorschriften ult de milieuvergunnlng van toepasslng. 

Velligheldssignalering 

Indien in de opslagvoorziening gevaarlljke afvalstoffen In emballage en/of overige lege 
emballage worden opgeslagen die vallen onder in de paragraaf 2.2 genoemde ADR·klasse 
geldt het volgende voorschrift volgens de PGS 15: 

milieumanagement 
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':4an de hUifenzijde van een opslagvoorziening, nahij de foegangsdeur(enJ moefen op 
dUidelijk zichthare plaatsen waarschuwingshorden worden geplaatst, welke het gevaar 
van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden. Op daartoe geschikte plaatsen moeten 
de hetreffende gevaarsymholen zijn aangehracht: 
a. voor wat hetreR de opslag van (Iichtj ontvlamhare vloeistoffen, het pictogram 
"ontvlamhare stoffen of hoge temperatureni 

£ 
h. voor wat hetreR de opslag van hijtende stoffen het picfogram "hijfenden stoffeni 

~ 
c. voor waf hetreR de opslag van giftige stoffen het pictogram "giftige stoffen'~ 

& 
d. voor wat hetreR de opslag van oxiderende stoffen hef picfogram "oxiderende sfoffen'~ 

& 
Afwijking: 

Relevant. De benodlgde veiligheidssignalering is niet aanwezig. 

Maatregel: 
Indien in de opslagvoorziening stoffen worden opgeslagen die vallen in de categorie: . 
(Iicht) ontvlambare vloeistoffen, bijtende stoffen, giftige stoffen en/of oxlderende stoffen, 
moet de opslagvoorziening zijn voorzien van de desbetreffende veiligheidssignalering 

Conc\usie: 
Na genomen maatregelen voldoet de opslagvoorziening aan de richtlijn PGS 15. 

mJlJe"managemenl 
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Opslaglocatie 8 

Opslaglocatle 8 betreft binnenopslag in de vorm van een opslagkast . 

Omschrljvlng opslaglocatle 

De opslagkast is gelegen in Clauscentrale A en B. Deze bevindt zich op een verdieping 
tegen de gevel aan. De kast heeft een inhoud van max. 250 liter. TI/dens het 
bedrijfsbezoek was de maximale opslaghoeveelheid niet bereikt. Indlen de kast in 
gebruik Is genomen voor 1 januari 2006 moet de kast ten minste voldoen aan NEN 2678. 
Indien de kast in gebruik is genomen na 1 januari 2006 moet de kast tenminste voldoen 
aan NEN·EN-14470-1. Binnen Clauscentrale A bevindt zich een kast per 200m2 
vloeroppervlakte. In bljlage 4 zljn de kenmerken van de opslagkasten toegevoegd. 
In dit advies zijn wij ervan uitgegaan dat de kast een WBDBO bezit van 60 minuten. Nabij 
de kast is een brandblusvoorziening aanwezig. 

Brandvelligheidsopslagkasten 

In de PGS 15 staat het volgende vermeld met betrekking tot opslagkasten: 
''Zowel voor de gebruiker als voor de foezichthoudende instantie moef dUidelijk zichtbaar 
zijn aan welke brandveiligheidsnorm de kast voldoet alsook aan welke presta tie. 
Overeenkomstig de Europese norm EN-14470-1 moet op de voorkanl (huilenkant) van de 
kaslop een goed zichthare plaats de volgende informalie zijn aangehrachl: 
- deuren sluilen (wanneer kast niet wordl gehruikt),-
-gevaarsymhool1 Ondien van toepassing) (vuur, open vlam, roken verhoden> 
overeenkomstig ISO 3864 
-gevaarsymbool2 Ondien van loepassing) (hrandgevaarlijke slotten> overeenkomstig ISO 
3864,-

- de van loepassing zijnde norm, hij nleuwe kasten vanaf mei 2004 moet dil zijn: EN-
14470-1ofNEN-EN-14470-1j 
- de hrandwerendheids prestalie van de kast, aangeven in type 30,60 of 90. 

Gevaarsymhooll Gevaarsvmbool2 

Tevens moet in of op de kast de volgende informatie zijn aangebracht: 
- naam of merk van de producent 
-model nummer en jaar van producfie 
-maximum toegestane emballage 
-maximale helasting legbord. II 

Afwiiking: 
Relevant. Niet aile benodigde informatie is op de opslagkast terug te vinden. 

Maatregel: 
De benodigde informatie op de opslagkast aanbrengen. 

Conclusie: 
Na genomen maatregelen voldoet de opslagvoorzlening aan de richtlijn PGS 15. 

milleumanagemenl 
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Opslog- en oversloglocotie 9 

Opslaglocatie 9 betreft een opslagplaats voor de op- en overslag van minerale smeerolien 
in emballage. 

Omschrllvlng opslaglocatle 

In opslaglocatie 9 wordt minerale smeerolie op- en overgeslagen. Vanuit opslagvaten 
wordt de olle overgeslagen naar kleinere vaten. De overgeslagen vaten dienen als 
werkvoorraad. Deze olle wordt als niet brandbaar beschouwd. 
De ruimte waar de bedrijvigheid plaatsvindt is goed geventileerd. De olievaten staan op 

een rooster opgesteld. Onder het rooster bevindt zich een vloeistofdichte lekbak van 20 
em hoogte. 
In de opslaglocatie bevlndt zich tevens een rulmte waar de lege vaten worden 

opgeslagen. De lege vaten staan ook op een rooster boven een lekbak van 20 em hoogte. 
Op een tweetallocatie nabij de opslagvoorzlening zijn brandblusmlddelen aanwezig. 

Toetsing PGS 15 

Mlnerale smeerolien In emballage valt niet onder een van de dertien ADR-klassen (zie 
paragraaf 2.2). Dit houdt automatisch in dat deze stof niet onder de PGS 15 rlchtlijn valt. 

Afwiiklng 

Na de opslaglocatie getoetst te hebben aan de PGS 15 blijkt dat de toegepaste minerale 
smeerolie In emballage niet valt onder een van de dertlen ADR-klassen. Dit houdt 

automatisch In dat deze stof nlet conform de PGS 15 rlchUijn hoeft te worden opgeslagen. 
Deze stoffen dienen wei te worden opgeslagen boven een bodembeschermende 
voorziening. 
Indien er stoffen worden opgeslagen die weI vallen onder de werklngssfeer van de PGS 15 

(zie hiervoor paragraaf 2.2) dient wei aan deze richtlijn te worden voldaan. 

Maatregelen 
Niet van toepassing. 

Conclusie 
Opslagvoorziening voldoet. 

milleumanagement 
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3.4 Toetsing tankinstallaties aan PGS richtlijnen 

3.4.1 

3.4.1.1 

3.4.1.2 

blad 29 van 62 

Onderstaande opslagvoorzieningen worden getoetst aan de PGS richtlijnen 29 en 30. 
Hieruit blijkt dat deze maar ook andere PGS richtlljnen niet direct van toepasslng zijn. Dlt 
betekent dat aangesloten kan worden bij de Richtlijn tankinstallatie. In deze Richtlijn 
tankinstallatie wordt in voorkomende gevallen verwezen naar de PGS 29 en 30. Omdat 
hier sprake is van bestaande installaties wordt zoveel mogelijk de eisen zoals vermeld in 
bovengenoemde PGS richtlijnen aangehouden. Hierdoor wordt een volwaardlg 
gelijkwaardigheids milieubeschermingsniveau bereikt. 

Opslaglocatie 10 

Opslaglocatie 10 betreft een binnenopslagplaats van voor de stoffen zoutzuur en 
natronloog In bovengrondse opslagtanks, zie ook foto 4. 

Omschrl/vlng opslaglocatie 

De opslagtanks voor natronloog en zoutzuur hebben een capaciteit van ieder 25.000 liter 
en zijn voorzien van een peilinrichting. Per opslagruimte staan twee tanks in opslag. In de 
ene opslagruimte wordt natronloog opgeslagen, in de andere ruimte wordt het zoutzuur 
opgeslagen. De tanks zijn voorzien van een alarmeringssysteem. In totaal staan er vier 

tanks In opslag. De tanks zijn geplaatst in een lekbal. Op de opslagtanks staat op een 
zichtbare plaats aangegeven welke stof is opgeslagen. 

Tljdens het laden en loss en van de tank is er altijd toezicht vanuit Essent aanwezig. 
Aan de volgende prestatie-eisen, geldend voor deze bovengrondse tank, wordt voldaan: 

• Onderhoudskeuringsregiem 

• Visuele inspectie van tank en tankput 

• Jaarlijkse controle water en bezinksel in de tank 

• Oaarlijks) onderhoud lekdetectiesystemen 

• 15-jaarlijkse inwendige Inspectie 

Toetsing aan PGS 

PGS29 
De PGS 29 is voor de volgende stoffen in tanks van toepassing: 

milleumanagement 
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"Deze richtlijn is van toepassing op inrichtingen met ten minste een verticale cilindrische 
hovengrondse tank, waarvan de hodem op een fundering rust en waarin opslag 
plaatsvindt onder atmosferische druk van hrandhare vloelstoffen van de klassen 1, 2 en 3 
en voor stoffen van klasse 4 die verwarmd worden opgeslagen. 1/ 

Zoals blijkt uit de productveiligheidsbladen per stof is zoutzuur en natronloog als voigt in 

te delen: 

De stoffen zoutzuur en natronloog vallen niet onder een van de klasse 1 tim 4 van 

brandgevaarlijkheid. De PGS 29 is dus niet van toepassing. 

PGS30 

De richtlijn PGS30 richt zich op opslaginstallaties met een of meer tanks met een 

gezamenlijke opslagcapaciteit van ten hoogste 150 m' en met een vlampunt van 55 °C tot 
100 dc. 
Omdat de stoffen geen vlampunt hebben. is deze richtlijn eveneens niet van toepassing. 

Afwijking 

Niet relevant. 

Maatregelen 

Na toetsing van de PGS-richtlijnen 29 en 30 is gebleken dat deze niet van toepassing zijn. 

Ook andere PGS richtlijnen zijn niet van toepassing op bovengenoemde stoffen. 

Maatregelen zijn derhalve niet noodzakelijk. 

Conclusie 

Ondanks dat deze richtlijnen niet van toepassing zijn adviseren wij u de door ons 

geselecteerde eisen en voorschriften die voor de opslag van zoutzuur en natronloog van 

toepassing kunnen zijn te volgen zoals deze in bijlage 3 staan vermeld. Opslagen voldoen 

over het algemeen hieraan. De basis voor deze eisen en voorschriften wordt gevormd 

door de PGS 30. Het is echter geen wettelijke verplichting. 

Ook de "Richtlijn tankinstallaties" kan toegepast worden. Verder dienen de voorschriften 

voortkomend uit de milieuvergunning te worden nageleefd. 

Vulpunt (Zie rapportage Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB». 

Afwijking: 

De losplaats is gesitueerd op betonstraatstenen en het vulpunt is gesitueerd in de gevel 

van het gebouw boven een verhardingvan betonstraatstenen. 

Maatregelen: 

Aanbrengen van een lekbak onder het vulpunt Of aanleggen van een vloeistofdichte 

voorziening in combinatie met vloeistofdichte voorzienlng voor de losplaats. 

Conclusie: 

Na genom en maatregelen voldoet de opslagvoorziening. 

milleumanagement 
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Opslaglocatie 11 

Opslaglocatie 11 betreft twee opslagtanks. Een van de tanks is bestemd voor de opslag 
van ijzersulfaat. De andere tank is buiten werking. Beide tanks zijn in een kelder 
opgesteld. 

Omschrijving opslaglocatle 

De horizontale opslagtank voor ijzersulfaat staat in een kelder opgesteld. De tank is 
voorzien van een peilinrichting en een alarmeringssysteem. 
De tank staat boven een bodembeschermende voorziening. 
De stof ijzersulfaat wordt volledig drukloos opgeslagen. Aan de buitenkant van de 
opslagtank staat op een zichtbare plaats aangegeven welke stof in de tank is opgeslagen. 
Aan de bovenkant van de opslagtanks bevindt zich een vulopening. 
Aan de volgende prestatie-eisen, geldend voor deze bovengrondse tank, wordt voldaan: 

• Onderhoudskeuringsregiem 
• Visuele inspectie van tank en tankput 
• Jaarlijkse controle water en bezinksel in de tank 
• Oaarlijks) onderhoud lekdetectiesystemen 
• 15-jaarlijkse inwendige inspectie 
• Toezicht tijdens laden en lossen 

Toetsing aan PGS 

PGS29 
De PGS 29 is voor de volgende opslag van stoffen in tanks van toepassing: 
"Deze richflijn Is van toepassing op inrichtingen met ten minste een verticale cilindrische 
bovengrondse tank, waarvan de bodem op een fundering rust en waar;n opslag 
plaatsvindt onder atmosferische druk van brandbare vloeistoffen van de klassen 1, 2 en 3 
en voor sloffen van klasse 4 die verwarmd worden opgeslagen. " 

Zoals blijkt uit de productveiligheidsbladen valt de ijzersulfaat als voIgt in te delen: 

De stof ijzersulfaat valt niet onder een van de klasse van brandgevaarlijkheid. De PGS 29 
is dus niet van toepassing. 

PGS30 
De richtlijn PGS30 richt zich op opslaginstallaties met een of meer tanks met een 
gezamenlijke opslagcapaciteit van ten hoogste 150 m3 en met een vlampunt van 55 o( tot 
100°C. 
Omdat de stof geen vlampunt heeft is deze richtlijn eveneens niet van toepassing. 

Afwijking 
Niet relevant. 

milieumanagement 
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Maatregelen 
Na toetsing van de PGS-richtlijnen 29 en 30 is gebleken dat deze niet van toe passing zljn. 
Ook andere PGS richtlijnen zijn niet van toepassing op bovengenoemde stoffen. 
Maatregelen zijn derhalve nlet noodzakeli/k. 

Conclusie 
Ondanks dat deze richtlijnen niet van toepassing zijn adviseren wij u de door ons 
geselecteerde eisen en voorschriften die voor de opslag van ijzersulfaat van toepassing 
kunnen zijn te volgen zoals deze in bijlage 3 staan vermeld. Opslag voldoet over het 
algemeen hieraan. De basis voor deze eisen en voorschrlften wordt gevormd door de PGS 
30. Het is echter geen wettelijke verplichtlng. 
Ook de "Richtlijn tankinstallaties" kan toegepast worden. Verder dienen de voorschriften 
voortkomend uit de milieuvergunning te worden nageleefd. 

Vulpunt (Zie rapportage Nederlandse Rlchtlljn Bodembescherming (NRB». 

VUlpunt. bestaande uit een opening aan het bovenzijde van de opslagtank. is toegankelijk 
via een opening in de bovenzijde van de kelder met daarin de tank voor 
ijzersulfaatoplossing. 

Afwljking: 
Niet relevant. 

Maatregelen: 

Niet van toepassing. 

Conclusie: 
Opslagvoorziening voldoet aan dit onderdeel. 

mllleumanagemeni 
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Opsloglocotie 12 

Opslaglocatie 12 betreft een opslagtank voor chloorbleekloog (natriumhypochloriet). 
Chloorbleekloog kan gezien worden als een niet brandgevaarlijke stof. 

Omschrljvlng opslaglocatle 

De opslagtank voor chloorbleekloog bevindt zich in de buitenlucht. Deze heeft een inhoud 
van 10 m" Is horizontaal opgesteld en is voorzien van een pellinrichting en 
alarmeringssysteem. De opslagtank Is In een vloeistofdichte voorzienlng geplaatst, die 
voldoet aan de gestelde eisen. Op de opslagtank staat op een zichtbare plaats 
aangegeven welke stof is opgeslagen. De opslagvoorziening is niet voorzien van een 
afdak. Nabij de opslagtank Is een voorziening getroffen om hemelwater af te voeren. 
Tijdens het laden en lossen van de tank is er altijd toezicht vanuit Essent aanwezig. 
Aan de volgende prestatie-eisen, geldend voor deze bovengrondse tank. wordt voldaan: 

• Onderhoudskeuringsregiem 
• Visuele inspectie van tank en tankput 
• Jaarlijkse controle water en bezinksel in de tank 
• Oaarlijks) onderhoud lekdetectiesystemen 
• 15-jaarlijkse Inwendlge inspectie 

Toetsing aan PGS 

PGS29 
De PGS 29 Is voor de volgende opslag van stoffen in tanks van toepasslng: 
"Deze richtlijn is van toepassing op Inrichtingen met ten minste een verticale cilindrische 
bovengrondse tank, waarvan de bodem op een fundering rust en waarin opslag 
plaatsvindt onder afmosferische druk van brand bare vloeistoffen van de klassen 1, 2 en 3 
en voor stoffen van klasse 4 die verwarmd worden opgeslagen. II 

Zoals blijkt uit de productvelligheidsbladen valt chloorbleekloog als voigt in te delen: 

De stof chloorbleekloog valt nlet onder een van de klasse van brandgevaarlijkheid. De 
PGS 29 is dus niet van toepassing. 

PGS30 
De rlchUijn PGS30 richt zich op opslaginstallaties met een of meer tanks met een 
gezamenlijke opslagcapacitelt van ten hoogste 150 m' en met een vlampunt van 55 DC tot 
100 dc. 
Omdat de stof geen vlampunt heeft, Is deze rlchUijn eveneens niet van toepassing. 

Afwliking 
Niet relevant. 

Maatregelen 
Na toetsing van de PGS-richtlijnen 29 en 30 is gebleken dat deze niet van toepassing zijn. 
Ook andere PGS richtlijnen zljn niet van toepassing op bovengenoemde stoffen. 
Maatregelen zijn derhalve nlet noodzakelijk. 

milleumanagement 
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Conclusle 
Ondanks dat d.eze rlchtllJnen nlet van toepassing zijn advlseren wij u de door ons 
geselecteerde eisen en voorschriften die voor de opslag van ijzersulfaat van toepasslng 
kunnen zljn te volgen zoals deze in bljlage 3 staan vermeld. Opslag voldoet over het 
algemeen hleraan. De basis 'ioor deze elsen en voorschrlften wordt gevormd door de PGS 
30. Het Is echter geen wettelijke verpUchtlng. 
Ook de "Rlchtlijn tanklnstallaties" kan toegepast worden. Verder dlenen de voorschriften 
voortkomend ult de milleuvergunning te worden nageleefd. 

Vulpunt 
VUlpunt Is gesitueerd boven de rand van de betQnbak bestemd voor de opslagtank 
chloorbleekloog. 

Afwl'kln 
Nlet relevant. 

Maatre elen: 
Nlet van toepasslng. 

Condusle: 
Dit onderdeel van de opslagvoorzlenlng voldoet na genomen maatregelen. 
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Opsloglocotie 13 

Opslaglocatie 13 is een bUitenopslagplaats voor of bio-olle of stookolie In 3 
bovengrondse opslagtanks, zie ook foto 4. Voor de uitwerklngvan deze opslaglocatie 
wordt uitgegaan van opslag van stookolie, omdat het vlampunt van deze stof kleiner is 
dan het vlampunt van blo-olie, deze is tevens de "worst-case" benaderlng. 

OmschrlJvlng opslaglocatle 

De opslaglocatie betreft 3 bovengrondse opslagtanks gevuld met of bio-olie of stookolie. 
De gebruikte stookolie heeft een vlampunt van 110 graden Celsius. De blo-olie heeft een 
vlampunt tussen de 190 graden Celsius en 310 graden Celsius. De opslagtanks worden 
verwarmd tot maximaal80 grad en Celsius. 
De opslagtanks hebben leder een capacltelt van 60.000 m' en zijn voorzlen van een o.a. 
een lekdetectie systeem en een bliksemafleider. De tanks zljn op dit moment met bio-olie 
gevuld. Overslag van de olie gebeurt via schepen. In totaal zijn er drie stelgers waar vanaf 
de overslag plaatsvindt per tank. Per steiger staat een pompsysteem die de olie uit de 
schepen zulgt. Via bovengrondse leidingen wordt de olle naar de opslagtanks vervoerd. 

De opslaglocatle Is voorzien van een pompgebouw. Via dlt pompgebouw wordt de 
grondstof met behulp van pompen middels bovengrondse aan en afvoerleldingen 
getransporteerd. Nablj het pompgebouw bevindt zich een calamlteiten opvangput. Deze 
opvangput wordt bij calamiteit leeggezogen. 

Om de opslaglocatie heen, bevindt zlch een "sloot". Deze dlent voor het afvoeren van het 
hemelwater. De sloot staat In verbindlng met twee oliebenzlne afschelders (obas). Het 
hemelwater wordt hier zodanig behandeld dat het kan worden geloosd op het 
schoonwaterriool. 

Foto4 

Toetslng aan PGS 29 

De PGS 29 15 vaar de valgende apslag van stoffen In tanks van toepasslng: 
"Deze rlchtlijn Is van toepassing op Inrlchtlngen met ten mlnste een vertlcale cllindrlsche 
bovengrondse tank, waarvan de badem op een funderlng rust en waarln opslag 
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plaatsvindt onder atmosferische druk van brandbare vloeistoffen van de klassen 1,2 en 3 
en voor stoffen van klasse 4 die verwarmd worden opgeslagen." 

Zoals blijkt uit de productveiligheidsbladen valt de stookolie als voigt in te delen: 

Stookolle valt in klasse 4 van brandgevaarll/kheid. De PGS 29 richtlljn is niet van 
toepassing op brand bare vloeistoffen met een vlampunt van meer dan 100 graden Celsius 
die niet verwarmd worden, of die verwarmd worden op- en overgeslagen, mits de 
temperatuur van de vloeistoften minste 20 graden Celsius onder het vlampunt blijft. 

Afwijking 
Na de opslaglocatie getoetst te hebben aan de PGS 29 blijkt dat de opslag van stookolie 
(geldt ook automatisch voor bio-olie) niet conform de PGS 29 richtlijn hoeft te worden 
opgeslagen. 

Maatregelen 
Niet van toepassing. 

Conclusie 
Ondanks dat de PGS 29 richtlijn niet van toepassing is, adviseren wij u de eisen en 
voorschriften uit de PGS 29, die van toepassing kunnen zijn, te volgen. Het is echter geen 
wettelijke verplichting vanuit de PGS 29. 

In de hieronder omschreven paragrafen zijn (dringende) adviezen beschreven, waaraan de 
tankinstallaties zou moeten voldoen, volgens de PGS 29 voorschriften. Deze voorschriften 
kunnen als raadzaam beschouwd worden. 

Hoognlveau-alarmerlng en bevelliging (drlngend advles) 

Voorschrlft volgens PGS 29: 
"'Tanks moeten zijn uitgevoerd met: 

a. een hoogniveau-alarmering die ter plaatse en /ofin de controlekamer, alarm 
geeft, voordat he! hoogst toelaatbare vloeistofniveau in de tank wordt bereikt, 
zodat maatregelen genomen kunnen worden om de pompcapaciteit te 
verminderen of het verpompen te stoppen, en; 

b. een onafhankelijke niveaubeveiliging die bij het bereiken van het hoogst 
toelaatbare vloeistofniveau in de tank de toevoer naar de tank doet stoppen. " 

Afwijking: 
Relevant In de opslagtanks is een hoogniveaumeting aanwezig. Deze is echter niet 
gekoppeld aan een alarmering of een overvulbeveiliglng. 
Het aanwezige signaleringssysteem wordt nlet als voldoende beschouwd. 

Maatregel: 
De drie opslagtank uitvoeren met: 

een hoogniveau-alarmering die ter plaatse en/of in de controlekamer, alarm geeft, 
voordat het hoogst toelaatbare vloeistofniveau in de tank wordt bereikt, zodat 
maatregelen genomen kunnen worden om de pompcapaciteit te verminderen of het 
verpompen te stoppen; 
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een onafhankelijk niveaubeveiliging of gelijkwaardige voorziening die blj het 
berelken van het hoogst toelaatbare vloeistofniveau in de tank de toevoer naar de 
tank doet stoppen. 

Conclusie: 
Oit onderdeel van de opslagvoorziening voldoet na genomen maatregelen aan de richtlljn 
PGS 29. 

Productafslulters (Advles) 

Hlerbi' wordt benadrukt dat onderstaand een advles is IIchting 
voorkomend uit enige PGS. 

Voorschrift volgens PGS 29: 
''Aile snelafsluiters in productfeidingen moeten fail-safe zijn uitgevoerd. " 

Afwijking: 
Relevant. De snelafsluiters in producUeidingen zijn nlet fail-safe uitgevoerd. 

Maatregel: 
De snelafsluiters in producUeidingen zodanig aanpassen dat ze fall-safe zijn uitgevoerd. 

Conclusie: 
Olt onderdeel van de opslagvoorzienlng voldoet na genomen maatregelen aan de richUijn 
PGS 29. 

Overs lag (Advles) 

Hlerbi' wordt benadrukt dat onderstaand een advies is 
voorkomend uit enlge PGS. 

Voorschrift volgens PGS 29: 
"Op de overslagplaats, in de directe omgeving van de overslagplaats of steiger en in de 
controlekamer van waaruit het laad- en / of losproces wordt gecontroleerd moet een goed 
hereikhare voorziening zijn aangehracht om de helading zo snel mogelijk te kunnen 
stoppen (noodstop-procedure). " 

In de huldlge situatie Is er altijd een ge'instrueerde medewerker (toezichthouder) namens 
Essent aanwezig bij het lossen. De schipper zorg echter voor het stopzetten van de 
belading. Zodra er gebreken zljn geconstateerd in het beladingsproces, zoals lekkage, 
kan hij het proces handmatig stopzetten door de noodknop in te drukken. 

Afwliking: 
Relevant. Vanuit de controlekamer vindt geen extra controle plaats. 

Maatregel: 
De controlekamer voorzien van een noodstop mogelijkheid ten behoeve van het laad
losproces. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de opslagvoorzlening voldoet na genomen maatregel aan de richtlijn 
PGS 29. 
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Tankput 

Afwilklng: 
Ondergrondse opvangbak van beton In de tankput (kleibak). 

Maatregelen: 
Inspectie uitvoeren van de vloeistofdil:hte voorziening conform CUR/PBV-aanbeveling 44. 

Conclusie: 
Dlt onderdeel van de opslagvoorzienlngvoldoet na genomen maatregelen. 
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Opslaglocatie 14 

Opslaglocatie 14 betreft een bUitenopslagplaats van 3 stuks buiten gebruik gestelde 

bovengrondse opslagtanks. In de toekomst heeft Essent in de planning om de tank, groot 
8 ml, weer in gebruik te nemen. 

Omschrijvlng opslaglocatle 

De 3 bovengrondse stalen opslagtanks zijn op dit moment buiten gebruik gesteld. Voor 
deze opslaglocatie wordt ervan uitgegaan dat in de toekomst de grootste van de drie 

tanks weer In gebruik wordt genomen voor de opslag van hulsbrandolie. De huisbrandolie 
zal als noodbrandstof dienen voor de hulpketel. 

De tank bevindt zich achter het ketelhuis en betreft een verticale bovengrondse stalen 
tank, die geplaatst Is in een vloeistofkerende tankput. De tank heeft een inhoud van 8 ml 
en is met een vulleiding en een overvulbeveiliging uitgevoerd. 

Indien de tank wee In ebrulk wordt 
PGS 29 van toepassing. 

Rloleringsysteem en drainage 

Voorschrift volgens PGS 29: 
"In overleg met de bevoegde instantie moet worden gezorgd voor doeltreffende 
voorzieningen voor de afvoer van drainage- en heme/water en ander eventueel 
verontrelnigd water uit tankputten, leidingstraten, pompplaatsen, laad en losplaafsen 
e.d. 
De lozlng van drainage- en hemelwater uit tankputten op het oppervlaktewater of op een 
openbaar rioleringssysteem, mag nief anders geschieden dan via doelmatige olie- of 
vloeisfofafscheiders. " 

Afwijking 
Niet-relevant. Op dit moment is de tankput voorzien van een handpomp voor het afvoeren 
van regenwater. Alvorens het (regen)water wordt geloosd, wordt het water onderzocht op 

olie bestanddelen. Indien er geen olie-bestanddelen worden aangetroffen, wordt het 
water geloosd. 

Maatregelen 
De aanwezige voorzieningen zljn afdoende om een voldoende milieubeschermingsniveau 

te kunnen waarborgen, zoals de PGS hierin voorziet, zie ook de omschrijving onder het 
kopje "gelljkwaardigheidsbeginsel" paragraaf 1.3. 

Conclusie 
De opslagvoorzienlng voldoet op dit onderdeel. 

Hoognlveau-alarmerlng en bevelllging 

Voorschrift volgens PGS 29: 
"'Tanks moeten zijn uitgevoerd met: 

a. een hoogniveau-alarmering die fer plaatse en /ofin de controlekamer, alarm 
geeft, voordat het hoogst toe/aatbare vloeisfofniveau in de tank wordt bereikt, 
zodat maatregelen genomen kunnen worden om de pompcapaciteil Ie 
verminderen of het verpompen te stoppen, en; 
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b. een onafhankelijke niveaubeveiliging die bij het bere/ken van het hoogst 
toelaatbare vloeistofniveau in de tank de toevoer naar de tank doe! stoppen. " 

Afwi/king: 
Relevant. De opslagtank is niet uitgevoerd met een hoogniveau-alarmering en een 
onafhankelijke niveaubeveiliging of gelijkwaardige voorziening. 

Maatregelen: 
De opslagtank uitvoeren met: 

een hoogniveau-alarmering die ter plaatse en/of In de controlekamer, alarm geeft, 
voordat het hoogst toelaatbare vloeistofniveau in de tank wordt berelkt, zodat 
maatregelen genomen kunnen worden om de pompcapacitelt te verminderen of het 
verpompen te stoppenj 
een onafhankelijk niveaubeveiliging of gelijkwaardige voorziening die bi/ het 
bereiken van het hoogst toelaatbare vloeistofniveau in de tank de toevoer naar de 
tank doet stoppen. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de opslagvoorziening voldoet na genomen maatregelen aan de richtlijn 
PGS 29. 

Productafslulters 

Voorschrift volgens PGS 29: 
"Aile snelafsluiters in productleidingen moeten fail-safe zijn uitgevoerd. " 

Afwiiking: 
Relevant. De snelafsluiters in de productleidlngen zljn nlet fail-safe uitgevoerd. 

Maatregel: 
De snelafslulters in de productleldingen fail-safe uitvoeren. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de opslagvoorzlening voldoet na genomen maatregelen aan de richtlijn 
PGS 29. 

Overslag 

Voorschrift volgens PGS 29: 
flOp de overslagplaats, in de directe omgeving van de overslagplaats of steiger en in de 
controlekamer van waaruit het laad- en / of losproces wordt gecontroleerd moet een goed 
bereikbare voorziening zijn aangebracht om de beladlng zo snel mogelijk te kunnen 
stoppen (noodstop-procedure). " 

Afwi/king: 
Relevant. Vanuit de controlekamer vindt geen extra controle plaats. 

Maatregel: 
De controlekamer voorzien van een noodstop mogelijkheid ten behoeve van het laad
losproces. 

Conclusie: 
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Dit onderdeel van de opslagvoorziening voldoet na genomen maatregel aan de richtlijn 
PGS 29, 
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Samenvatting en conclusies 

Samenvatting 

De tankplaats voorzien van een 
(vloeistofdichte) verhardin 

Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen 

2 Volgend waarschuwingsbord plaatsen bij 
opslag acetyleen: 

Volgend waarschuwingsbord plaatsen bij 
opslag zuurstof en stikstofoxide: 

Volgend waarschuwingsbord plaatsen bij 
opslag acetyleen, waterstofgas, ethaan, 
methaan en n: 

Het waarschuwingsbord: "Openen van 
afsluiters van gasflessen verboden" 
plaatsen. 

Constructie aanbrengen om ijk-gasflessen 
vast te zetten 
Deuren van de opslagvoorziening 30 
minuten brandwerend maken. 

Ventilatieroosters van de opslagvoorziening 
30 minuten brandwerend maken. 

De 30 minuten brandwerende deur 
zelfsluitend uitvoeren. 

De opslagvoorziening doelmatig en op 
natuurlijke wijze ventileren. 

3 Acetyleen en zuurstofgasflessen 
iden van elkaar opslaan. 

Volgend waarschuwingsbord plaatsen bij 
opslag acetyleen: 

Volgend waarschuwingsbord plaatsen bij 
opslag zuurstof en stikstofoxide: 

Volgend waarschuwingsbord plaatsen bij 
opslag van acetyleen en propaan: 

milieumanagement 
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Voorziening 15 

Voorziening 15 
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Van toepassing, indien 15 
deuren 30 minuten 
brandwerend 
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A 15 
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4 Volgend waarschuwlngsbord plaatsen blj 
opslag van waterstofgas: 

5 Volgend waarschuwlngsbord plaatsen blj 
opslag van waterstofgas: 

6 Deuren van de opslagvoorziening 30 
minuten brandwerend maken 
Ventilatieroosters van de opslagvoorzienig 
30 minuten brandwerend maken. 

De 30 minuten brandwerende deur 
zelfsluitend uitvoeren. 
De opslagvoorziening doelmatig en op 
natuurlijke wijze ventileren. 

7 Correcte veillgheidsborden aanbrengen: 

Voor ontvlambare stoffen: & 
Voor glftige stoffen: £ 
Voor oxiderende stoffen: & 
Voor bijtende stoffen: ~ 

8 Benodlgde Informatie op de opslagkast 
aanbrengen. 

9 Zie opslaglocatie 6. 
10 Voor afwijkingen m.b.t. het vulpunt zie 

rapportage NRB. 

11 Voor afwijkingen m.b.t. het vulpunt zie 
rapportage NRB. 

12 Voor afwijkingen m.b.t. het vulpunt zie 
rapportage NRB. 

13 De drie opslagtanks uitvoeren met een 
hoogniveau-alarmering. 

En onafhankelijk overvulbeveillging of 
gelijkwaardige voorziening aanbrengen op 
de drie opslagtanks. 
De snelafsluiters in productleidlngen fail-
safe uitvoeren. 
De controlekamer voorzien van een 
noodstop t.b.v. laad- en losplaats 
Voor afwijkingen m.b.t. de tankpunt zie 
rapportage NRB. 

14 De opslagtank uitvoeren met een 
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A/ternatiet: Voorziening 15 
verp/aatsen 

Alternatief: Voorziening 15 
verplaatsen 

A/ternatiet: Voorziening 15 
verp/aatsen 

Van toepassing, indlen 15 
deuren 30 minuten 
brandwerend zijn. 

Van toe passing indien 15 
stoffen worden 
opges/agen die val/en 
onder de PGS 15 

15 

Zie ops/ag/ocatie 6 15 
N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

Dringend advies 29 

Dringend advies 29 

Advies 29 

Advies 29 

N.v.t. 

Bij ingebruikname 29 



projeelnr. 169004 
23/onuor; 2007, rovlol.01 

169004 ropOl 

DEFINITIEF advl.o .. pport oporosvoorz;enrngen Essent En.rgle Productle B.V. 

hoogniveau-alarmering. 

En onafhankelljk overvulbeveillging of 
gelijkwaardige voorziening aanbrengen op 
de opslagtank. 

De snelafsluiters in de productleidingen fail-

safe uitvoeren. 

De controlekamer voorzien van een 
noodstop t.b.v. laad- en losplaats 

~ 
oranJewoud 

opsfagtank 

Bij ingebruikname 29 
opsfagfank 

Bij ingehrulkname 29 
opsfagfank 

Bij ingehruikname 29 
opsfagfank 

4.2 Conclusies 

brad 44 van 62 

De voorzieningen en staat van onderhoud van de opslaglocatles zijn over het algemeen 
goed te noemen. Extra aandacht dient er echter te zijn voor de brandwerendheid van de 
dichtstbijzijnde bouwwerk(en) en/of opslaglocaties, de waarschuwingsborden en de 
(overvul)beveiliging. Door het uitvoeren van de, per opslagvoorziening, genoemde 
maatregelen voldoen de opslagvoorzieningen aan de geldende wet- en regelgeving 
volgens de PGS richtlijnen en de richtlijn tankinstallaties. 
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Productveiligheidsbladen 
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International Chemical Safety Cards 

AMMONIAKOPLOSSING (10%-35%) 

Ammonia 
NH40H 

Moleclllllm8ssa: 35.1 
ICSC nr: 0215 
CAS nr: 1336-21-6 
RTECS nr: 6Q96Z5QOQ 
VN nr: 2672 
EO nr : 007-001-01 -2 
17.03.1995 Goedgckcurd in vergadering van experten 

'I SOORTEN ONMlDDELLlJK GEVAARI 
GEVAARI 

iBLOOTSTELLING SVMPTOMEN 

BRIAND INietbm;;dbaar. 

ONlFPI;OFFING Ilie Notn's. 

DLO(i)TSTElJUiN 

VOORKOMEN 

ISTRIKTE HYGIENE! 
I 

• InRlIemlnll I 
- -- - -.-

Brandend gevoel. Hoeslen. Mociz8Ine Vcrillehtillg. ploolsclijke afzlliging of 
pdemhaling. Korlildemighcid. KCCJPijn. lndClIlhRlillgSbeSChenning. Goed 

nlgcslolcn bewnrcli. 

,
- - , -- - - -- - -- -Bijlcnd. Roodhcid. Ernsligc Besehennellde bsndsehoencn. 
bmndwondell 01' de Imid. PUn. Blarell, Beschcnncndc klcdij. • 

ICSC: 0215 

~ 
I W. ' on5chappolljk Illstlluul 
Volksg. zondllOIIl 

EERSTE HULPf 
BRANDBLUSSEN 

lIn geyal van brand in de omgeving: nile 
bilismiddelen locgelnlen. 

I
ln-g~y~1 ;.~; bra"d~~al~;~~;I7.. , koei 
hOllden door Ie besproeien met waler. 

IRAADPLEEG IN ALLE GEVALLEN 
EEN ARTSI 

/

Frisse 1;leht, rust. Kunslnllllige - - -
ndclllhaling knn 1I0dig zijll. Raadpleeg 
cen arts. 

IvenViJder besmelte kledij. Spoel de 
llUid mel veel waler ofnecill cell 
douche. Rondplceg cen arls. 

• Cilian 

Bijtend. Roodheid. Pijn. Gestoord 
zieht. Emstigc dielle brand\\'on<icn. 

Gelaatssehenn of oogbeschenning in 
eombinntie met 
ademhnlingsbeschenning . 

Ecrst gcdurcmle yerschillcndc millulen 
spoclen met I'cel wnter (indien 
Illogclijk contactlcnzcn \\,cgnclllcn). 
dan unnr COil (oog)nrts brengcn. 

I
BijICnd : -BI;ikkm"li'~ll' Bllikl; ijn: 
Keelpijn. Broken. (lie Inademing). 

[

Niel elen, drinkcn ofroken tijden5 1;01 
wcrk. I

spoe, de mond. NIET Inlcil bmkell. 
Veel \\'lIler Inlen drlnken. Randplccg 
COli nrts. 

: OPRUlMEN VAN GEMORSTE STOF 

Olllruim de gevarellzonel RSlldpJeeg cen 
desklllldige indicn er veel slofwerd gemorsti 
Vcrillchting. Voorziehtig de gemorsle \'Ioeislof 
neutralizeren mel mel een verdund ZUllr, zonls 
verdund zwavelzuur. Spool daama de res Ian ten 
weg lIlet veel waler. Deze siofNIET in bel 
milieu lalenterechl komcn. (Dijkolllende 
pcrsoonlijkc bcsehenning: \'olledig 
beschermende kledij mel onafllankclijk 
werkcnd adclIlhnlingsapparaat.) 

OPSLAG 

Geseheidcn van voeding ell voedingslIliddclcn 
(zie Chemische Gevarcn). Koc!. Goed gC5101cn. 
In cell gocd vcrluehle mimic bewaren. Voor 
mecr delails: zie Nola's 

I VERPAKKING & ETIKETTERING 

Onbreekbare verpakking; plaals breekbare 
verpnkkillg in een geslolcn onbrcckbnnr \'nl. 
Nola: B 
SYlllbool C 
Symbool N 
R: 34-50 
S: 1/2-26-36/37/39-45-61 
VN Gevarenklassc: 8 

VNV'~'''Ta ~ 
LEES BELANGRIJKE INFORMA TIE OP DE ACHTERZIJDE 

I ICSC: 0215 GC'maakl binnen hel kadet ".!In do s.1menwerkinillu5sc:n het Inlcrf'l31ionaal Progra.mma o\'er Chemis~hQ Veiligheid en de CommiS$ic 
\'a" d. F.urope,. Oemocn,chlppen (C) IPC\', C[O 2002 

International Chemical Safety Cards 

AMMONIAKOPLOSSING (10%-35%) lesc: 0215 

I 
FYSISCHE TOEST,\NI>; VOOIU(Oi\lEN: 
lEER VLUCHTIGE, KLEURLOZE OPLOSSING VAN o 

WIJZE VAN OPNA~IF:: 
De slof kan in hell ichnam worden opgenomen door 



E 
I. 

G 
~ 
I 
J 
K 
E 

G 
t; 
G 
F! 
V 
E 
t 

S 

AMMONIAK IN WATER, MET SCHERPE OEUlt 

FYSISCHE GEV,\REN: 

CHEMlscm; GEVAREN: 
Reagcert mel veel zwnre lI\elnlcn en IIl1n 7.outen Illet 
vomling von onlploibnre stoff en. Tosl vele lIIelnlell nOli 11\01 

vonnillg von brandbaor/olltploibnar gns (wnlerslof • zic 
ICSC 000 I). De oplossing ill water is eell stcrko base die 
hevig mel zurclI reageerl. 

8l.00TSTELLlNGSGRENZEN: 
TL Y: (voor NI-l3) 2S pplll TWA; 40 pplll STEl.; (ACGIH 
2004). 
MAK: 20 ppm, 14mg/m'; 
Cnlegoric begrcnzing hoogsle waardo: 1(2); Risicogrocp 
mel belrekkillg tot de zlI'nngerschnp: C; 
(DFO 2004). 

Kookpunt: (25% oplossill8) 3S0C 
Smeltpunl: (25% oplossillll) ·SsoC 
Relnlieve dichillcid (wRler = I): (2S% Oplos5illg) 0.9 

Dc slof is zeer gifiig voor wRlerorgullislllclI. 

NOTA'S 

inademing vall de dampell or aerosol en door inslikken. 

INADEMINGSRISICO: 
Een voor de gezondhcid sohadclijke verollireiniging vall de 
IIIChl, kan 7.ecr sllel worden bereikl bij verdRlllplng van 
deze slof bij 20·C. 

EFFECTEN BIJ KORTS1'ONDIGE 
DLOOTSTEI.LING: 
De stor is bjjlend voor de ogell , de Imid en de luehlwegell. 
Bijtcnd bij inslikken. Inademillg von hoge 
dampconcenlrRlics kan ocdccm in de keel, onlsleking V8n 
de IlIchlwcgell clliongontstcking veroorznken. De elfcolclI 
kllllllen met vertrnging oplreden. 

EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE 
BLOOTSTELI.ING: 
De 10llgell kllnncn Rnngelnsl worden bij herhaalde of 
Inngdurige bloolslelling aall de damp of de 8eroso1. 

Oplosbaarheid ill waler: mcngbaar 
DampspAnning, kPa bij 20'C: (25% oplossing) 48 
Relalicve dampdichlheid (Illchl '"' I): 0.6·1.2 

Ammoniakgas kan vrijkOlllenllil een 81111110llinkoplossing. Amllloniadamp kun 0lltvlR11lbaar ell explosiefzijn onder bepaalde 011lslondigheden. 
Anlullkelijk vall de mAte VAll bJoolslelllng, is regehllalig lIIedisch ollderzoek aallgcwczcn. Flcsscn NIB'!' volledig lIIet de slo£\>nllcn; slerke 
oplossingen kunncn de druk vcrhogen. Dekscls ofdoppen vooniehlig loslllnken. Andere YN IllllnlllerS zijn: VN 1005 Alllmoniak, w81ervrij 
vloeibaar of HllllllOliia 0111055illgcII, rclnlicvc cJichthcid lIlinder dan 0.880 bij IS'C in waler, lIIet meer dan 50% alllmonia\; ; YN 2073 Ammonia, 35· 
SO%. Roudpleeg evcllccns ICSC kHnrt 0414 Ammoniak. Deze kAftri werd gcdeellelijk aangepast in oclober 2004. Zie hoordslllkkcn: 
Blootstellingsgrcnzen, EO elassificalie, Noodgevallen. 

WETIELlJKE 
KENNISGEVING: 

Knnrlmcl gcgevcns voor noodge,'allen lijdens hel vcrvocr: TREMCARD (R).SOS2672 

NfPA gcvArencode: 1-13; FI; RO. 

BJJKOMENDE INFORMATIE 

''''''''''''~!.1.",lUISIc:llillg dk in Bclgi" • n 

AMMONIAKOPLOSSING (10%-35%) 
(e) IPC\'. CEG 2002 

Noell de CEO. lIoeh lIelll'CY, nocll de verlalers,nocl! clligc I'cr50011 die oillrecdi voorde CEO ol'hclIPCY Zijll 
\'crAnlwoordclijk "oor hel gebmik dnl vnn deze illformAlie ZOll kllnnen wordell !lcmook\. Deze kanrl geell de visic weor 
vnll do groep VAil CSllertcn die in hel kader van hcl Inicmalionni Programme 011 Chemical Salely de knnrten samellSlellcll 
ell cvoluerell en kllll ufwijkcli ,'un de door nntionnlc wClgc\'ing gednlle aallbevelillgen of I'crplichtingcl1. Dc gcbruiker 
wordi dus verzoclu 0111 de l'oorschrinclI ill zijll 181111 te madplllgclI ell ople volgell. 
(e) IPeV, CEO 2002 
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Acetyleen (opgelost) 

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT EN VAN HET BEDRIJF 
VIBnr: 
Produktimam: 
Chemische formula: 

001 
Acetyleen (opgelost gas) 
C,H, 

2 SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER 
DE' BESTANDDELEN 

3 

4 

5 

Gas/gasmengsel: 
Comp IOnzuiverh : 

CAS nr: 
EGnr: 

Opgelost gas 
Beval de volgende 
componenten: acetyleen 
en oplosmiddeJ (acaton 
of DMF) In een structuur 
van poreUze massa 
74-86-2 
200-816-9 

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
Risico's: 
Onlploflingsgevaar door velWarming 
Onlplofbaar met an zandar lucht. 
Zeer lichl ontvlambaar 
Opgelost gas. 

EERSTEHULPMAATREGELEN 
Inademlng: 
Ken verstlkklng veroorzaken in hoga concanlralies 
Een van de symptomen kan ziJn het verl/ezen van het 
bewuslzijn, waardoor het sJachtoffer zich niet bewust 
is van de varslikklng . Kan narcollscha affectsn 
varaarzaken In lage concentratles, Symptomen kunnen 
zljn: duizellgheid, hoofdpijn, misselijkheid en 
evenwlchtsstoornlssen . Verplaals hat slachloffer naar 
een onbesmatte ruimte en gebruik adembescherming, 
Houd hat slachtoffer warm en rustig Waarschuw een 
dokler. Pas kunstmaUge beademlng loe zodra de 
ademhaling ophoudt 

Inslikken: 
Inslikken wordl nlat waarschlJnlljk geach! 

BRAN DBESTRIJDINGSMAATREG ELEN 
Specifieke risico's: 

Gevaarlijke verbrandlngsprodukten: 
Onvolledige verbranding kan koolmonoxide vormen 

Specifieke methoden: 
Indlen mogelljk, stop de produktstroom . Varwljder 
de houder of koel met water vanui! een beschermde 
positie. Blus geen lekkende gasvlam tenzij absoluut 
noodzakelljk. Spontane, explosieve herontsleklng 
kan oplreden Slus elk ander VlIur mel de bekende 
bfusmiddalen 

Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer: 
Gebruik in een gesloten ruimte persluchtapparatuur 

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL 
VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 
Evacueer de omgeving. Zorg v~~r voldoende ventilatie 
Schakef ontsleklngsbronnen uil, 

Voorzorgsmaa!regelen v~~r het milieu: 
Tracht de uilstromlng te stoppen 

Schoonmaakmelhoden: 
Venlileer de ruimte 

7 HANTERING EN OPSLAG 
Hanlerlng en opslag: 
Plaats de cilinders zodanig. dal de~e nlet kunnen 
omvallen. Vermijd contact met zuiver koper, kwik, 
zilver en brans mel meer dan 64 % koper. Het blnnen
dringen van vocht in de houder moet worden voorkomen 
slult daarom altijd de afslulter. Controleer voor 
gebruik aHe aansfuitlngen op lekkage. Siult na 
gebruik de afsluiter an maak hel systeem druldoos 
Voorkom terugstromlng In de houdar. Smear nooll de 
cilinderkraan. Gebruik nooit geweld bij hel openen 
van een vaslziHenda afsluiler. Gebruik slechls 
degeJljl< gespeC/lIceerde apparaluur die geschlkt 
is voor dit produkt. druk en temperatuur. 
Raadpleag uw leverancler In gaval van IwiJfel. 
Verwijdsrd houdsn van onts!eklngsbronnen (Inoluslef 
slalische onUadingen). Cilinders noolt verhltlen 
of blootstellen aan hage temperaturen. Gebruik 
explosie-veilige elektrische apparatuur en ver-
liehting. Geschelden houden van oxiderende ga8sen 
en andere oxldersnde stoffen In de opslag. Contro-
leer op de aanwezlgheid van een vlamdover. 
Gescheiden opslaan van chloar, fluor en andere 
oxldatlemlddelen Bewaar de houder beneden 50°C In 
een goad geventileerde ruimte. 

8 MAATREGELEN B/J BLOOTSTELLlNG, 
PERSOONLlJKE BESCHERMING 
PersoonllJka beschermlng: 
Zor9 vaor degelijke ventilatie. Draag geschikle 
hand-, nchaams- en hoofdbeschormfng. Draag de julste 
beschermbrll blj snljden ell lassen. Ttldens het 
gebrulk of hanleren van het prodiJk( nlet roken 

Nederlandse limietwaarde voor bloolstelling: 



Acetyleen (opgelost) 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN 
Moleeulair gewichl: 
Sublimatiepunt 
Kritische temperatuur: 
ReI. dichth gas: 
Dam pdruk biJ 20·C: 
Opl In water: 
Ulterlijk en kleur: 
Geur: 

Zelfonlbr. lemp,: 
Exploslegrenzen: 

26 
-84 ·C 
35 ·C 
0.9 
18 bar (opgelost gas) 
1185 mgll 
Kleurloos gas. 
Knoflook-achtig . Slechta 
waarschuwingskenmerken 
blJ lage concenlraties 
305·C 
2.4-83 vol% in lucht" 
(Acetyieen kan ontleden bij 
een druk >2 bar in aanwezlgheld 
van aen voldoende krachtige 
ontsteklngsbron ) 

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Slablillelt an reacllviteit: 
Kan een explaslef mengsel In lucht varmen. Kan heftig 
ontbindan bij hoge temperatuur en/of dnuk of bij 
contact met koper aluminium, kwik, magnesium en 
legeringen. Vormt explosleve acelyllden met koper, 
zilver en kwlk. Gebruik geen legeringen met mear dan 
64 % Koper. Opgeiost in een solvent in een slrukluur 
van poreuza massa 

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Algemeen: 
Dit produkl heefl geen loxlcologlsche effecten 

LCSO inhalatia (raU1h): 
>15000 ppm 

12 MILIEU INFORMATIE 
Walermll1eu veronlrelnlglngsklasse: 
Nlel walerbezwaarfijk volgens VwVw8 van 17.599 
Indeling ABM; cat: 12, saneringslnspanning: C 

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
Algemeen: 
Niel afblazen in een gebied waar hel risico bestaat 
op vormlng van een expiosief mengsel met lucht. 
Ongebrulkt gas affakkelen met een geschlkle brander 
met vlamdover, Nlet afblazen in noleringen, kelders, 

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT 
HETVERVOER 
UNnr: 
Gevaarslndent, nr 
ADR/RIO 
Klasse code: 
Julste vervoersnaam: 

Etiketten: 
Verpakklngsinslruelie : 
IMDG 
Klasse: 

1001 
239 

24F 
Acetyjeen opgelost 
Acetylene dissolved 
2.1 
P200 

21 

Julste vervoersnaam: 
Etiketten: 
Verpakklngslnstructie: 
EmS: 
lATA 

Versle : 33 

Datum : 28-07-2006 

Acetylene, dissolve 
2.1 
P200 
F-D, S-U 

Klasse: 21 
Juiste vervoersnaam: Acetylene, dissolve 
Etiketten: 2.1 
Verpakklngsinstructla: P200 
Overige transportinformatie: 
Zorg ervoor dat da cliinders goed zijn vastgezet. 
VermiJd vervoer in wagens waar de laadruimfa nlet 
gescheiden Is van de bestuurdersrulmle. Zorg ervoor 
dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke 
gevaren van de lading en weet hoe fe handelen blJ een 
ongeval of noodfoesland. Conlroleer of de 
cillnderkraan goed gesloten is en niet leld. 
Controleer of de kraanbeschermlng degelijk bevestigd 
is, Zorg voor voldoende venlilatie. Handel overeen
komstig de geldende reglementering 

15 WETIELlJK VERPLICHTE INFORMATIE 
Nr. Ofr 67/548: 
EG Indeling: 
Etikettering: 
- Symbolsn 

601-015-00-0 
F+; R12; R5; R6 

F+: Zeer licht antviambaar 

- Risicozinnen 
R5: Onlploffingsgevaar door verwarmlng . 
R6: Ontpiolbaar met en zonder lucht. 
R12: Zeer licht ontviambaar. 

- Velligheldszlnnen: 
S9: Op een goed geventileerde plaals bewaren . 
S16: Verwijderd houden van ontsleklngs
bronnen - nlet roken. 
833: Maatregelen treffen tegen ontladingen 
van statlsche elektrlcitelt. 
S7: In goed gesloten verpakking bewaren . 

Voorschrlften an Informatie: 
Arbowet; BeleldsregeI4,4-1 Voorkomen van 
caiamlteiten blJ opslag en transport van gascilinders . 
Publicatiereeks Gevaarfijke Stoffen PGS 15; Opslag 
van verpakte gevaarlijke stoffen (uitgave Ministerie 
van VROM). 
Arbo-Informatieblad AI-18 Laboratorfa en AI-31 
Gevaarlijke stoffen (uitgave SOU Uilgevsrs). 

16 OVERIGE INFORMATIE 
Meer info In de voormallge Publikatlebladen (P-bladen) 
-p 7 voor aanwijzingen met betrekking fat opslag, 
vervoer en het gebrulk van acetyteencyllnders. 
-p 14 voor aanwlizlngen met betrekking tot het 
het in richtsn, het opstellen en het gebrulk van 
een batterij acetyleenflassen en zuurstofllessen, 
.p 17 voor aanwijzingen m,b t tot het gebrulk an het 
onderhoud van las- en snijgereedschap voor acetyleen 
-P 177-1 vooraanwllzlngen m b 1 hel gebruik van 
acetyleen gaspakkelten 
Vaor het gebrulk van deze stat in een nieuw proces of 
experiment dlent een zorgvuldige 
materiaalgeschiktheids- en velllgheldsstudie 
uitgevoerd Ie worden 
Dit blad is met de uilersts zorgvuldigheid samengesteld 
De uitgever aanvaardt echler geen enkele aansprakelijkh 
ontstaan door het gebruik van gegevens uit dit blad , ! ~ '."l ,. , 

.! .-:~ .. ~._ \ .. 



Argon (gasvormig) 

1 lDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT EN VAN HET BEDRIJF 
VIBnr: 
Produklnaam: 
Chamlsche formule: 

OD3A 
Argon (samengepersl) 
Ar 

2 SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER 
DE BESTANDDELEN 

3 

4 

Gas/gasmengsel: 
Camp IOnzuiverh : 

CAS nr: 
EG nr: 

Gas 
Bavat geen andere 
componenten, welke de 
gevaarseigenschappen van 
de stot barnv/oaden. 
7440-37-1 
231-147-0 

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
Rlslco's: 
Kan varstikking veroorzaken in hoge concenlralies, 
mel name bl] ophoplng In beslolen ruimlen kan aen 
gevaarlijke situatie ontslaan Samangeparst gas 
(houder onder druk) 

EERSTEHULPMAATREGELEN 
Inademlng: 
Kan versHkklng veroorzaken in hoge concentraties. 
Een van de symptomen kan zi]n het var1iezen van hat 
bewustzijn, waardoor hat slachtoffer zich niet bewus! 
is van de verstlkklng. Verplaats het slachloffer naar 
een onbesmelte ruimte en gebrulk adembeschermlng 
Houd het slachloffer warm en rustlg Waarschuween 
dokler, Pas kunstmatige beademing IDe zodra de 
ademhaling aphaudt. 

Insllkken: 
Inslikken word! nlel waarschlJnlijk geacht. 

5 BRANDBESTRIJDINGSMAA TREGELEN 
Speclfleke risico's: 
Bioolstelling aan vuur kan de houder doen scheuren ot 
exploderen Nie! brandbaar 

GevaarllJke verbrandlngsprodukten: 
Geen. 

Speclfleke methoden: 
Indien mogeJlJk, slop de produktslroom . Verwijder de 
houder of keel met water vanuit een beschermde 
positie, Blus elk ander vuur mel de bekende blus
middelen, 

Speciale beschermrngsmiddelen voor de brandweer: 
Gabrulk in een gesroten ruimte persluchtapparatuur 

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL 
VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT 
PersoonJljke voorzOfgsmaatregelen: 
Evacueer de omgeving. Draag persluchtapparatuur. 
tenzij aangatoond Is dal de atmosfeer veilig is Zorg 
voor votdoende ventilatie 

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu: 
Tracht de uitstromlng te stoppen, Verhinder hat 
binnandringen in rlolerlngen, kelders, werkputten an 
op elke plaalswaarophoplng gevaarlijkis, 

Schoonmaakmethoden: 
Ventlleer de rulmte 

7 HANTERING EN OPSLAG 
Hantering en opslag: 
Hel binnendringen van vocht In de houder moel worden 
voorkomen, sluil daarom altijd de afsruiter. 
Clllnders nooit verhilten of blootstellen aan hoge 
temperaturen, Gebrulk noolt gewald bij het openen van 
aen vastzltlende afsluiter. Voorkom terugstromlng In 
de houder, Smeer nooit da clllnderkraan. Gebruik 
slechls degetijk gespeclfleerde apparatuur die 
geschlkt is voar dil produkt, druk an temperatuur. 
Raadpleeg de inslrukUes van de leverancler, hoe om 
ta gaan met de houder. Conlroleer voor gebruik aile 
aansluitingen op lekkaga. Bawaar de houder beneden 
sO'e in een goad geventlleerde rufm!e, Slui! na 
gebruik de atsluiter en maak hel systeem drukloos 
Plaats de cilinders zodanlg, dal deze nlet kunnen 
omvallen 

8 MAATREGELEN BIJ BLOOTSTELLlNG, 
PERSOONLIJKE BESCHERMING 

9 

PersoonllJke bescherming: 
Zorg voor degelijke ventllalle 

Nederlandse IImletwaarde voor blootste"'ng: 
De MAC-waarde Is nfetvastges!eld 

FYSISCHE EN CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN 
Moleculalr gewlchl: 
Smellpunt: 
Kookpunt: 
Krilische temperatuur: 

Opl. in water: 
Uiterlijk en kleur: 
Geur: 

Zelfonlbr. temp: 
Explosiegrenzen: 
averige gegavens: 

40 
-189 ·C 
-186 ·C 
-122 'C 

61 mgll 
KJeurioos gas 
Geen 
geurwaarschuwingskenmarken 
Niel van toepass!ng 
Nle! brandbaar, 
Damp zwaarder dan luch 
Kan ophopen In begrensde 
ruimten, in hel 
bijzonder in putlsn, 
kelders enz 



Argon (gasvormig) 

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Slabilileit en reactivileit: 
Slabiel onder normale omstandlgheden. 

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Aigemeen: 
Dlt produkt heeft geen toxicologische effecten 

Le50 inhalatle (raU1h): 
Wordt veronderstehl nlet giftig Ie zijn. 

12 MILIEU INFORMATIE 
Aigemeen: 
Dit produkt veroorzaakt geen mllieuschade 

Watermllleu verontreinlgingsklasse: 
NietwalerbezwaarnJk voJgens VwVwS van 17.599 
Indeling ABM; cat.: 12 saneringslnspanning: C 

13 JNSTRUCTIES VOORVERWIJDERING 
Aigemeen: 
Nlet afblazen in riolerlngen, kelders, werkpulten of 
op een plaats waar ophoplng gevaarllJk ken zijn 
Afblazen slec:hts In zeer goed geventileerde 
omgavlngen. Raadpleeg Jeverancier voor Instructles. 
Ewe nr 160501 

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT' 
HETVERVOER 
UN nr: 
Gevaarsident nr. 
ADRIRID 
Klasse, code: 
Julste vervoersnaam: 

Ellketten: 
Verpakklngslnstructle: 
IMDG 
Klasse: 
Juiste vervoersnaam: 
Etiketten: 
Verpakkingsinstructle: 
EmS: 
lATA 
Klasse: 
Julste vervoersnaam: 
Ellkelten: 

1006 
20 

2,1A 
Argon, samengeperst 
Argon compressed 
2.2 
P200 

22 
Argon compressed 
22 
P200 
F-C, S-V 

22 
Argon, compressed 
2.2 

lorg ervoor dat de cilinders goed zl)n vaslgezet. 
Verml)d vervoer In wagens waar de laadruimle nlet 
gsschelden Is van de bestuurdersrulmte. lorg ervoor 
dat de besluurdar op de hoagIe Is van de mogelijke 
gevaren van de lading en weet hoa Ie handalen blJ een 
ongeval of nooctoestand. Conlroleer of de 
cilinderkraan goed gasloten Is en niet lek\. 
Conlroleer of kraanbescherming degelljk bevestlgd 
Is. Zorg voorvoldoende ventllatre Handelovereenkom
stig de geldende reglementering . 

15 WETTELlJK VERPLICHTE INFORMATIE 
Nr Dir 67/548: Niet In Annex I 

EGindeling: 

Etikettering: 
- Symbolsn 
Geen. 

- Risicozinnen 
Geen. 

- Velligheldszlnnen: 

Versie : 13 

Datum : 04-08-2006 

Nlet lngedeeJd als 
gevaarlijke slof. 

S9: Op een goed geventileerde plaats bewaren 
523: Gas nietinademen. 

Voorschriften en informalie: 
Arbowet; BeleidsregeI4.4-1 Voorkomen van 
calamlteiten biJ opslag en transport van gascllindars 
PubJicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 15; Opslag 
van verpakta gevaarlijke stoff en (uitgave Minlsterie 
vanVROM) 
Arbo-Informatleblad AI-18 Laboratoria en AI-31 
Gsvaarlijka stoffen (ullgave SDU Uilgevers). 

16 OVERIGE INFORMATIE 
Het gevaar van varstlkklng wordt vaak over het hoafd 
gazlen en moet volle aandacht krijgen biJ de 
opleiding. Raadpleeg uw leverancler Indlen er 
behoefte bastaa! aan nadera InformaUe. 
De betreffende stof kan als samengeperst gas en als 
sterk gekoeld lot vloeistof verdlcht gas worden 
gelevard; voor beida situaties is een veiligheids
informaUeblad vastgesleld. Conlrolear of u het 
juiste blad gebrulkt. 
Gebrulkers van onafhankelijke ademhaJingsapparatuur 
(perslucht) moeten geoefend ziJn. 
Voor het gebrulk van deze slof in een nleuw p,aces 
of exper1ment dlent een zorgvuldige 
materiaalgeschiktheids- en velllgheidsstudle uitge
vaerd te worden. Dit blad Is met de uilerste zorg
vuldlgheld samengesteld. De uilgever aanvaardl ech
ler geen enkele aansprakelljkheld voor schade In 
welke vorm dan ook ontstaan door het gebruik van 
gegevens ult dit blad 

" 
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Ethaan Versls : 1 2 

Datum : 01-05-2006 

2 

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT EN VAN HET BEDRIJF 
VIB nr: 
Produktnaam: 
Chemische formule: 

051A 
Ethaan 
c,H. 

SAMENSTELLING/INFORMATJE OVER 
DE BESTANDDELEN 
Gas/gasmengsel: 
Comp IOnzuiverh : 

CAS nr: 
EGnr: 

RISICO'S 
Risleo's: 

Tot vloeistof verdicht gas 
Beval geen endere 
componenten, welke da 
gevaarselgenschappen van 
de stof beTnvloeden. 
00074-84-0 
20o-S14-a 

Uiterst brandbaar Kan verstikking veroorzaken In 
hoga coneentralies, met name biJ ophoplng in besloten 
ruimten kan een gev8arllJke sltuatie ontstaan Onder 
druk vloeibaar gemaakt gas 

EERSTE-HULP MAATREGELEN 
Inademlng: 
Kan vers!ikking veroorzaken In hoge concentraties. 
Een van de symptomen kan zijn het verliezen van het 
bewustzljn, waardoor het slachtoffer Z/ch niet bewusl 
Is van de verstikking Kan nareotische effecten 
veroorzaken In lage coneentrelies. Symptomen kunnen 
zlJn: dulzeligheid, hoofdplJn, m/ssellJkheid en 
evenwichtsstoom/ssen Verplaats het slachtoffer naar 
een onbesmette ruimle en gebntlk adembescherming 
Houd het slachtoffer warm an ruslig. Waarschuween 
dokter Pas kunstmalige beadem/ng toe zodra de 
adem haling ophoudt. 

Huld- enlof aogeantaet: 
Bij vloeis!ofcontact: spoel met water gedurende 
m/nstens 15 minuten. 

Insllkken: 
Inslikken wordt nlet waarschijnlijk geacht. 

Speciale beschermlngsmiddelen vaor de brandweer: 
Gebruik in een gesloten ruimte persluchtapparatuur 

6 MAATREGELEN BIJ ONGEWILD 
VRIJKOMEN 

7 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 
Evacueer de omgeving. Gebruik persluchtapparatuur en 
beschermende kledlng welke is besland legen chemische 
invloeden. Zorg voor voldoende ventilatie SchakeJ 
ontsteklngsbronnen uit 

Voorzorgsmaalregelen voor het milieu: 
Tracht de uitstromlng Ie stoppen. Verhinder het 
binnendringen in rloleringen, kelders, werkpulten en 
op elke plaats waar aphoping gavaarlfJk Is . 

Schoonmaakmethoden: 
Ventileer de rulmte 

HANTERING EN OPSLAG 
Hanlering en opslag: 
Clllnders noait verhltten of blootstellen aan hoge 
temperaturen Gebruik nooll geweld bij het openen van 
een vastziltende afsluHer. Het binnendringen van 
vowt in de houder moet worden voorkomen sluit 
daarom altljd de afslulter. Smeer naoit de 
clllnderkraan. Spael de lucht uit het systeem 
alvorens gas toe te laten. Contra leer vaor gebrulk 
aUe aansluitingen op lakkage Voorkom terugslroming 
in de houder. Sluit na gebrulk de afsluiter an maak 
hel systeem drukloos. Gebruik slechts degellJk 
gespecifieerda apparatuur die geschikt is voor dit 
produkt, druk en temperatuur. Raadpleeg uw 
leverancier in gaval van twijfel. VerwlJderd houden 
van ontsteklngsbronnen (inc/uslef slatische 
ontladingen). P/aats de cilinders zodanlg. dat deze 
nlet kunnen omvallen. Gebruik explosle-veilige 
elektrlsche apparatuur en verlichting. Geschelden 
houden van oxlderende gassen en andere oxiderende 
stoffen In de ops/ag Raadpleeg de instruktles van de 
leverancier hoe om te gaan met de houder. Bewaar de 
houder beneden 50·e in een goed geventileerde 
ruimte 

8 MAA TREGELEN BIJ BLOOTSTELLlNG, 
PERSOONLlJKE BESCHERMING 
PersoonllJke beschermlng: 
Zorg voor degeliJk.e venti/alie. TIJdens het gebruik 

_ BRANDBE5..tRIJDIN.GSMAATREGELEL"-_____ . of hanteren van het produkt nlel_r_ok_e_n _______ _ 

Speclfleke risico's: Nederlandse limietwaarde voor blootstelling: 
Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of De MAC-waarde is nlet vastgesteld. 
exploderen 

GevaarllJke verbrandingsproduktan: 
Onvolledige verbrandlng kan koolmonoxide vormen. 

Specifieke methoden: 
Indien mogeliJk. stop de produklstraom . VerwlJder de 
houder of koel met water vanuft een besehermde 
positie Blus geen lekkende gClsviarn tenziJ absoluut 
noodzakelijk Spontane expJosieve herontsteking kan 
optreden Blus elk ander vuur met de bekende 
bJusmlddelen 



Ethaan 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN 
Moleculalr gawlcht: 
8mallpunt: 
Kookpunt: 
Kritische temperatuur. 
Rei dichth . gas: 
Rei dlchth vloels!.: 
Dampdruk bij 20"C: 
Opl in water: 
UiterllJk en Ideur: 
Geur: 
Zelfontbr.temp.: 
Exploslegrenzen: 
Overige gegevens: 

30 
-183 ·C 
-88.6 ·C 
32·C 
1 
0.54 
378 bar 
61 mgll 
Kleurloos gas . 
Geen. 
515°C 
3-16 vol% in luch! 
Gewoonlijk geleverd als 
samengeperst gas 

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Stabililei! en reactivltelt: 
Kan een explosief mengsel in lucht vormen. Ten 
gevolge van het geringe geleldlngsvermogen van de 
vloeistof kunnan electros!atische ladlngen worden 
opgewekt blJ stroming, beweging e d. 

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Aigemeen: 
Dit produkt heeft geen toxicologische effecten 

LC50 inhalalie (ratl1h): 
>15000 ppm 

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE 
Algemeen: 
Milleuschade als gevolg van dit produkt is niet 
bekend 

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
Aigemeen: 
Niet afblazen in een gebled waar hel risico bestaat 
op vorming van een explosief mengsel met lucht. 
Ongebruikt gas affakkelen met een geschikte brander 
met vlamdover. Nlet afblazen in rloleringen, kelders, 
werkpulten of op een plaats waar ophoping gevaartlJk 
ken zijn. Raadpleeg leverancier voor inslructles 

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT 
HETVERVOER 

____ ~I~IN~n~c~~~----~1035,-----------------------
UN Class/Div: 2.1 
ADR/RID nr: 2.2 F 
IMOG pagina: 2135 
ICAO: cI.2 
ADRIRID id . nr.: 23 
Groepsgevarenkaart: 20911 
Etikeltering AOR: Brandgevaarlijk gas 

Versle : 12 

Datum : 01-05-2006 

avertge transportinformatle: 
Zorg ervoor dat de cilinders goed zlJn vas!gezet. 
Vermijd vervoer in wag ens waar de laadruimle niet 
gescheiden is van de bestuurdersrulmte. Zorg ervoor 
dal de besluurder op de hoagie Is van de mogeli]ke 
gevaren van de lading en wee! hoe Ie handalen bij een 
ongeval of noodloestand. Controleer of de 
cilindarkraan goed gasloten Is en niet lekl. 
Controleer of de kraanbescherming degellJk 
bevestlgd Is. lorg voor voldoende ventilatie 
Handel overeenkomstig de geldende reglementering 

15 WETIELlJK VERPLICHTE INFORMATIE 
Nr. DiT 67/548: 
EG klassering: 

EG etikettaring cHlnders: 
Symbolan: 
Brandgevaarlijk gas. 

601..Q02-00-X 
Zear IIcht ontvlambaar 
(F+) 

(De ADRIRID symbolen zijn in deze bepalend ) 

RZinnen: 
R12: Zeer IIch! ontvlambaar 

S Zinnen: 
S(2): Bulten berelk van klnderen bewaren 
59: Op een goed geventileerde plaats bewaren . 
S16: Verwijderd houden van ontslekingsbronnen 
- niet roken -. 
833: Maalregelen Ireffen tegen onlladingen 
van slatische elektriclteil. 

16 OVERIGE INFORMATIE 
Gebruikers van ademhalingsapparatuur ( perslucht) 
moeten gaoefend zijn . Zorg ervoor dat het brandgevaar 
bekend is. Contact met vloeistof kan bevriezingen 
veroorzaken. Het gevaar van verstlkking wordl vaak 
over het hoofd gezlen en moet volle aandacht krijgen 
bl] de opleiding. Raadpleeg uw leverancier indien ef 
behoefte bestaat aan nadere informatie. Zle 
Concept-publikatleblad 16-3 voor aanwlJzingen met 
belrekklng tot de opslag en het gebrulk van gassen in 
laboratoria Voor het gebruik van deze stof In een 
nieuw preces of experiment dlen! een zorgvuldlge 
matar\aalgeschiktheids- en veiligheidssludle 
uitgavoerd Ie worden. ott blad is met de uiterste 
zorgwldlgheid samengesteld. De uilgeveraanvaardl 
Bchter geen enkele aansprakelljkheid voor schade In 
welke vorm dan oak ontstaan door het gebrulk van 

... gegellBlls-ult.dit.blad _ .... 

.... . .. . 



Helium (gasvormig) 
-.--.. ~--.------.---------------------------

IDENTIFICArlE VAN DE STOF OF HEr 
PREPARAA'f EN VAN HET BEDRIJF 
VIBnr. 
ProduJdnaam: 
Chemlsche formule: 

061A 
Helium (samengeperst) 
He 

SAMENSTELLlNGJ INFORMAnE OVER 
DE BESTANDDELEN 
Gas/gasmangsal: 
Comp./Onzulvem : 

CASnr. 
EGnr: 

gas 
Bevel geen andere 
componen!en, welke de 
gevaarsaigenschappen van 
de stot beTnvloedBn . 
7440-59·7 
231·166·5 

IDENTIFICATJE VAN DE GEVAREN 
Rls/co's: 
Kan versllkklng veroorzaken in hoge con centra ties, 
met name blj ophoping in l)esloten ruimten kan een 
gevaarlijke slluatla ontstaan Samengeperst gas 
(houder onder druk). 

EERSTEHUl.PMAA TREGELEN 
Inademlng: 
Kan verstlkklng veroorzakan In hoge cencentratles. 
E~n van de s!i1l1ptoman kan zljn flE)t ver1lezen van het 
bewustzJjn , waardoor hat slachtoffer ;zlch niet bewust 
is van de verstikklng. Verplaals het slachtoffer naar 
Ben onbesmetta rulmte en gebrulk adambeschennlng 
Houd hat slaclllofferwarm en rustlg. Waarschuw esn 
dolder. Pas lrunstmatlge beademin!J toe zodra de 
adem/laOng ophoudt. 

Insllkken: 
Inslikken word! niet waarsclli]nl~k gea~l 

BRANDB.ES TRIJOINGSMAATREGELEN 
Spec/fieke /is/co's: 
BlootstelUng Ban wur kan de houder doen scheuren of 
explodersn Nlet brandbaar 

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENfEEI. 
VRlJKOMEN VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT 
Persoonlllke voorzorgsmaa1regelan: 
Evacueer de omgelllng. Draeg persluchtapparatuur, 
tenzlj aangetoond Is del de atmosfaerveilig is. ZOIY 
voor voldoende ventllatie. 

Voorzorgsmaattegelen VOOI hel miliel1: 
Tracht de ultslromlng Ie sloppen 

Schoonmaakmethoden: 
Ventlleer de rulmte 

7 HANTERING EN OPSLAG 
Hanter1ng en opslag: 
Cillnders noait \telllilten ofblootstellen aan hog8 
lemperaturen. Hel blnneno'rlngen van vocht In de 
houder moet worden voorkomen, slult daarom alH]d de 
afSlulfer. Gebrulk noolt gewaJd bij het openen van 
een vaslZlttande afsJullar. Voorkom terugslromlng In 
de houder. Smear noolt de C!lInderkraan. Gebruil< 
slechts degelijk gespeclfleerde apparatuur die 
geschikt is \loor dit produkt, druk en lemperatuur .. 
Raadpleeg uw laverancier In geval van 1wijfel. 
Raadpleeg de lnstruktles van de leverancler, hoe om 
Ie goan met de houder. Contro/eer voor gebrulk alia 
aansluitil1gen op lekkage. Bewaar de houder beneden 
oO·C in een goed gevenUlearde rulmle. Siull na 
gebrulk de afslulter en maak het systaem drukloos 
Plaats de 1l11lnders l:odanig, dal deze nlet kunnen 
omval1en 

8 MAATREGELEN BIJ BLOOTSTELLlNG, 
PERSOONLlJKE BESCHERMING 
Persoonlljke beschennlng: 
ZOIY voer degelijke venlilatJe 

Nederlandse limletwaarde bl] blootstelling: 
De MAC-waarde Is niel vastgesfeld 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN 
Moleculalr gewlcht 4 
Kookpunt: -269'C 
Kritische temperaluur: -268 'C 
ReI. dlchth. gas: 0 14 

Inwaler: 1.5 mgll 
:---==='----- ----------------l:Jlkuliliten k/eur:-ffiewlooS"gas-;--' - ----

SpeclflekSriiSifiOden: 
Indlen mogel~k. stop de produkts(room • VerwlJder de 
houder 01 koel mel water vanui! een beschennde 
posltle. Blus elk ander vuur mat de bekende blus
mlddelen. 

Speciale beschennlng: 
Gebruik in aen geslolen ruimte persluchtapparatuur 

Gal!l'n 
geurwaarschuwll1gskenmerken 

Zelfonlbr.temp.: Nlel van toepassing. 
Explosiegrem:en: Niel brandbaar. 

10 STABILITEfT EN REACTMTEIT 
Stabilitelt en reactlviteil: 
Stablel onder nonnale omsfandfgheden. 



Helium (gasvormig) 

11 TOXICOLOGISCHE IN FORMA T1E 
Aigemeen: 
Dil produkt heeft gaen toxicologische effec!en_ 

lC50 Inhalalie (rat/1h): 
Wordtverandersteld olit glflig ta zUn" 

12 MILIEU INFORMATIE 
Algameen: 
DII produkt veroorzaakt geen mijjeuschada. 

Walermi6eu llerantreinlglngsklasse: 
Nietwatatbezwaalfijk volgens VwVWS van 11.5,99 
Indaling ABM; cat; 12, sanerlngslnspennln9: C 

13 INSTRUC11ES VOOR VERWIJDERlNG 
Algemeen: 
Niet efblazen In rlolerlngen, kelders, werkpunen ot 
op asn pleats waar ophoplng gevaarfijk kan ziJn 
A'lblezen slechlS In zeer goed geventilaerde 
omgavingao Raadpleag IBvaranc/arvoor Instructles. 
EWe Nr 16 05 05 

14 INFORMATIE MET BETREKKING rOT 
HETVERVOER 
UNnt: 
Gevaarsldent nr .: 
ADRIRID 
Klssse, code: 
Juiste vervoersnaam: 

Etlketten: 
Verpakklngsinstructle: 
IMD<3 
KllIsse: 
Jutsle vervoersnaam: 
Etlketten: 
Verpakkingsinstructis: 
EmS: 
lATA 

1046 
20 

2.1A 
Helium, samengeperst 
Helium, compressed 
2_2 
P200 

2.2 
Helium, compressed 
2_2 
P200 
F-C, S-V 

Klasse: 2.2 
Juiste vervoerstlaam: Helium, compressed 
EtiI,etten: 2 2 
Verpakklngsinstructle: P200 
Overlge Iransportlnformatle: 
Zo'tJ ervoor dal de clUnders goed zlJn vastgezet. 
Vermlld veNDer In wagens Vlaar de laadrulmla nfet 
geschalden Is van de besluurdersruimte. Zorg eNaor 

Versls : 1 3 

Dfrtum : 28--07 -2006 

-Rlslco zinnen: 
Geen. 

-Velllgheldszlnnen: 
S9: Op een goed gevenlliaarda plaats bewaren 
523: Gas niet inademen. 

Voorschrlflao en informatla: 
Arbowat; BeleldsregeI4.4-1 Voorkomen van 
calamifeilen bij opslag en transport van gasclITmlers 
PubUcalloreak& GevaarWke stoffen PGS 15; Opsl<tg 
van vatpak!e gavaarlljke &toffen (illig ave Mlnlslerle 
vanVROM), 
Arbo·lnformatieblad AI-1 B Laborlltoria en AI-31 
GevaarflJke stoffen (ultgBve SDU Uitg&vers), 

~6 OVERIGE INFORMATIE 
Gabrulkers van ademhalingsapparatuur (perslucht) 
moeten geoofend ziln. Hat gavaar van verstikklng 
Wordt vaak overhet hoofd gezlen en moel volle 
aandacht knjgen bij de opleiding. Raadpleeg uw 
laverancler indien er behoeffe bestast aen nadera 
InformatJe_ De betreffande &lofkan als sterk gekoeld 
tot vloelstof vardlcht gas worden geleverd; veor 
beIda sltuallas Is een velligheldslnformatleblad 
vaslgestekl" Controleet of U hetjulste bled ge
brulkt. Voorhet gebrulk van daze stofln een 
nieuw praces of experiment diem een zorgvuklige 
materlaalgeschlkthelds--en veiftgheldssludle uit
voerd Ie worden. Dit blad is met de uilerste zerg
vuldighaid samengesteld. De ultgever aanvaardt 
echter geen anksls aansprekelljkheid voer schade 
In welke vorm dan ook ontstaan door het gebrulk van 
gegevens uit dit blad . 

- -- - dat-dtriJestuurtfer-op-de'hoogte Is-van-de-mogeIlJk.e-e----- - - ----
----- --gevarerrvan-da-ladln!j"9rrweethoErIe-handelerrbl)-ee'rrl---- ---

ongeval ofnoodtoestand. Controleerofde 
cillnderkraan goed geslotsn is en niet lekt. 
CQlll1'oleer of de kraanbescherming degelijk Is 
bevesUgd_ Zorg voor voldoends venUlatie. Handel 
overeenkomstlg de geJdende reglementering 

15 WeTIELIJKVERPLlCHTE INFORMAl I!:: 
Nr. Dlr_ 671548: 
EG klasserlng: 

EUkettering 
-S~mbolen: 
Geen. 

Niet in Annex I 
Nlet ingedeeld als 
gavaariijke stot 



Kooldioxide (koolzuur) 

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT EN VAN HET BEDRIJF 
VIBnr: 
Produktnaam: 
Chemlsche formule: 

018A 
Kooldioxide (Koolzuur) 
co. 

2 SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER 
DE BESTANDDELEN 

3 

Gaslgasmengsel: 
CompJOnzufverh : 

CAS nr: 
EGnr: 

Tot vloelstof verdicht gas 
Beval geen andere 
componenten, welka de 
gevaarselgenschappen van 
de stof be"invloeden 
124-38-9 
204-696-9 

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
Rlslco's: 
Kan verstikkfng veroorzaken in hoge concentraties, 
met name bl] ophoping in beslaten ruimten ken een 
gevaarlijke situalle ontstaan Onder druk vloeibaar 
gemaakt gas. 

4 EERSTEHULPMAATREGELEN 
Inademing: 
Kan verstikking veroorzaken In hoge con centra ties. 
Een van de symptomen kan zlJn het verllelen van het 
bewuslllJn, waardoor het slachtoffer zich niet bewust 
Is van de verstikking . Lage concentraties (3-5%) 
veroorzaken versnefde ademhallng en ooofdpljn . 8-15% 
veroorzaakt hoofdpljn en mlsselijkheid die kunnen 
Jelden tot bewusteloosheid Indien men nret verplaatst 
wordt naar de buitenlucht Hogere concentraties 
lelden tat bewusteloosheid . Verplaals hat slachloffer 
naar een anbesmeHe ruimte en gebrulk 
adembeschermlng. Haud het slachtoffer warm en rustlg. 
Waarschuween dokter Pas kunstmatige beademlng toe 
zadra de ademhallng ophoudt 

Huld- en/of aegeantact: 
In geval van bevr/ezlng met water spoelen gedurende 
minstens 15 mlnuten (blJ voorkeur met handwarm 
water). Breng een sterlel verband aan Behandel als 
brandwonden. voor medlscoe 

Insllkken: 
Inslikken word! nlet waarschljnlijk geach! 

BRANDBESTRIJDINGSMAA TREGELEN 
Speclfleke rislco's: 
Bloofstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of 
explodersn Niet brandbaar 

Gevaarlijke varbrandfngsproduklen: 
Geen. 

Geschfkta blusmlddeJen: 
Aile bekende bJusmiddelen kunnen 
gebruikt worden 

Specifieke methoden: 
Indlen magelijk, stop de produktslroom • Verwllder de 
houder of koel met water vanuit een beschermde 
positle Blus elk ander vuur met de bekende blusmld
delen 

Speciale beschermlngsmlddefen voor de brandwe9r: 
Gebrulk In een gesloten ruimfe onafhankelljke 
ademhaflngsapparatuur. 

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL 
VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT 
PersoonliJke voorzorgsmaatregelen: 
Gebruik beschermende kledlng . Evacueerde omgeving 
omgeving Draag persluchtapparatuur, tenzij 
aangetoand is dat de almosfeer velllg Is Zorg voor 
voldoende ventilalie 

Voorzorgsmaalregelen voor hel milieu: 
Tracht de uitstromlng te stoppen. Verhinder het 
brnnendringen In rioleringen, kelders, werkputlen en 
op elke plaats waar ophopfng gevaarlijk is . 

Schoonmaakmethoden: 
Ventileer de .rulmte 

7 HANTERING EN OPSLAG 
Hantering en opslag: 
Clllnders nooit verhiHen of blootstellen aan hoge 
temperaturen . Het binnendrlngen van vocht in de 
houder moetworden voorkomen, sluft daarom allijd de 
efslulfer. Voorkom tarugsfromlng In de houder. 
Gebruik nooil geweld blj het openen van een 
vaslziltenda afsluffer Smear nooit de cilinderkraan 
Gebrulk slechts degeJijk gespeclfleerde apparatuur 
die geschfkt Is voor dlt produkl, druk an 
temperatuur. Raadpleeg UIY leverancrer In geval van 
twljfel. Controleer voor gebrulk aile aansluilingen 
op lekkage Raadpleeg de Insfruktles van de 
leverancier hoe om fe gaan met de houder. Bewaar de 
houder baneden 50'C In een goed geventlleerde 
rurmte. Sluft oa gebruik de afsluiter en maak het 
systeem drukloos. Plaats de cilinders zodanlg, dal 
deze niet kunnen omvallen . 

8 MAATREGELEN BIJ BLOOTSTELLING, 
PERSOONLlJKE BESCHERMING 

Bescherm ogen, gelaat en hurd tegen vloelstofspaHen . 
Zorg voor degelijke ventJlatle . 

Nedertandse limietwaarde voor blootsteiling: 
De MAC-waarde Is 5000 ppm 



Kooldioxide (koolzuur) Versie : 24 

Datum : 01-08-2006 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN 
Moleculalr gewicht 
Tripelpunt: 
Subli~atiepunl: 
Kritischs lem peratuur: 
Rei. dlchth gas: 
Rei. dichth. vloeis!.: 
Dampdruk hi] 20·C: 
Opl In water: 
Uiterlijk en kleur: 
Geur: 

Zelfonlbr lemp.: 
Exploslegrenz:en: 
OVertge gegevens: 

44 
-56 6·C 
-76,5(s) 'C 
31.1'C 
152 
1.03 
57.3 bar 
2000 mgJI 
Kleurloos gas. 
Geen 
geurwaarschuwingskenmerken 
Nlel van toepassing. 
Nisi brandbaar. 
Damp zwaarder dan lucht. 
Kan ophopen In begrensde 
rulmten, In het 
bijz:onder in pulten, 
kelders enz 

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Stabllitelt en reactivitei!: 
Stabiel onder normals omstandigheden 

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Aigemeen: 
lagere concentraties kunnen snelleiden tot storingen 
In de bloedsomloop. Symplomsn zljn hoofdpijn 
mlsselijkheid en braken; dlt kan leiden tot 
bewusteloosheid 

LC50 inhalatie (raIJ1h): 
Wordl verondersteld niet giftig Ie zijn 

12 MILIEU INFORMATIE 
Aigemeen: 
Kan vorstschade veroorzaken aan de planlengroei. 
Het vrljkomen in grote hoeveelheden kan bijdragen lot 
het broeikaseffect Opwarmingsfaclor: 1 

Watermilieu vsrontreinigingsklasse: 
Niet waterbezwaartijk volgens VwVwS van 17,599 
Indeling ABM; cat: 12 saneringsinspanning: C 

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

slechts in z:eer 
omgevingen. Het In grole hoeveelheden laten vrljkomen 
in de atmosfeer dient vermeden te worden Raadpleeg 
leverancier voer Instructles . 
EWe Nr 1605 05 

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT 
HETVERVOER 
UN nr: 
Gevaarsident nr : 
ADRJRID 
Klasse code: 
luiste vervoersnaam: 

1013 
20 

2 2A 
Kooldioxide 
Carbon dioxide 

Etiketten: 2.2 
Verpakkingslnstructie: P200 
IMDG 
KJasse: 
Juiste vervoersnaam: 
Etlketten: 
Verpakkingsinstructie: 
EmS: 
lATA 

22 
Carbon dioxide 
2.2 
P200 
F-C S-V 

K1asse: 22 
Juisle vervoersnaam: Carbon dioxide 
Etlketten: 2 2 
Verpakkingsinstructie: P200 
Overlge transportimormatie: 
Vermljd vervoer in wagens waar de laadrulmle niet 
gescheiden is van de besluurdersruimte. Zorg ervoor 
dal de clllnders goed zljn vastgezel. Zorg ervoor dat 
de bestuurder op de hoogta Is van de mogelijke 
gevaren van de lading en wee! hoe Ie handelen bl! een 
ongeval of noodtoestand. Controleer of de 
cillnderkraan goed gesloten Is en niel Jekt. 
Controleer of de kraanbeschenning degelljk bevestigd 
is Zorg vaor voldoende ventilatle Handel 
overeenkomstlg de geldende reglementering. 

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
Nr Dir 67J548: 
EG klasserlng: 

Etiketterlng 
-Symbolen: 
Geen 

-Risico zlnnen 
Geen 

-Velllgheldsz:lnnen: 

Nlet In Annex I 
Nle! ingedeeld als 
gevaartljke stat 

S9: Op een goed gevenUleerde plaats bewaren 
S23: Gas nlat inademen 

Voorschriften en Informalle: 
Arbowet; Beleldsregel4 .4-1 Voorkomen van 
calamileiten bi! opslag en transport van gascillnders. 
Arbowet; Beleldsregel 4.4-9 Voorkomen van 
verstikking of bedwelmlng bij toe passing 
van kooldioxlde 
Publfcatiereeks Gevaarlljke stoffen PGS 15; Opslag 
van verpakte gevaarlljke stoffen (uilgave Ministerle 
van VROM). 

Gevaarlljke stoffen (uitgave SDU UUgevers) . 

16 OVERIGE INFORMATIE 
Het gevaar van verstikking word! vaak over het hoofd 
gez:ien en moe! volle aandacht krijgen blj de 
opleldlng. Contact met vloeistof kan 
bevriezingen veroorzaken Gebruikers van 
a?emhallngsapparatuur ( perslucht) moeten geoefend 
zljn. Raadpleeg uw leverancier Indien er behoefte 
beslaal aan nadera fnformatie Voor het gebrulk van 
deze stefln eert nislNI proces of experiment dient 
een zorgvuldige materiaalgeschiktheids- en veilighelds
sludie uitgavoerd te worden 
DI! blad is met de ui!erste zorgvuldigheid samenge
steld De uilgever aanvaardt echler geen enkala aan
sprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook 
ontstaan door het gebruik van gegevens uit di! blad. 
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Methaan 

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT EN VAN HET BEDRIJF 
VIBnr: 
Produktnaam: 
Chemlsche formule: 

078A 
Methaan (samengepersl) 
CH, 

SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER 
DE eESTANDDELEN 
Gasfgasmengsel: 
Comp {Onzulvem : 

CAS nr: 
EGnr: 

RISICO'S 
Rlslco's: 

gas 
Bevat geen andere 
componenten. welke de 
gevaarseigenschappan van 
de slof beTnvloeden. 
00074-82-8 
200-812-7 

Kan verstikking veroorzakan In hoge cancanlraties, 
met nama blj ophoplng In baslolen ruimten kan een 
gevaarlijke situatie ontslaan. Uiterst brandbaar 
Samengeperst gas (houder onder druk). 

EERSTE-HULP MAA TREGELEN 
Inademlng: 
Kan verslikking veroorzakan In hoge concentratles. 
EEln van de s~ptomen kan zljn het verliezen van hel 
bewustzlJn, waardoor het slachtoffer zich nlet bewust 
is van de verstikking. Kan narcotlsche effecten 
veroorzakan In lage concentraties. S~ptomen kunnen 
zlJn: dulzelfgheld. hoofdpijn. misseliJkhak:l en 
evenwichtsstoornissen Verplaals het slachtoffer naar 
een onbesmette rulmte en gebrulk adembescharming 
Houd het slachtoffar warm an rustig. Waarschuw een 
dokler. Pas kunstmatlge beademing toe zodra de 
adem haling ophoudt. 

Inslikken: 
Inslikken wordt niet waarschlJnllJk geacht 

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
Specifieke rlslco's: 
Bloatstailing aan vuur kan de houder doen scheuren of 
exploderen 

GevaarllJka varbrandingsproduklen: 
Onvalledige verbrandlng kan koolmonoxide vormen 

Speciflake methoden: 
Indlen mogellJk, stop de produktslroom . Verwljder de 
haudar of koel met water vanult aan beschermde 
positie Blus geen lekkende gasvlam lenzij absoluut 
noodzakelijk Spontane explosieve herantsteking kan 
optreden. Blus elk ander vuur met de bekende blus
mlddelen 

Speciale beschermingsmiddefen vaor de brandweer: 
Gebruik in een geslolen ruimls persluchtapparatuur 

Versle : 12 

Datum : 01-05-2006 

6 MAATREGELEN BIJ ONGEWILD 
VRIJKOMEN 
PersoonllJke voorzorgsmaalregelen: 
Gebrulk persluchlapparaluur en beschermende k1eding 
welke is bestand tegen chemische invtoeden Evacueer 
de omgevlng, Zorg vaor voldoenda vent/laUe Schakel 
ontstekingsbronnan ult 

Voor:zorgsmaatregelen voor hat milieu: 
Tracht de uilstromlng Ie stoppen 

Schoonmaakmethoden: 
Vantileer de rulmte. 

7 HANTERING EN OPSLAG 
Hanterlng en opslag: 
Cilinders noait verhllten of bloolstellen aan hoge 
temperaturen. Gebruik nooit geweld bij het opensn van 
ean vastzittende afsluiter Het binnendringen van 
vocht In de houder moel worden voorkomen sluit 
daarom altijd de afsluiter Smeer nooit de 
cilinderkraan SpoeJ de lucht uit het sysleem 
alvorens gas toe Ie laten Conlroleer voar gebruik 
aile aansluilingen op lekkage . Voorkom terugstramlng 
in de houdsr . Gebruik slechls degelijk gespecifieerde 
apparatuu£ die geschlkt Is voor dit produkt druk sn 
temperaluur. Raadpleeg uw leverancier In gaval van 
twlJfal. Sluit na gebruik da afslulter en niaak het 
systeem drukloos Plaats de cllinders zodanlg. dat 
deze nlet kunnen amvallan. VerwlJderd houden van 
ontstekingsbronnen (lncluslaf statische ontladlngen) 
Gebruik explasle-veilige elektrische apparatuur en 
verllchtlng Gescheiden houden van oxiderende gassen 
en andere oxldarende stoffen in de opslag. Raadpleeg 
de instruktles van de leverancier, hoe am te gaan met 
de houder. Bewaar de houder beneden 50·C In een goed 
geventileerde rulmte. 

8 MAATREGElEN BIJ BLOOTSTELLlNG, 
PERSOONLIJKE BESCHERMING 
Persaonlijke baschermlng: 
Zorg voor degelljke ventilatie. Tijdens het gebruik 
of hanleren van hat pradukt niet roken 

Nederlandse limietwaarde voar blootsteiling: 
De MAC-waarde is niet vastgesteld 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN 
Maleculalr gewlchl: 
Smellpunl: 
Kookpunt: 
Kritischa temperatuur: 
Rei . dlchth. gas: 
Opl in water: 
Uiterlljk en kleur: 
Geur: 
Zelfontbr.temp.: 
Exploslegrenzen: 

16 
-182 ·e 
-161 ·C 
-82 ·C 
0,6. Lichter dan IUcht 
26mgll 
Klaurloos gas 
Geen. 
595 ·C 
5-15 vol% In luchl. 

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Stabilileil en reactiviteit: 
Kan een explosief mangssl in lucht vormen 



Methaan 

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Aigemeen: 
Dit produkt heeft geen toxlcologische effecten 

Le50 Inhalatie (ratJ1 h): 
>15000 ppm 

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE 
Aigemeen: 
Het vrljkomen in grate hoeveelheden kan 
bijdragen aan het broeikaseffekt 

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJOERING 
Aigemeen: 
NIs! afblazen in een gebied waar het rlsico bestaat 
op vorming van een exploslef mengsel met lucht. 
Ongebrulkl gas affakkeJen me! een geschik!e brander 
me! vlamdover Nie! afblazen in rloleringen, kelders, 
werkputten of op een plaats waar ophoping gevaarllJk 
kan ziJn Raadpleeg leverancier voar inslructies 

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT 
HETVERVOER 
UN nr: 1971 
UN Class1Div: 2.1 
ADRIRID nr: 2, 1 F 
IMDG pagina: 2156 
ICAO: cJ.2 
ADRIRID id. nr : 230 
Groepsgevarenkaart: 20g04 
Etlkettering ADR: BrandgevaarUjk gas 
Overlge Iransportlnformatie: 
Zor9 ervoor dat de cilinders goad zijn vastgezat. 
Vermijd vervoer In wagens waar de laadruim!e niat 
geschelden Is van de bestuurdersruimte Zorg ervoor 
dat de bes!uurder op de hoogle Is van de mogelijke 
gevaren van de lading en weet hoe Ie handelen bi] een 
ongeval of noodloestand. Controleer of de 
cilinderkraan goed geslotsn Is en nlet lekl. 
Controleer of de kraanbescherming degellJk 
bevesligd is. Zorg voor voldoende ventilalie 
Handel overeenkomstig de geldende reglemenlerlng 

15 WETTELlJK VERPLICHTE INFORMATIE 
Nr. Oir 671546: 
EG klassering: 

601-001-00-4 
Zeer licht ontvlambaar 
(F+) 

EG etikettering cilinders: 
----- ·Symbolen~. - -------

BrandgevaarllJk gas 

R Zinnen: 
R12: Zeer licht ontvlambaar 

8Zlnnen: 
8(2): Builen bereik van klnderen bewaren. 
89: Op een goed geventlleerde plaats bewaren 

Versie : 1 2 

Datum : 01-05-2006 

16 OVERIGE INFORMATIE 
Zorg ervoor dat het brandgevaar bekend Is. Gebruikers 
van ademhalingsapparatuur ( perslucht) moeten 
geoefend zijn. He! gevaar van verslikking wordl vaak 
over het hoofd gezien en moet volle aandacht krijgen 
bij de opleiding Raadpieeg uw leverancier indien er 
behoefte bostaat aan nadere informatle. Zie 
Concept-publikatieblad 16-3 voor aanwijzingen met 
betrekking tot de opsJag en het gebruik van gassen in 
laboratorla Voor het gebrulk van deze slof In een 
nieuw proces of experiment dient een zorgvuldlge 
materiaalgeschikthelds- en veiligheidsstudle 
ullgevoerd Ie worden. Oil blad Is met de uilerste 
zorgvuldigheid samengesleld. De uitgever aanvaard! 
echler geen enkele aansprakell]kheld voor schade in 
welke vorm dan oak ontstaan door het gebruik van 
gegevens ult dit blad. 
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Propaan 

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT EN VAN HET BEDRIJF 

2 

3 

4 

VIBnr: 
Produktnaam: 
Chemische formule: 

104 
Propaan 
C,H. 

SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER 
DE BESTANDDELEN 
Gasfgasmengsel: 
Comp IOm:uiverh : 

CAS nr: 
EG nr: 

RISICO'S 
Rlslco's: 

Tot vloeistof verdicht gas 
Bevat geen andere 
componenten, welke de 
gevaarselgenschappen van 
de slof be'invloeden 
00074-96-6 
200-827-9 

Brandbaar. Kan verstikklng veroorzaken in 
hoge concentraties. me! name bij ophoping in beslolen 
rulmten kan een gevaarlljke situatie ontslaan Onder 
druk vloelbaar gemaakt gas. 

EERSTE-HULP MAATREGELEN 
Inademlng: 
Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. 
Eim van de symptomen kan zijn hat ver1iezen van het 
bewuslzijn, waardoor hat slachtoffer zich nlet bewust 
Is van de verstikking. Kan narcotischa effecten 
veroorzaken in lage concentratles Symptomen kunnen 
zlJn: duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en 
evenwichtsstoornlssen. Verplaats het slachtoffer naar 
een onbesmetle ruimte en gebruik adambescherming 
Houd het slachtofferwarm en rustig Waarschuween 
dokler Pas kunstmalige beademlng toe zodra de 
ademhaling ophoudt 

Huld- en/of oogcontact: 
Bij vloais!ofconlact: spoel met water gedurende 
minstens 15 minuten 

Insllkken: 
Inslikken word! nlat waarschijnlijk geacht. 

.. 5- --BRANDBES-tRIJDJNGSMAAIREGELEN .. _ .. . _ 
Specif!eke risico's: 
Zwaarder dan lucht, gevaar voor onlsteking op 
afstand Blootstelling aan vuur kan de houder doen 
scheuren of exploderen 

Gevaar1ijke verbrandingsprodukten: 
Onvollediga verbranding kan koolmonoxide vorman 

Specifieka methoden: 
Indlen mogelijk, stop de produktstroom . VerwlJder de 
houder of koel met waler vanuit een beschermde 
posiUe. Blus geenlekkende gasvlam tenzij absoluul 
noodzakelijk Spontane explosieve heronlsteklng kan 
optreden Slus elk ander vuur met de bekende blusmid
delen . 

Versle : 1 2 

Datum : 01-05-2006 

Speciale baschermingsmlddelen voor de brandweer: 
Gebruik in een gesloten ruimte persluchtapparatuur 

6 MAATREGELEN BIJ ONGEWILD 
VRIJKOMEN 

7 

8 

Persoonlijke voorzorgsmaatragalen: 
Draag persluchtapparalUur en beschermande kleding 
Evacueer de omgaving. Zorg voor voldoende 
ventilatie. Schakel ontstekingsbronnen ult. 

Voorzorgsmaatregelen voer het milieu: 
Tracht de uitslroming te stoppen Verhinder het 
blnnendringen In r1oleringen, keldars, werkputlen an 
op elke plaats waar ophoplng gevaarlijk is 

Schoonmaakmethoden: 
Vantllaerde ruimte. 

HANTERING EN OPSLAG 
Hantering en opslag: 
Cilinders noolt verhitten of blootstellen aan hoge 
temperaturen. 20rg ervoor dat de apparatuur goad 
geaard Is Het blnnendringen van vocht in da houder 
moet worden voorkomen, sluit daarom altljd de 
afslulter. Gebruik nooit geweld blJ het openen van 
een vastzittende afsluiler Spoel de lucht ult hel 
sysleem a[vorens gas loe te laten Smeer nooit de 
cilinderkraan, Contreleer voor gebruik aile 
aanslulUngen op lekkage. Voorkom terugstroming in de 
houder. Siult na gebruik de afslulter en maak het 
systeem drukloos Gebrulk slechts degelljk 
gespecifieerde apparalUur die geschikt is voor dlt 
produkt, druk en temperatuur Raadpleeg uw 
leverancler in gaval van twijfel. Plaats de cilinders 
zodanig, da! deza nlet kunllen omvallen. Verwllderd 
houdan van ontstekingsbronnen (incluslef stalische 
onUadlngen). Geschalden hauden van oxiderende gassen 
en andere oxlderenda staffen in de epslag Gebruik 
explos[e-veilige elektrlsche apparatuur en 
ver1ichting. Raadpleeg de Instrukties van de 
leverancler hoe om Ie gaan met da houder. Bewaar de 
houder beneden 50·C in een goed geventileerde 
ruimta 

MAATREGELEN BIJ BLOOTSTELLING, 
PERSOONLlJKE BESCHERMING 
Persoon[ijke beschenrning: 
Zorg voor degelijke ventilatie. Tijdens hel gebruik 
of hanteren van het produkl nlet roken . 

Nederlandse IImletwaarde voor blootstelling: 
De MAC-waarde is nlet vastgesteld 
TLV·waarde: Is nlet vastgestald 



Propaan 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN 
Moleculair gewlcht: 
Smellpunt: 
Kookpunt: 
Krilische temperatuur: 
Rei dlchth gas: 
Rei. dlchth vloeis!.: 
Dampdruk blJ 20"C: 
Opl In water: 
Uiterlijk en kleur: 
Geur: 

Zelfontbr.!emp.: 
Explosiegrenzen: 
OveTlge gegevens: 

44 
-188 'C 
-42.1 'C 
97 'C 
15 
058 
8.3 bar 
75 mg/l 
K/eurtoos gas. 
Meeslel is een reukslof 
toegevoegd Zoe!achtig. 
Slechte 
waarschuwlngskenmerken 
bij lage concentraties 
470 'C 
2 1-9 5 vol% in lucht 
Damp zwaarder dan luch! 
Kan ophopen In begrensde 
rulmten, in het 
bijzonder in putten 
kelders,enz 

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Stabilitelt en reactivitelt: 
Ten gevolge van het ger1nge geleidingsvermogen van de 
vloeislof kunnen eleclrostatlsche ladingen worden 
opgewekt blj stroming,beweglng e d Kan een explosief 
mengsel in lucht vorman. 

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Algemeen: 
Dit pradukl heeft geen toxlcologische effecten 

Leso inhalatie (ratl1 h): 
>15000 ppm 

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE 
Algemeen: 
Milieuschade als gevolg van dlt produkl is niet 
bekend 

Versle : 1.2 

Datum : 01-05-2006 

Overlge transportinformalie: 
Zorg ervoor dal de cilinders goed zijn vastgezet. 
Vermijd vervoer in wagens waar de laadruimte niet 
gescheiden Is van de bestuurdersruimte. Zorg ervoor 
dal de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke 
gevaren van de lading en weet hoe te handelen blj een 
ongeval of noodtoestand. Controleer of de 
cilinderkraan goed geslolen is en nlet lek!. 
Controleer of de kraanbeschermlng degelijk 
bevestigd Is. Zorg voor voldoende ventllatfe. 
Handel overeenkomstig de geldende reglemenlerlng 

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
Nr. Dlr 67/548: 601-003-00-5 
EG klasserlng: Licht ontvJambaar (F). 
EG eli kettering cilinders: 
Symbolen: 
Brandgevaarlijk gas. 

R Zinnen: 
R12: Zeer licht ontvJambaar. 

SZinnen: 
5(2): Buiten berelk van kinderen bewaren. 
89: Op een goed geventileerde plaats bewaren 
516: Verwijderd houden van ontsteklngs
bronnen - nlet raken -. 
S33: Maatregelen treffen tegen ontladlngen 
van statische elektriciteit. 

16 OVERIGE INFORMATIE 
Zorg ervoor dat het brandgevaar bekend 15. Gebruikers 
van ademhalingsapparatuur ( perslucht) moeten 
geoefend ziJn. Contact met vloeistof kan bevriezingen 
veroorzaken. Het gevaar van verstikklng word! vaak 
over he! hoofd gezien en moet volle aandacht krijgen 
bij de opleldlng. Raadpleeg uw leverancier Indien er 
behoefte bestaat aan nadere informatie. Zie CPR-11 
voor aanwijzingen met betrekklng tot het gebruik en 
de opslag van propean. Zie Publlkatleblad 68 voor 
Instrukties met betrekking tot de Inrichting, de 
opstelllng en het gebruik van een batterij 
propaanflessen. Zle Publikatleblad 46 voor 
aanwijzlngen met betrekklng tot het gebruik van 

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING propasn uit fJessen. Voar het gebrulk van deze stof 
Algemeen: in een nleuw proces of experiment dlent een 
Niet afblazen in een gebled waar het risico bestaat zorgvuldige malerlaalgeschiklhelds- en 
op vorming van een exploslef mengsel met lucht. veiligheidsstudie uitgevoerd te worden. 011 blad is 
Ongebrulkt gas affakkelen met een geschlkte brander met de uilerste zorgvuldigheid samengesteld De 

- ' ---Trret'\llamdover~ Nlet-afb"lazerrirrr1oleringerr,kelders-;-'- .. . ----_uitgever_aanvaardt echter-geen_enkel6-. .. - - ... ;u;,.-.. 
werkputten of op een plaats waar ophoping gevaartijk aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook 
kan zijn. Raadpleeg leverancier voor Instruct/es. ontstaan door hel gebruik van gegevens ult dit blad. 

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT 
HETVERVOER 
UNnr: 
UN ClassJDiv: 
ADR/RID nr: 
IMDG pagina: 
ICAO: 
ADRIRID Id. nr.: 
Groepsg evarenkaart: 
Etlkettering ADR: 

1978 
21 
2,2 F 
2147 
cI.2 
23 
20g11 
Brandgevaarlijk gas 
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Ma_Q_azijncode 12.217.5500 
STIKSTOF (GASVORMIG) (HOEK LOOS) 

6-6-2005 
Toepasslngsstatus: Basis 

Verschljnlngsvorm: samengeperst gas - kleurloos - reukloos 
Toxicologle: 
Merknamen: I 
5amenstelling: 
CAS Naam % MAC Huid Opmerkingen 
7727-37-9 stikstof 100.0 % 
Chemle: Relatieve dichtheid: 
Kookpunt (OC): -196 Dampspanning (kPa): 
Smeltpunt (OC): -210 Relatieve dampdichtheid: 
Vlampunt (OC): niet van toe- Explosiegrens (vol% in lucht): -

passing 
Zelfontbranding (oG): niet van toe- Oplosbaarheid in water (g/100 

passing ml): 
Toxicologle: 
Korte termijn: Verstikkend in hoge concentraties. 
Lange termijn: Zuurstofverdringend gas: dlt gas kan bij vrijkomen door verdringen van de lucht 

verstikkend werken. 
Milieu effecten: 
Aquatische gegevens: 

Risico Preventle EHBO/BHV 
Brand: 

Bepaald door omgeving. 

Inademen: 
Geeft geen symptomen. De stof Geen (bij voldoende afzuiging). Het slachtoffer zo snel mogelijk in 
kan in het lichaam worden opge- Zie info. rubriek 16 VIB. Geen frisse lucht brengen en rust laten 
nomen door inademing. De stof filtermasker. Afhankelijk van de houden. Bij ernstige blootstelling 
veroOlzaakt: hoofdpijn, ademnood, verwerkingsomstandigheden, arts waarschuwen. Blj ademha-
sufheid, bewusteloosheid. maar minimaal goede rulmteven- lingsproblemen: tevens knellende 

tilatie. Gas niet inademen. kleding losmaken en als het 
slachhtoffer bij bewustzijn is in 
halfzittende houding brengen. Bij 
stagnatie van de ademhaling 
ONMIDDELLlJK beademen en zo 
snel mogelijk naar het ziekenhuis 
vervoeren. 

Huld: 
Geeft geen symptomen. Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

Ogen: 
Geeft geen symptomen. Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

Inslikken: 
Niet van toepassing. Niet van toepassing. 
WMS plctogrammen: Overlge plctogrammen: R&Szlnnen: 

t> R:99 
'(~". ' 

5:23.1,9 

Opslag Persoonlijke maatregelen Milieu maatregelen 
Verpakking gesloten en droog Stop gasstroom, waarschuw 
houden. brandweer. 

Overig 

Essenl Energie, Geertruldenberg STIKSTOF (GASVORMIG) (HOEK LOOS) - Basis. 1 van 2 



Magazijncode 12.217.7000 
STIKSTOFOXIDE IN STIKSTOF (SCOTT SPECIAL TV 

GASES) 
6-6-2005 

Toepasslngsstatus: Basis 
Verschljningsvorm: Gasvormig - kleurloos - zoete geur 
Toxlcologle: 
Merknamen: I 
Samenstelling: 
CAS Naam % MAC Huid Opmerkingen 
10102-43-9 stikstofmonoxide 0-2,3 % 
7727-37-9 stikstof 
Chemie: Relatieve dichtheid: 
Kookpunt (0C): Dampspanning (kPa): 
Smeltpunt (0C): Relatieve dampdichtheid: 
Vlampunt rC): Explosiegrens (vol% in lucht): -
Zelfontbranding (0C): Oplosbaarheid in water (g/100 1.485 

ml): 
Toxlcologle: 
Korte termijn: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huld. Schadelijk bij in-

ademing. 
Lange termijn: Heeft invloed op: de huid. De longen. De ogen (stoornissen van het gezichts-

vermogen). 
Milieu effecten: 
Aquatische gegevens: 

Risico Preventie EHBO/BHV 
Brand: 
Niet brandbaar. Ontledlngs- of Stop gas-/brandstofstroom, 
verbrandingsproducten kunnen waarschuw brandweer. Blusmid-
gevaarlijk zijn voor de gezondheid, delen afstemmen op omgeving. In 

geval van brand: onathankelijke 
ademhalingsbescherming gebrui-
ken. Volledlge bescherming. 
Gesloten tanks/vaten koel hou-
den door spulten met water. 

Inademen: 
Schadelijk bij inademing. De stot is (Separaat) gasdicht en afgezogen Het slachtoffer zo snel mogelijk in 
irriterend. Voor de longen. Symp- systeem gebruiken. frisse lucht brengen, warm hou-
tomen: bewusteloosheid. Blauw- den en rust laten houden. On-
zucht. Bloeddrukdaling. Congestie middellijk arts raadplegen. Bij 
van de keel en bronchi. Duizelig- moeilijke ademhaling extra zuur-
heid. Hoofdpijn. Verstlkking. Gas stot toedienen. Bij onregelmatige 
onder hoge druk. Kan bij inade- ademhaling of ademstilstand, 
ming dodelijk zijn . Kans op long- kunstmatlge ademhaling toepas-
oedeem: hoesten en benauwd- sen en zo snel mogelijk naar het 
held, eventueel pas na enkele ziekenhuis vervoeren. 
uren. 

Huld: 
De stot is irriterend. Draag veiligheldsschoenen bij het Verontreinigde kleding zo spoedig 

hanteren van vaten. mogelijk verwijderen. Verwijder 
resten materiaal zo snel mogelijk 
van de huld (b.v. spoelen met 
veel water gedurende 15 min). 
Onmiddellijk arts raadplegen. 

Essen! Energle, Geerlruidenberg STIKSTOFOXIDE IN STIKSTOF (SCOTT SPECIAL TV GASES) - Basis, 1 van 2 



Risico Preventie 
Ogen: 
De stof Is irriterend. Aanraking met de ogen voorko-

men. Veiligheidsbril. 

Insllkken: 
WM5 pictogrammen: Overige plctogrammen: 

~8i) 
Ith .... ' ... 

Opslag Persoonlijke maatregelen 
Laat de beschermkap op de gas-
flessen wanneer ze niet gebruikt 
worden. Plaats de cilinders zoda-
nig dat deze niet kunnen omvallen. 
Achter slot bewaren. Opslag 
produkt: In goed geventilleerde 
ruimte. Produkt beschermen 
tegen: contact met lucht. Produkt 
verwijderd houden van: warmte-
bronnen. Gescheiden opslaan van: 
brandbare stoffen. Vermijdt contact 
met: lithium. Organische stoffen. 
Reductiemiddelen. Titaan. 

Overig 

. ...". 
-essent-' 

EHBO/BHV 

Langdurig (ca. 15 min) spoelen 
met veel water, oogleden goed 
open houden. Onmidde\lijk arts 
raadplegen. 

R&5 zlnnen: 
R: 20,36/37/38 
5:1,17,9 

Milieu maatregelen 
Bij vrijkomen van het product: 
evacueer de omgevlng. Draag 
geschlkte ademhalingsbescher-
mingo Sluit lek af, indien dit zon-
der gevaar mogelijk is. Ruimte 
ventilleren. Verwijder warmte-
bronnen. Plaats de lekkende 
gasfles onder een afzuigkap of 
breng naar een veilige plaats in 
de openlucht. Voer het gas af in 
een geschikte hoeveelheid alkali· 
sche kaliumpermangaatoplos-
sing. 

De volgende stoffen kunnen vrijkomen: stikstofoxiden (NOx). Barstgevaar bij het verhitten. Vormt zeer 
vergiftige gassen in contact met lucht. Stabiel onder normale omstandigheden. 

Essent Energle, Geertruidenberg STIKSTOFOXIDE IN STIKSTOF (SCOTT SPECIAL TV GASES) • Basis, 2 van 2 
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Waterstof (gasvormig) Versle : 13 

Datum : 04-08-2006 

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT EN VAN HET BEDRIJF 
VIBnr: 
Produktnaam: 
Chemische formule: 

067A 
Waterstof (samengepers!) 
H. 

2 SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER 
DE BESTANDDELEN 

3 

4 

5 

Gas/gasmengsel: 
Comp fOn:wlverh : 

CASnr: 
EGnr: 

gas 
Bevat geen andere 
componenten, welke de 
gevaarselgenschappen van 
de stof bel"nvloeden. 
1333-74-0 
215-605-7 

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
Risico's: 
Uiterst brandbaar. Kan verslikklng veroor:z:aken in 
hoge concentralies, met name bij ophoplng In beslolen 
rulmten kan een gevllarllJke slluaUe onlslaan . 
Samengeperst gas (houder onder druk). 

EERSTEHULPMAATREGELEN 
Inademing: 
Kan verstikking veroorzaken In hoge conGsnlraties. 
Een van de symptomen kan zljn het verllezen van het 
bewus\zijn, waardoor het slachtoffer zich niel bewusl 
Is van de verstikking. Verplaats he! slachfoffer naar 
een onbesmette rulmte en gebruik adembesehermlng 
Houd het slaehtoffer warm en cuSlig Waarscl1uw een 
dokler. Pas kunstmatige beademlng toe zodra de 
ademhaling ophoudt 

Inslikken: 
Inslikken wordt niet waarscl1iJnlijk geaeht 

BRANDBESTRIJDINGSMAA TREGELEN 
Specifieke risico's: 
Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of 
exploderen. De stot brandt met een onzlchtbare vlam 

Gevaartijke verbrandlngsprodukten: 
Geen 

Specifieke method en: 
Indien mogelljk, stop de produktstroom . VerwlJder de 
houder of koel me! water vanul! een beschermde 
positle. Blus geen lekkende gasvlam tenzl) absoluul 
noodzakelijk Spontane exploslalle heronlstelling kan 
optreden. Blus elk ander vuur met de bekende blus· 
middelen. 

Speciale besehermingsmiddelen voor de brandweer: 
Gebruik in aen gesla!en ruimle persluchtapparatuur 

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL 
VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT 
Persoonlijke voorzargsmaatregelen: 
Gebruik persluehtapparaluur en beschermende kledlng 
welke Is bestand !egen chemische invloeden Evacueer 
de omgeving. Zorg voor voldoende ventilaUe Schakel 
onls!ekingsbronnen uit 

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu: 
Tracht de ui!stromlng te stoppen 

Sehoonmaakmethoden: 
Venlileer de ruimte 

7 HANTERING EN OPSLAG 
Hanterlng en opslag: 
Cilinders nooil verhilten ofblootsteilan aan hogs 
temperaturen. Zorg ervoor dat de apparatuur goad 
gaaard Is. Gebruik nooit geweld blj het openen van 
een vastzittende afsluiter Het blnnendrlngen van 
vocht in de !louder moat worden voorkomen stull 
daarom altijd de afsluiter Smeer noolt de 
eilinderkraan Sposl de luchl uit het sYl;lteem 
alvorens gas toe Ie laten Voorkom tarugstroming in 
de houder. Controleer voor gebrujk aile aansllJltlngen 
op lekkage. Sluft os gabrulk de efsluller en maak het 
systeem drukJoos Gebruik slechts degellJk 
gespeclfieerde apparatuur die geschikt is voor dit 
produkl, druk en lemperatuur Readpleeg uw 
leveranclar in gaval van twijfel Verwijderd houden 
lIan ontstekingsbronnen (incluslef statlsche 
ontladingen) . Plaats de cHlnders zodanlg, dat deze 
niet kunnen omvallen. Geschelden 110uden van 
oxiderende gassen en andere oxlderende stoffen In de 
opslag . Gebrulk explosle-vellIge elektrische 
apparatuur en verUehllng Raadpleeg de Instrukties 
van de leverancler, hoe om te gaan met de houder. 
Gesoheiden opslaan van chloor, fluor en andere 
oxldatlemlddelen. Bewaar de houder beneden 50·C In 
een goed gevenllleerde rulmte Om de kans ap lekkage 
zo klein mogellJk Ie maken wardt het gebruik van 
gelaste of gesolde.erde verblndingen aanbevolen 

8 MAATREGELEN BIJ BLOOTSTELLING, 
PERSOONLlJKE BESCHERMING 
PersoonllJke beschermlng: 
Zorg voor degelijke ventllatle. Tljdens het gebruik 

. 91. hllnteI~ ~!lILbet.IUl~OollldlUU.lllktLlnlllle:ll.t.ll· ro.uk>l<enll ________ _ 

NederJandse Ilmlatwaarde voor blootstelling: 
De MAC-waarde Is nlet vastgesteld 
TLV-waarde: is niet vastgesteld 



Waterstof (gasvormig) Versie : 1 3 

Datum : 04-08-2006 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN 
Moleculalr gewicht: 
Smeltpunt: 
Kookpunt: 
Krltlsche temperatuur: 
ReJ. dichth. gas: 
Opl. in water: 
Uiteriijk en kleur: 
Geur: 
Zelfonlbr.temp.: 
Explosiegrenzen: 

2 
-259 · C 
-253 'C 
-240 ·C 
0.07. Lichter dan luchl 
1,6 mg/l 
Kleurioos gas 
Geen. 
560'C 
4-75 vol% In lucht 

Verpakk/ngslnslructle: P200 
EmS: F-D, S-U 
lATA 
Klasse: 2.1 
Juiste varvoersnaam: Hydrogen, campresse 
Etiketlen: 2,1 
Verpakkingsinstructie: P200 
Overiga transportinformaHa: 
Vermijd vervoer in wagens waar de laadruimte niet 
gescheiden is van de bestuurdersrulmle. Zorg ervoor 
dat de ellfnders goed zlJn v8stgezet. 20rg arvoor dat 

Overige gegevens: Kan diffunderen door bepaa 
materialen, die voor andere ga8sen 
wei lekdicht zijn 

de besluurder op de hoogle Is van de mogelijke 
gevaren van de lading en weet hoe Ie handelen blJ aen 
ongeval of noodtoestand, Controleer of de 
cflinderkraan goed gasloten Is en nlet lekt. 
Controleer of de kraanbescherming degelijk 

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Stabiliteit en reactivitelt: 
Varmt met zuurstof of lucht knalgas. Kan een 
exploslef mengsel ln lucht vormen. Kan heftig 
reageren met acetyleen stlkstofoxlden, fluor 
en chloor met kans op brand en explosie, 

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Aigemeen: 
Geen toxlcologlsche effecten van dit produkt bekend, 

LC50 inhaJatle (rat/1 h): 
>15000 ppm 

12 MILIEU INFORMATIE 
Aigemeen: 
Milleuschade als gevolg van dit prOdukt is niet 
bekend 

Watermilleu verontrelnlglngsklasse: 
Niet waterbezwaarlijk volgens VwVwS van 17.5.99 
Indellng ABM; cat : 12, sanerlngslnspanning: C 

13 INSTRUCTJES VOOR VERWlJDERING 
Algemeen: 
Nlel afblazen in een gebled waar het risica bestaat 
op vorming van een explosief mengsel met lucht. 
Ongebruikt gas affakkelen met een geschikte brander 
met vlamdover, Niel afhlazen in rlolerlngen keldars, 
werkputlen of op een plaats waar ophoptng gevaarlijk 
kan zijn. RaadpJeeg Jeverancier voor Instructles 
EWC Nr 160504 

14 INFORMATJE MET BETREKKING TOT 
HETVERVOER 
UNnr: 
Gevaarsldent nr 
ADRlRID 
Klasse, code: 
Juiste vervoersnaam: 

Etiketten: 
Verpakkingsinstructle: 
IMDG 
Klasse: 
Julsle vervoersnaam: 
Etiketten: 

1049 
23 

2 1F 
Waterstof samengaperst 
Hydrogen compressed 
2,1 
P200 

2.1 
Hydrogen compressed 
21 

bevestigd is . Zorg voor vo/doende ventilatie 
Handel overeenkomstig de geldende reglementering 

16 WETTELlJK VERPLICHTE INFORMATIE 
Nr. Dir 67/548: 001-001-00-9 
EG indeling: F+; R12 
Etikettering 
-Symbolen 
F+: zeer IIcht ontvlambaar 

- Rlslcozinnen 
R12: Zeer IIcht ontvlambaar 

- Velllgheidszlnnen: 
S9: Op een goad geventileerde p/aats bewaren. 
816: Verwijderd houden van ontsteklngs
bronnen - niat roken. 
S33: Maatregelen treffen tegen onlladlngen 
van statische elektricitelt, 

Voorschriftan en Informatfe: 
Arbowet; Beleidsregel 4,4-1 Voorkomen van 
calamltelten blJ opslag en transport van gasclllnders 
Publicatlereeks Gevaariijke Stoffen PGS 15; Opslag 
van verpakte gevaariiJke stoff en (ultgave MInlsterie 
vanVROM) 
Arbo-Informatieblad AI-18laboratoria en AI-31 
Gevaariljke stoffen (ultgave SDU Uitgevers) 

16 OVERIGE INFORMATIE 
ZOfg ervoor dat het brandgevaar bekend Is, Gebrulkers 
van ademhalingsapparatuur ( perslucht) moeten 
geoefend zijn Het gevaar van verstikking word! vaak 

.. . - - --overtTet-huoftl-gezlen·enmoetvolle,umdachtkrijgerr··
bij de opleiding. Raadpleeg uw leverancier indien er 
behoefte bestaat aan nadere Informatle 
Voor het gebruik van deze stof in een nieuw 
proces of experiment dlent een zorgvuldlge 
materiaalgeschiktheids- en veiligheidsstudie 
ultgevoerd te worden. on blad is mel de ultersts 
zorgvuldlgheid samengesteld. De uitgever aanvaardt 
echter geen enkele aansprakelijkhefd voor schade In 
welke vorm dan ook ontstaan door hel gebruik van 
gegevans ui! dit blad. Vanwege het brand/explosie
gavaar mag deze stof nooit worden gebrulkl voor 
kinderballonnen 
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Versie : 2 3 Zuurstof (gasvormig) 
Dalum : 01-08-2006 

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HE1' 
PREPARAAT EN VAN HET BEDRIJF 
VIB nr: 
Produktnaam: 
Chemische formula: 

097A 
Zuurstof (samengeperst) 
0, 

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEl 
VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 
Gebruik beschermende kteding welke is bestand legen 
chemische Invloeden. Evacueer de omgeving Zorg voor 
voldoende ventilatle Schakel ontsteklngsbronnen uil. 

Vaorzorgsmaatregelen vaor het milieu: 

2 SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER 
DE BESTANDDELEN 

Tracht de uitslrornlng te stoppen . Verhinder het 
binnendrlngen in rio/eringen, ke/ders, werkputlen en 
op elke plaats waar ophoplng gevaarlijk is 

3 

4 

5 

Gaslgasmengsel: 
Comp IOnzuiverh : 

CAS nr: 
EG nr: 

Samengeperst gas 
Bevat geen andere 
componenten. welke de 
gevaarseigenschappen van 
de stof be'invloeden 
7782-44-7 
231·956·9 

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
Rlslco's: 
Oxide rend; ondersteunt de verbranding krachtig. Kan 
heftlg met brandbare stoffen reageren. In besloten 
ruimten kan zuurstofverrijking optreden, hierdoor 
verlopen verbrandingsprocessen veel snelier dan in 
lucht. Samengepersl gas (houder onder druk) 

EERSTEHULPMAATREGELEN 
Inademing: 
Voortdurende inademlng van concentraUes boven 75% 
kunnen misselijkheid , duizeligheid, 
ademhalingsmoellijkheden en stuJptrekkingen 
veroorzaken 

Huid- en/of oogcontact: 
Mat zuurstof verzadigda kleding uittrekken 
(brandgevaar) en spoelen met water 

Inslikken: 
Inslikken wordt niet waarschJlnlijk geaeht 

Schoonmaakmethoden: 
Ventileer de rulmte 

7 HANTERING EN OPSLAG 
Hanterlng en opslag : 
Clllnders nooil verhltten of blootstellen aan hoge 
temperaturen. Gebruik geen olle of vet Open de 
afsluiter langzaam om een drukschok te vermijdeo . 
Gebruik noolt geweld bil het openen van aen 
vastzittende afsluiter. Geseheiden houden van 
brand bare gassen en ander brandbaar materlaalln de 
opslag. Het binnendringen van vocht In de houder moet 
worden voorkomen, sluit daarom altijd de afslulter. 
Smeer nooit de cilinderkraan Controleer veor gebruik 
aile aansluitlngan op lekkage Voorkom lerugstromfng 
in de houder Sluit na gebruik de afsluiler en maak 
het systeem drukloos Gebruik slechts dege/ijk 
gespecificeerde apparatuur die geschikl is voor dft 
produkl, druk en temperatuur Raadpleeg uw 
leverancier in geval van lwijfel Verwljderd houden 
van ontsteklngsbronnen (Indusief statische 
ontJadlngen). Plaats de cllinders zodanig, dat deze 
niet kunnen omvallen . Bewaar de houder bene den 50'C 
in een goed geventileerde rulmte Drukregelaars 
(reduceerventielen) en overige apparatuur dienen 
periodiek Ie worden onderhouden door eeo deskundige. 
Bi] normaal gebrulk dlen! dit jaarlijks te gesd1ieden 
Raadpleeg uw leverancier voor Instruklies 

8 MAATREGELEN BIJ BLOOTSTELLlNG, 
BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN PERSOONLlJKE BESCHERMING 
Speclfleke rlslco's : Persoonlijke beschermlng: 
Brandbevorderend, met zuurstof verzadlgde kleding T1jdens het gebrulk of hanteren van hat produkt nlet 
of ander maleriaal is zeer brandgevaarllJk . Bij roken. Draag gesehfkte hand., Ilchaams- en 
konlakt met aile/vel of vervulling kan onder druk hoofdbeschermlng. Draa,g de julste beschi!rmbrll bll 
sponlaan een heftig8 brand ontstaan. Blootslelling snijden en lasaen. Vermljd zuurslofverrljkle (> 23 %) 

--·~tn"Ilrln"'f(a:nde-tmmIenlm!ll5Ch-E!utenor-ElXP1odeTEm-- - - - -----,a"'lnTmosferen Zorg voor iJt!'gelijl<e vanUlaue . -."--- --

Gevaarlijke verbrandingsprodukten: 
Athankelilk van de aard van het brandende produkt; 
het gas zelf is niet brandbaar 

Speclfieke method en: 
Indien mogelijk, stop de produktslroom . Verwijder de 
houder of koel met water vanuil een beschermde 
posiUe Blus elke ander vuur met de bekende blusmidde/e 

Speciale besehermingsmlddelen voor de brandweer: 
Geen. 

Nederlandse limietwaarde voor blootstelling: 
De MAC·waarde is niet vastgesteld 
TLV·waarde: is niet vBstgesteld . 



Zuurstof (gasvormig) Versfe : 23 

Datum : 01-08-2006 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN 
Molaculalr gewicht 
Smeltpunt: 
Kookpun!: 
Kritische temperatuur: 
ReI. dichth. gas: 
Dampdruk blJ 20·C: 
Opllnwater: 
Uiterlijk en kleur: 
Gaur: 

lelfonlbr.temp,: 
Exploslegrenzen: 
Overige gegevens: 

32 
-219 ·C 
-183 ·C 
-118 ·C 
1 1 
Nie! van !oepasslng 
39 mg/l 
Kleurloos gas 
Geen 
geurwaarschuwingskenmerken 
Nie! van loepassing 
Niel van !oepasslng . 
Damp zwaarder dan lucht 
Kan ophopen In begrensde 
ruimten, in hel 
bijzonder In putten 
kelders enz 

10 STABJlITEIT EN REACTIVITEIT 
Siabill!elt en reactiviteit: 
Kan heftig reageren mel brandbare sloffen Kan heftig 
reageran met reducerende sloffen Oxldeert organisch 
malerlaal heftig 

11 TOXICOLOGJSCHE INFORMATJE 
Aigemeen: 
Dil produkl heeft geen loxicoIogische effecten 

LC50 inhalatie (raUl h): 
>15000 ppm 

12 MILIEU INFORMATIE 
A1gemeen: 
Dlt produk! veroorzaakt geen milieuschade 

Waterrnilleu verontreiniglngskIasse: 
Niet walerbezwaarlijk volgens VwVwS van 17.5_99 
Indeling ABM; cat: 12 saneringsinspanning: C 

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
A1gemeen: 
Afblazen slechls In zeer goed geventileerde 
omgevingen Niet afblazen In rioleringen , kelders, 
werkputten of op een plaals waar ophoping gevaarJiJk 
kan zljn. Raadpleeg leverancter voor instructies 
EWe nr 16 05 01 

14 INFORMATIE MET 8ETREKKING TOT 
HETVERVOER 
UN nr: 
Gevaarsidenl nr : 
ADRIRIO 
KIasse, code: 
Juiste vervoersnaam: 

E!lkelten: 
Verpakkingsinstructie: 
IMDG 
Klasse; 
Juisle vervoersnaam: 
Elikelten: 

1072 
25 

2,10 
Zuurstof samengeperst 
Oxygen compressed 
22,51 
P200 

2.2 
Oxygen compressed 
22 51 

Verpakklngsinstruclie: P200 
EmS: F-C S-W 
lATA 
Klasse: 2,2 
Juiste vervoorsnaam: Oxygen compressed 
Eltketten: 2.2, 5 1 
Verpakkingslnstructie: P200 
Ovengo Iransportinformajie: 
VermiJd vervoer in wagens waar de laadruimte niet 
gescheiden is van de bestuurdersruimte. lorg ervoor 
dal de cllfnders goed zijn vastgeze!. lorg ervoor dal 
de bestuurder op de hoogle is van de mogetilke 
gevaren van de lading en weet hoe te hande!en biJ aen 
ongeval of noodtoesland. Controleer of de 
cilinderkraan goed gesloten is an niet 10k!. 
~ontroreer of de kraanbeschermlng degelijk bevestlgd 
IS. Zorg voor voldoende venUla!ie Handel overeen
komstig de geldende reglementerlng 

15 WETTELlJK VERPLICHTE INFORMATIE 
Nr. Oir 67/548 : 
EG klassering: 
Etikettering 
-Symbolen: 
0; oxlderend , 

-Risico zlnnen: 

008-001-<JO-8 
O;R8 

R8: Bevordert de ontbranding van brandbara 
stoffen 

·Veiligheldszlnnen: 
S17: Verwijderd houden van brandbare stoffen 

Voorschriften en intormatie: 
Arbewet; Beleidsregel 4 4-1 Voorkomen van 
calami\eiten bij opslag en transport van gasclllnders 
Publicallereeks Gevaarlijke stoffen PGS 15; Opslag 
van verpekte gevaarlijke stoffen (uitgave Minislerie 
vanVROM) 
Arbo-Informatieblad AI-18 Laboralorla en AI-31 
Gevaarlijke steffen (ultgave SOU Uitgevers) 

16 OVERIGE INFORMATIE 
De betreffende stot kan als samengepersl gas en als 
sterk gekoeld lot vloeistof verdfcht gas worden ge
leverd V~~r belde siluaties is een velligheidsinfor. 
matJeblad vas!gesteld Controleer ot u hetjuisle blad 
gebruik!. Raadpleeg uw leverancier als er behoefte be
staat aan nadere informatie. 

·---Meer-info-in de-vO()lfm~IJlg'e-fl'tJblikaltiellllal:lerl-(~!...bladEm)--- .. *i~~~~~®'1---. 
.p 14 voor aanwljzingen met betrekklng tot het 
hel inrichten, hel opstellen en het gebruik van 
een batterij acetyleenflessen en Zuu(stofflessen, 
-p 17 voor aanwijzingen m,b.! lot het gebruiken het 
onderhoud van las- en snljgereedschap voor acetyfeen 
-P 176 voor aanwijzingen met betrekktng tot het 
werken met zuurstofbranders In beslolan ruimlen 
Zorg ervoor dal de gebruikers hel gevaar van 
zuurstofverrijking begrijpen Voor het gebruik van 
deze stof in een nieuw proces of experimenl dient 
een zorgvuldlge materiaalgeschlktheids- en 
veillgheidsstudie uitgevoerd Ie worden Oil blad 
is met de uitersle zorgvuldigheid samengesteld 
De uilgever aanvaardt echler geen enkele aanspra
Kelljkheid voor schade in welke vorm dan ooK 
ontstaan door het gebruik van gegevens uit dit 
bled 

.. 



---:to 
-essent-

Magazijncode 12.004.2400 
MOBIL SHe PM 220 (MOBIL) 

28-4-2005 
Toepasslngsstatus: Basis 

VerschlJnlngsvorm: visceuze vloeislof - amber - mild 
Toxicologle: 
Merknamen: I 
Samenstelllng: 
CAS Naam % MAC Huid Opmerkingen 
N/A toevoegingen 
N/A synthetische kool- 5 (mg/m3 TGG 8 hr) (als olienevel) 

waterstoffen (dmso-
extract <3%) 

Chemle: Relatleve dichtheid: 0,86100 
Kookpunt (OC): >= 200 Dampspanning (kPa): 
Smeltpunt COC): -39 Relatieve dampdichtheid: 
Vlampunt (OC): >= 220 Explosiegrens (vol% in lucht): 0,9-7 
Zelfontbranding (0C): niet traceerbaar Oplosbaarheid in water (g/100 geen 

ml): 
Toxlcologie: 
Korte termijn: 
Lange termijn: Geen. 
Milieu effecten: 
Aquatische gegevens: 

Risico Preventle EHBO/BHV 
Brand: 

Kooldioxide. Bluspoeder. Schuim. 
Waternevel. 

Inademen: 
De stot is bij verneveling prikke- Geen (bij voldoende afzuiging). Het slachtoffer zo snel mogelijk in 
lend: keelpijn. Waarschijnlijk geen Onder normale omstandigheden frisse lucht brengen en rust laten 
opname van betekenis. niet van toepassing. houden en eventueel arts waar-

schuwen. 

Huld: 
De stot is prikkelend: roodheid. Polyvinylalcohol handschoenen. Verwijder resten materiaal zo snei 
Ontvetling: bij iangdurig contact mogelijk van de huid (b.v. spoe-
een ruwe, droge huid, eczeem. len met veel water). 
Waarschijnlijk geen opname van 
betekenis. 

Ogen: 
De stof is prikkelend: roodheid. Veiligheidsbril. Langdurig spoelen met veel 

water. Bij gezichtsstoornissen 
arts raadplegen. 

Inslikken: 
De stot is prikkelend: keelpijn. 1 a 2 glazen water laten drinken. 
Waarschijnlijk geen opname van Bij algemene stoornissen arts 
betakenis. raadplegen. 

WMS pictogrammen: Overige plctogrammen: R&Szinnen: 

8<i R: 
S: 

Essen! Energle. Geertruldenberg MOBIL SHe PM 220 (MOBIL) - Basis. 1 van 2 



Opslag 
Verpakking gesloten houden. 
Product niet opslaan in de nabij-
heid van ontstekings- of warmte-
brannen. 

Essenl Energle. Geertruldenberg 

Persoonlijke maatregelen 

Overig 

.~ 
-essent-

Milieu maatregelen 
De vloeistof absorberen in ge-
schikt absorptiemateriaal (b. v. 
Powersorb. droog zand. klezel-
goer, vermiculite e.d.). Hierna 
mengsel In kunststof zakken 
scheppen en afvoeren naar 
verzamelplaats gevaarlijjk afva!. 

MOBIL SHe PM 220 (MOBIL) - Basis. 2 van 2 



-essent-

Ma_Q_azijncode 12.027.1100 
NEBOl ODOURlESS, 200 l (NED. BENZOL MIJ) 

28·4·2005 
Toepassingsstatus: Basis 

Verschljnlngsvorm: vloeibaar· k/eur/oos I gee/- bijna reuk/oos 
Toxlcologie: 
Merknamen: I 
SamensteJling: 
CAS Naam % MAC Huid Opmerkingen 
64742·47-8 Kerosine - niet 100% 5 (mg/m3 TGG 8 hr) 

gespecifieerd, 
destillaten (aard-
olie), met waterstof 
behandelde /ichte 
fractie 

Chemie: Relatieve dichtheid: 0.77 - 0.825 
Kookpunt (0C): 150 - 290 Dampspanning (kPa): 
Smeltpunt (0C): <0 Relatieve dampdichtheid: 
V/ampunt (OC): 58 -105 Explosiegrens (vol% in /ucht): 0,5 - 8 
Zelfontbranding rC): > 200 Oplosbaarheid in water (g/100 

mi): 
Toxicologle: 
Korte termijn: Irriterend voor de huid. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 
Lange termijn: Geen. 
Milieu effecten: 
Aquatische gegevens: Vergiftig voor in het water levende organismen: kan in het aquatisch milieu op 

lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

Risico Preventie EHBO/BHV 
Brand: 

Kooldioxide. Bluspoeder. Schuim. 
Waternevel. 

Inademen: 
De stof is bij verneveling prikke- Geen (bij voldoende afzuiging). Het slachtoffer zo snel mogelijk in 
lend: keelpijn. Waarschijnlijk geen Afhankelijk van de verwerkings- frisse lucht brengen en rust laten 
opname van betekenis. omstandigheden, maar minimaal houden. Bij ernstige blootstelling 

goede ruimteventilatie. Damp niet arts waarschuwen. Bij ademha-
inademen. lingsproblemen: tevens knellende 

kleding losmaken en als het 
slachhtoffer bij bewustzijn is in 
halfziUende houding brengen. Bij 
stagnatie van de adem haling 
ONMIDDELLlJK beademen en zo 
snel mogelijk naar het ziekenhuis 
vervoeren. 

Huld: 
De stof is irriterend: roodheid, pijn. Polyvinylalcohol handschoenen. Zo spoedig mogelljk verontreinig-
o ntvetting: bij langdurig contact de kleding verwijderen. Verwijder 
een ruwe, droge huid, eczeem. resten materiaa/ zo snel mogelijk 
Waarschijnlijk geen opname van van de huid (b.v. spoelen met 
betekenis. veel water). Blj ernstige blootstel-

ling arts raadplegen. 
Ogen: 
De stof is prikkelend: roodheid. Veil/gheidsbril. Langdurig spoe/en met veer 

water. Bij gezichtsstoornissen 
onmiddellijk naar ziekenhuis 
vervoeren, anders arts raadple-
gen. 

Essen! Energie, Geertruldenberg NEBOl ODOURLESS, 200 L (NED. BENZOL MIJ) - Basis, 1 van 2 



Risic;o 
Insllkken: 
De stof is prikkelend: keelpijn. 
Kans op longaandoenlngen bij 
verslikken. Waarschijnlijk geen 
opname van betekenis. 

rammen: 

Opslag 
Niet opslaan in de zon of in de 
nabijheid van andere warmtebron
nen. Product opslaan in een koele, 
goed geventileerde ruimte. 

Essenl Energle, Geertruldenberg 

Preventie 

Overige plctogrammen: 

t)~i) 
Persoonlijke maatregelen 

Overig 

/~ 
-essenl 

EHBO/BHV 

Indien het slachtoffer bij bewust
zijn is, mond laten spoelen met 
water. NIET laten drinken. GEEN 
braken opwekken. Zo snel moge
Iijk naar ziekenhuis vervoeren. 
R&Szlnnen: 
R: 38, 51/53,65 
S: 2, 23.2, 24, 60, 61, 62 

Milieu maatregelen 
De vloeistof absorberen in ga
schikt absorptiemateriaal (b.v. 
Powersorb, droog zand, kiezel
goer, vermiculite e.d.). Hierna 
mengsel in kunststof zakken 
schepp en en afvoeren naar 
verzamel laats gevaarli'jk afval. 

NEBOL ODOUR LESS, 200 L (NED. BENZOL MIJ) - Basis, 2 van 2 



'. 

PETROLEUM 

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN BELANGRIJKE GEGEVENS 
Kookpunl, 'C 
Sf>19J\pUnl 'C 

YlM'punl. ' 0 
Zellon!braoolngstomp0l8luar, 'C 
E1P1o~leorenten, voiIJma% In luoht 
SOOrl •. fil~a gel.idlng pS/m 

150-300 
-20 

,. 39') 

KlEUALOlE VLOEISTOF MET 'i'YPEAENDE CEUR 
Hot Is f)f)n trulngS(lI van l<oOIwatololcHen; da lysla<;/l0 gegevans vanGlo" f1U!1 desamemtclUng, 
De domp mD11fI1 llch!)Oed mclluQll\,llm gevolG9 v8l1Jml !l!'rtnge peleldlngsvermOGM van ~oYlool' 
Slol kllMo" olO,IICISIQIIscho Jadlngen worden Dpgewekl b:i slrommg bew"glng elo ,. 220 

~~70~~M~A~~~w-aa-r~d.------------------------n~le7t-vas~tg-&-'.t~el~d--------------------i 

3 GaurWaamondt.10: liet Is onbekond of bq geulWOatnomlnO GCh.~ehjk8 elfecAon I;> vDl\vachlan ~I!n . onm~pann!ng in /lillo, b~ 2O"C 
Relalie"" dampdiehlho!d (luchl ~ 1) 
AGl1II!oye djchlho!d bij 20IC V8l1 vorzndlgd 

45 WI)xa van opnllm!!l1nodamlngortGleo: 00 8101 kilo wordon opgenomon In hel Ikhaam <loot In· 
odomlng von do dnmp en door Insikltan. Eon voor d oozODdhold O .... A.aI[.jka oon.: • .nlratle In de 
luchl Zel door vordemplng van daz9 S\ol bll ca 2Q"C nl'lI 01 eiechtll ZOor IangZMm warden ""rellet; 
bI] vornO'l1!lon oohter vBoIl!""lIer 

6aII.p/TU<:hlmong9el (Iu(.ol ; 1) 1 01 
RaI,lIeva dlohlheid (water ~ 1) 
OpiOsbaatheld In Vlal.r gil 00 ml 

es 0,75 
nl.t 

DlrOCIO govolgon: Do 811lf wol1d InilorGnd op do egen. No lNlfid<en VWl dQ ~Ioo!llto/ kUMan drup
pollio" 10 de IOnge~ tereQ~tkomco .,481000<" langanl.laldng onlBlaal 00 vlool9\ol 0IlIw1. de huld 

~ Relatla'l& molecuulmassa ... :>130 

' ~ ~-------------------r--------------------~--------------------~ '~ DIRECT!: GEVAREN PREVENTIE BLUSSTOFFEN i, B18nd: brandg9Ya8~ijk, geon opon VOU', gee" vonken an nlet loken 
t { Explosle: boven 39"C: damp me! luohl explo- bOvQn 39'C 1I"0loleo opparaiuul ventilalle, ex-
~, ,leI ploglM!l!lge Glekl~nch9 apparawur, aarden en 

I~; dalqd namon om do oIolIlromoli$<)he lading af Ie 

poeder, A. F.F.F., schulm koolzuur. 

bl] hmnd! tsnl<sNalDn koel hcuden doot spuilon 
mel wale. 

1~ 1 ____________________________ -4_lw~.r_'_vlO~o~w~'~I . ____________________ -+ ____________________________ ~ 

~ SYMPTOMEN PREVENTIE EERSTEHULP 

.~. loademen: hoofdp~n. ..ntilll1la frlsse luehl, rusl. 

!&. Huld: roodheld handsohoenan (n"opreen PVC) verontrelnlgda I<lOdIng ulttrekken huld spoelen 
n;·~ ____ ~~~ ______________ ~~ __ ~~ __ ~ ____________________ +-.~o~~ __ ~n~m~o_l~w_O_IO_r_en~U~.~~ ________ ~_1 

S? ogon: roodhoid pl!n veiWUholdsbrU mlnlmaal 15 minute" spoelo" mot wale, (evi. M camaclleozen verwijderen) dan naar (oog)aI1s 
%~ ________ ~ ________________ -1 ______________________________ +-m_o~ng~o_n ________ ~ ______________ ~ 

II' ItlSllkken: bulkpljn diaue .. ademncod mon<llalan spoolen, GeEN bfakon opIVokken en 
§f dlrecl apoodolnondo medlsohe hll1p InIOIW/l , 

I 
I . 
~ : NOODSITUATIE EN OPRUIMING 

I. [oo00SITUATlE: Is nlel te vorwaehtlln ook niet bij ongeconlrnleerd vrijkomen van deze slo' 

!lprulmoll gomo,ot producl: Or839 hnndSChooMn. IMrlon on vo!l!ghold.~hrll . E><tr. ventUa~e. 
~I product IrroQrnt"ne1I mlgvuldig opzulgon ("xplosl8VOI~go stcllu{gorl on evenlUeel herge-
fttIlton. 
IWtanropMllIen Inlnerl abGOrptfemJddBlen dlt zorovufdfg veaamoien on opoIaan In vaten Evett
IwIo /a·.ISla rOlllen ve'IYfjdol1lo mOI_puplosslng. SpoelW8tlWarvoelen nur 11001 
~llon eO~oUuren M _IvoOIV" volgono "'!Jionalo rogol8 

ETIKETTERING EN OPSLAG 

AfJeveringsotlket: vraag leveranel", 

NFP~ 

~ r Opolag: Brandv.llig 

~.m,"lIoW8ard.n: VRW ~ 5 mglm3; AGW ~ 1000 mglm': LBW ~ 20000 mgim' 

_ \ OPMERKINGEN 

~
n S~ec;jlllo • .."Ien koroalllo "'lMon eoo logor vLampunt habhen. 
G bllcaUcs CPA 901. CPA 11-2 en CPR 90S V81\ do Albeldal/\SpIt~<fJ~ wo,dol1 uirvoorlgo InsWcUos gogo",," voor het volllg we"'an mel pelloleum. In 

,",gala en Amo~kean9 ~OOI P<llfCloum jelluoJ. lion do koma1ne ~~n v~1Df vanlVooo dOlJnn!l\WfSClhrffloo kleursloffen 'furfu(~i zie aldaar) looge
~fl(L VWegtulgbenzlne Is normoJa oonzin<l (7j9 aldaar) mol 0"" vOlIJoogd TELlIaho11ll 

I ,i 
, j 

- 1 
In~M'lIIofkn.rI: 30S1 2i!3; lRfMilloe~k3llrt : 30GF't-II1; "AIC·koart: 3-05 G"VI: 30; UN",ummor: 1223 

Kaarlnummer C'{)148 1097 
!'l" Chemlokaarton'" 20· edili. 2005 
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Rev. No : TN-MSDS-C16-C1B-C18'-01 
Date of Issue, 2214104 
Page 10'5 

P.T. Musim Mas (OIeochemical & Soap Chips Division) 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

1. Product and Company Identification 

Product Name 

Commercial Description 

Manufacturer. Name 

Address 

Telephone N~_ 

Emergency Telephone No, 

Fax No. 

Trade Name 

Product Code 

2. Composition I Information On Ingredients 

Chemical Name 

CAS Number 

Gross Formula 

Hazards Identification 

3. Ha2ard Identification 

Proposed Classification 
Human Health Hazards 
a) Inhalation 
b) Skin Contact 
c) Eye Contact 
d) Ingestion 

Physical! Chemical Hazards 

Palm Fatty Acid 

Fatty Acid C16-C18 

PT. Musim Mas (Oleochemical & Soap ChipsDivision ) 

Jln, Oleo, Kaw8san Industri Medan II, 
Saentis, Percut Sei Tuan, 
Deli Serdang, Sumatera Utara, 
Indonesia 

62·61·6871123 

62-61-6871123 

62-61-6871152 

MMFA 

4016,5016 

Dodecanoic Acid, Tetradecanoic Acid, Hexadecanoic Acid, 

Octadecanoic Acid, Octadecenoic Acid . 

68440-15-3 

C12 H24 O2, ,C14 H26 0 2 C16H 32 O2 CIa H3S O2 C18 H34 O2 

Not considered as hazardous 

Low toxicity and not considered hazardous to human beings. 

Dust can cause irritation, like sore throat and cough 
Irritant to skin, 
Can cause irritation 
Can cause irritation to respiratory tract. 

Faint fatty odour 



. C.. 
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Date of Issue.: 2214/04 
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--- P,.T" Musim Mas (Oleochemical & Soap Chips Division) 
Environmental Hazards Combustible, 

4. First-Aid Measures 

Inhalation 

Skin Contact 

Eye Contact 

Ingestion 

5. Fire-Fighting Measures 

Extinguisher Media 

Special Hazards 

6. Accidental Release Measures 

Personal Precautions 

Environmental Precautions 

Leak I Spill 

Keep away from open flame, no smoking , 
Use dry powder, foam, carbon dioxide for extinguishing 

Use self-contained breathing equipment if in 
confined place, 
Remove to fresh air, If suffocation is seriou~, take to a 
doctor, 

Use gloves 
Remove contaminated clothing, flush skin with water or 
shower, take to a doctor if necessary 

Wash out with water , Get medical attention if any sensations 
persist. 

Rinse mouth, drink plenty of water, see physician 
Do not give anything by mouth to an unconscious person . 

Use dry powder, foam, carbon dioxide for extinguishing 

Keep away from open flame, no smoking 
Thermal decomposition will evolve irritant vapours. 

Wear dust mask if dusting occurs 

Minimise contamination of drains, surface and ground 
water 

Collect leakage in sealable containers, soak up with sand or 
other inert absorbent and remove to safe place 
Wash site with sodium bicarbonate solution or ash soda 
Wipe to clean , 
Can also allow spilfage to solidify, then shovel into 
containers . Clean up area immediately 



.( 
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Rev. No: TN - MSDS-C16-C18-C181·.Q1 
Dale of Issue: 2214104 
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P.T. Musim Mas (Oleochemical & Soap Chips Division) 

7 Handling and Storage 

Handling 

Storage 

8. Exposure Control And Personal Protection 

9. 

Engineering Measures 

Hygiene Measure 

Occupational Exposure 

Personal Protection 

Physical and Chemical Properties 

Appearance 

Boiling point, deg C at 760 mm Hg 

-.. -- .. _. _. - -

Melting point, deg C 

Flash point, deg C(Pensky-Martens closed cup) 

Auto-ignition temperature, deg C 

Density, g/ml at 75 deg C 

Vapor pressure, mm Hg at 131 deg C 

Solubility in water, 9/1 QO ml at 20 deg C 

Relative molecular mass 

10. Stability And Reactivity 

Dispose off in accordance with local, state and federal 
regulation 

Avoid contact with eyes 
To use gloves and wear goggles when handling 

Keep in a cool and dry place, avoid extreme heat 
and cold . 
Avoid direct fire, strong ~Ikalis, strong oxidisers 
Store in clean, dry preferably stainless steel vessels 
In bulk, store at about 5-10 deg C above melting point or 
ambient Temperature higher than necessary degrades 
quality at rates dependent on time and temperature of 
exposure. 
Exposure to ultraviolet light, especially sunlight must be 
minimised to prevent quality loss. 

Not applicable 

Good industrial hygiene should be followed . 

No limit have been established. 

Wear l?afety goggles andlor dust mask if dusting occurs 

White to yellowish solid 

298.9-3652 

42-60 

>200 

>250 

0.85 

<1 0 

None 

200-282 
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.-
-- P.T.. Musim Mas (Oleochemical & Soap Chips Division) 

Condition to Avoid Avoid contact with strong oxidizing agents. direct fire and 
strong alkalis . 

Incompatibles 

Decomposition Products 

11 . Toxicological Information 

12. 

Acute fish toxicity 

Acute bacteria toxicity 

Ecological Information 

Biodegradability 

Aquatic Toxicity 

13. Disposal Information 

Method of Disposal 

14. Transport Information 

Strong oxidizing agents and strong alkalis 

Carbon, Carbon Dioxide & Carbon Monoxide 

LC 50 >100mg product/l 

EC 50 >100 mg productll 

Readily biodegradable 

Not known 

Dispose accordance with all applicable National environment 
laws and regulations 

Not a hazardous material according to RID I ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG.ICAO -Til lATA - DGR 

15. Regulatory Information 

Palm Fatty Acid is categorized under non-hazardous chemical 

16. Other Information 



. .c 
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-'---- P. T .. Musim Mas (OleochelIlical & Soap Chips Division) 
Labeling Information 
Product label name Palm Fatty Acids 

Symbol~ none 

Notes ~ Always work safely around open hatches on bulk tanks. The low density makes floatation difficult for 
immersed person 

Disclaimer 

This Material Safety Sheet does not constitute any warranty or guarantee as to the quality, properties, condition or 
o~herwise of the product, It has be~n prepared fr-om the best knowledge available to us and we shaH not liable for any 
insufficiency or accuracy in such information in any case whatsoever. 

.I 



CHLOORBLEEKMIDDELICHLOORBLEEKWATER 
(oplossing met 100 gil resp 50 gil aclle! chloor) 

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN BELANGRIJKE GEGEVENS 

Kookpunl, '0 n.b. HIlLCERE UCHTGEL.E VLOEISlOF METIYPERENDE OEUR 
S"",lIp~nl 'C --6 Oplosslng V8/'l niltrlumhypochlmfelln wole' mot OlIn scUef .1~OO<lJehalto vnn 100 gil (ohIOOrb!eok-

flo!O.hOVO d ollihald (VIOle, ~ 1) 1.1 mlddel) rosp. 50 gil (cI1l00,bluokw.19'). 
De alol onUoedl bij vOIW8rm1rllJ ondo, If1\OIoed Villi zon~chl ood.r vorming van Giftll1" On bl~.nde 

Opi<I.unB~lOld In walO' gI100 rnI volredig dillllJl'1n (0.0. IIhJoor on c/l/oolwaIOfSWI, 1I. aJdaBt) en oode, IIlll1l1lng van ZUU/Slol. dal bmndbe-
vo,damod workl Ce 6tol Is eon .. ell< olddallond<ldo! o~ ,eagoort hoW!! mel "'.ndb"", an reduao-
'ondo atollen mol mill; OP MlI)d ell expIosl&,' ) Do oplossM>o in waler Is oon sterle, baso en le"goort 
1le1U~ mel 7.ur81r 01100' vormlflO van UIfUp,0 dampen (0.0, ch!oor, 21a olda.r) De oplosaloo In walM 
10 ""'""'tel 0 a ten oplichle WfI elumln.um on lln~ T .. sl allo motaJen oan 

MJ\C-wBa,do nlel vasty.stald 

Gourwaumomlng: He. 10 onbeksnd 01 hi] geulWaBfOem:nlJ schadelqko alloclen 10 vOIWochlon zl]n. 
Will!) va" opnomclinadomlngsrlslao: 00 •• of ksn worden opgeoomen In h I nchnnm door In. 
adem~ VdO do damp en doc. In""kken. Een voo, do ge:zondllold g6v"," t!,<0 OQIloonlmVO In do 
luchl doo, V8rdeM~~n!l van deze etol oil C8 20'C v~llIln~m wordo" berlllkl; Ill) ""mcvol~~ 
lIChte, voel SMIle" 
DI,cC\G govolgon: Du otal w.tId Irntofond :fr do hu!d en do BOjrnvllo:wn. De stol wark' bijlend op 
do OlleR on de adetnftaJln!JSo<llo",m I"adorn ng II1In damp enloInov6! kan ademnood verooJ2aken 
(lonQ<Mld.em),~ 
aovalgo" vOc, Ilot milieu: Cozo slol is glNg vGOt ~GI wlIlQrm~lou 

lWIoloffl\UIO: CINaO 
RetallevA molectJutITW",," 74,4 . 

D1RECTE GEVAREN PREVENTIE BLUSSTOFFEN 

o .. nd: nlet orandbaar bll b,and in dl,eCfa omgeving: bi] voorkou, geen 
koolwur gobrulkcn. 

EJcplo.le: bl] brand: lanks/llalen koel howen door spulten 
mal walar. 

SYMPTOMEN PREVENTIE EERSTEHULP 
Inadomen: bijtend, keelpan ~oesten adem- .antilado. rulmlall]ke 8~iglng, plaalselliko .1- trissa lucht. rU81. haII1J1loodo houdlng en dlroct 
oood. ZlJIglnl/. odamhrllJngsbaachermlng (IDlortypa B). ~jlcl<JtIoI""ndu medlscha huJp ln2etten 

Huid: roodhold plIn handscl10enen (neap'""n PVC) QIlrichte be- verooUa/nlgdo kllldu1fl ulltIckk<n. huld apo~~Gn 
achermende kleding. metVllo'wAle,of douchl!l1lMl:«l nO<Ug nrl8 read-

plegen. 

Ogen: bljr.nd ,oodheld pijn slechl zlen gel.atsscherm mlnlman' 15 mlnuten ~poolon mol water (OVI. 
conlaclien.en ~rWl]daren/deI!Un Me' (OOD)1lJl8 
bronoon. billven 8pOOIcn d ns veIVoll<. 

In.lI~ken: biflend, k •• lpljn bulkpljIT braken. mond laten epoelen. GEEN brokon opwQkken en 
direct spoedei,ende medlsc\lo hUlp !n2onen 

NOODSITUATIE EN OPRUIMING ETIKETTERING EN OPSLAG 

NOOOStTUATlE: AclJul gozondheldsgav""d BU grQler. hoeveelh.den: gevareozone ONMIOOEl-
Afleverlngs.Uket:'1 

lIJK omrulmen en (talen) olzeHen Deskundlgo waarschuwenl ~ 
(lplllimon gcmorfl prcduct, Draag hendschoenen laalZen Hlterma.ker met fillortype B en ge- Irrilerend 
laalt,r;;he,m. Eltlra .ont-laU. 
GamofSl {IfOduallndAmmQ". zorgwldlg opZIllgen en avenru.el hergebrulken. 

Hl31-361s8 ROS/ant opnemon in Inert ebSO/llUomlddol (goon , •• gsal) of verwQderen met water Spas/water 
olvo,,,.o naar rlool S: (112-)26-4ti-50 
EvonWoIe Vale" .!lkelteren eh a!voeren volgens regionalo regels NolllB 

Opslag: GeschGldan VBn brandbar. sloffen re-
ducUemlddelen en ZIlra" koel donker 

Inlcrvenll'lVI.a,dom nlel vAS1gaslald 
.' 

OPMERKINGEN 
I) Vonwege brandgovaarVlltontralr.lgde ToJOdlng ulWpoolon met veal wat.r. ~ Do vorschljnllO.lon "'",rlongco>duom OJI(!J1barnn zlel\ \'1!81OJ pas na onkola 

'. '"en en worden v .... ferkt door IIchrunalijks Inop"Mlng; ruBt e" opnome In .an zlekQnhul. III mnrom noadlakolljk. '1 Dezo oUknllorl'19 gold. voor do 
Of)fo$s!ng mel 100g/1 neUel ehloQ" 

~. ~etglll1glng doot dozo 8101 Is lIflec!naloo eerst. hulp noodzakelijk; da benodigdo middelen (zuurslof 100%) moolen metgebrulksaanwijzlng beschlk-
;. r <ljn Ve'pal<klng: spOdalll materloul 

; 
; 

.': 
TREM,atolknBtIl 80S1791(TnEM-g,oBpako.r1: BOGC!HI+III; ERIC-kaart: 8~6 

Kaartnumme, C-0073 

Chemlekeerten'" 20· editi. 2005 

GEVI: eo; UN-nummer: 17!)1 
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HUiSBRANDOLlE 

YL,,,,,,,.,,'r-' MET TYPERfNOE nEUA 
00 damp ",engl zlch good ","l luch!. l~n govolgo IIIIfI het II'lrlnge gektldtnsavwno~en van d. vk>oi 
stat Iwnnen oloklrO<llaU5clI" taCSlngen worden opgllWeln bIj $1roming bCl\'agtnll elo 

S<llltldalljl<o 
BIO' ~UJl opllononl.n In Ilet 1ic1l811m dool 

van do dwnp on door Insllkkon. Eon voor de ~gQzoodl1.rd lIol/".ut1j~Q Qoncen~.1 In 
door YOldamplng von deu slo' bil co 2O'C VlIj langzanm Y<ord<!n borcllc1; b! vQrnOVde~ 

edller veel ooollor. 
.0110010 Del/olgon: 00 5101 """lid Irrilefonll 01' 110 agon . Na Inaliltkoil van de vIool!lllll lalM~n diu,>
poill .. In de kmgOll loroct1tkomon waatdoor l<lI\1lOululeklnu oo\$taql. 00 vloelsll>.f anIVe! do lMif. 
Gel/olno" bll lDngdurlgo, hl>r"oaldo biooisloillng: !<An b~ 1\090 blaotsleliing •• nla&Wig ven hel 
periloto zGnuwst.lGel vgroorl8l<on wel3ct11 door de aanwellgheiIJ von hOlOMo 
COl/olgoo VDor hoI mlllDu: 0918 QI., 10 gllllg voor hsl wDlermlllau 

NOODSIT\JAlIE: Is nlot te verwachl8n ook nlal blj ongaconlroleerd .rijkoman van daze slof 

~ gemorol product: Draag hand<>;haenen l08128n Hitermaskar mel filtertype A en vei
I ''!l,I1Otqa''IlI. Eldra ven~l.tie. 

producllncWnmen, 2or!!W'dlg opzu'gcn en uvOl'ltueellJe'liebrtJlkoll. 
R/lStant opnomon In lnort obsolflbemftklol on lin zorgvuldlg .emunoTen on op"'BI!n in vale" EVen
ruc/si88t&ts IllS/an v8iv.1jderon mel zoopopJoGlllng. Spoelwntl1( .'_ron naar rIoal 

odl<r!ttGron en o. .. aeron volQIIIlll ragtoMla <OQola 

708 

variAren mat de somrmstDmng. In verband mel 
DB sarnnMlonlno van huisblandollo varleertvon pMl) tol 
!>olmllon nl1l1ll110 OOVWlllijl<o oIgenachappen. rnadploolj 
0,1% beozcen bllVlll Zle ook do llIkolM van d~ EG-ncta Ii

I$oon Olllng'O'.lIn koolYialorstoUcn. In publicaUes CPR 9-1 CPA 9-2 Oil CPA 
.OOf lull vel~D WOIle"n mOl hulsbrBndoli. 

30GF1-I1I; ER1C-k •• rt: J·D. 

K •• rtnummer C-0732 

Chemiel<r!arten" 20· adlUG 2005 

VergilUg 

R: 4S~65 
s: 53·45 
Nola fi.<p 



,;~ 

IJZER(II)SUlFAAT HEPTAHYDRAAT 

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
On~eedt bened.n het kookpunt·O 406~ 
Smellpu.t (on~eadl) '0 &4:1) , 

Relallev. dlchlll.kl (wo\o' = 1) 1 9 
Oplosbool1lelll In walor lII100 ml 41 B 

BELANGRIJKE GEGEVENS 
, , 
t 

GROENE KRISTALLEN. VlORDT GEELBRUIN AAN De LUCHT I:l 
De mot 01111011<11 btJ vOThllling bovM ~OO"C onder vormiJ\g van Qilllgo en bljtende dampen (0 JI IIij , 
vnld1tlNide zie eidalU) Do oprosslng In watsr IS oen maUg sterk WIlr Re"fje.rt I.ngzaam ""'11.V. 
~~I 'ri! dIl tuelll lot l1IrrfSllUul :~ : 

MAC-waardo (als Fe) 1 mgt"" 1 

Will .. von opnnmo>/lnndomlnfl1l,IBlco: 00 sloll<lln wordon opgonomon I. hoi Uel'IelllJl doot h ; 
udom:ng Villi G1Dldeelijea on dOOr insIllcken. ~9.o\o1 VlIrrlampt bli ~·C prakUsch. I; oJs ~ 
k1tn biI vorolutvon ecillor Mol cen Ill'ilCr.nd.-ooncentrolio in do tuel'll oOlstoan. 
Dlreele oovoigon: De SIO' wo,kl lnllorond op do OOM, de n.us an do ~ ... I, Do stol kM ,_ . 
op hot maagdarmk~nBal blllll9li1cken VIIn Q!CIO hc<!vcoillodon (",serda,e grammen) met afs g"", r 
ml.sel~khuld roaagbiOOdlngon on s]lock D. ul1warklnu kon va~raagd Inlro<fell 

, , 

~~ ~~ i.,' 
~R~e~Ia~~~ev~a~mcl~~~~u~I~~aa~ ________ -M2~78~,~O+-__________________________ --~----------------------------i ; 

D1RECTE GEVAREN PREVENTIE BLUSSTOFFEN 
Brand: nlet brandbaar. biJ brand in dlmel. omgeving; aile blusslofiol l : 

10egeslaan, 
r-------S-Y-M-PT--O-M-E-N-------+--------P-R-E-V-E-N-TI-E--------~~----E-E-R-S-TE--H-U-L-P-----;~ 
~--------------------------~V~E~R-S~PR~B~DEN~~VA~N~$~T07F~V0707R~K~O~M~E~N~I--+----------------------------; 
t;1:-n-ad:-e-m-e-n-: k:-e-el:-p-;;tln-en-;-ho-e-B:-Ie-n-------~-PI:-a~alse:=-:u~jk-e-a(zu-:--7ig7in-g":;"'of:-'-'-ad,:,.'-m"'h'-.::-"n-g"'sb:-.-SC"':h-e-r'+f:::'I:-sse---:IU:-C:;:h:-' -ru-:':.71 -en--.-=-r1S:-raa'7':'d-:-p";'I.-g-.:-n-----t \ 
~~ __ ~ _________ _________ __ ~m_in~g~(~ro:-m_rty~pe~~P2~)_' ______ ~ _____ -r ___ ~~~~~~~~ __ -'-~~'I " 
Huid: roodh.ld handschoenen (neapr"",n PVC) verontrelnlgde kleding ultll.kken en hUld s,,"* ~ 

Ogen: roodheld en pijn 

InsUkk.n: buikkramp missalilkheid braken 
dian"" .Isperioheid 

stalbril 

NOODSITUATIE EN OPRUIMING 

NOODSfTUAne: Is niat ta vO/wachlen ook niel bli ongecontroleerd vrtjkomen van deze Btol 

Oprulman gomorsl product: D,aeg handschoenen iaa",.n fille,masket met filtartype P2. en ge· 
laalsocherm, 
GGmor~t product zorgvuldig opschuppan en O1Ie~tuooi h.fgebruik.n 
Reslant verwijderen mat walar SpaelWatera(Voorvn . nllr rtool, 
Eventuele valen sllk.tteren on afleeren volgl!l1'~Jonruo regels 

Inlew.nllewaarden: nlet vaatgeslold 

OPMERKINGEN 

lell met veeJ water of douchen. " 

mlnlmsal 15 minuten spool"n met weier (.11. ~ 
contactfonzen varwlJderen) dIln naar (cog),'" : 
brengen , 

I!IOnd laton spoolon, ACllovo' kool (corbornlxl lot
""nen, arlo rarufplagon en dln:cl spoedai5cnde 
mcdfodl. hulp !Metten 

ETIKETTERING EN OPSLAG 

Anavg.lngs.tlkl!!: vrBag levetander 

Opslag; Gescheiden van oxldauemiddeJen e!'! 
slerko oasen 

--'}}int CAS-nummerv"" de walel'llrije vorm i. [7720-78·7), 21'TOsson deu IIlmperaturon gael hotl4al$IO ktia4'1l\'lalorvor1oron on kcmon zwav.Jo'<id"" 
vrq· '} Helschljnbare sm.llpunl doorv.rll •• van krislalwalerlsopgegfM!l1 Ovorigo (8dIIJnbaro) &mol/ponlon: t IO·120"C (1IIof,lolra- Mar rnonohyr!l."~ 

-
726 Kaartnummer C-QS49 
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Ma_g_azijncode 12.217.0700 
NATRONLOOG 50% (AKZO NOBEL BASE CHEMICALS) 

13-7-2005 
Toe~assingsstatus: Basis 

VerschiJnlngsvorm: Vloeibaar - kleurioos - reukloos 
Toxicologie: 
Merknamen: 1 
Samenstelllng: 
CAS Naam % MAC Huid Opmerkingen 
1310-73-2 natriumhydroxide 50% 
Chemie: Relatieve dichtheid: 1.110-1.530 
Kookpunt (OC): 111-145 Dampspanning (kPa): 0,1 
Smeltpunt (0C): Relatieve dampdichtheid: 
Vlampunt (OC): Explosiegrens (vol% in lucht): -
Zelfontbranding (OC): Oplosbaarheid in water (g/100 volledig meng-

mil; baaar 
Toxicologle: 
Korte termijn: Veroorzaakt ernstige brandwonden. 
Lange termijn: 
Milieu effecten: 
Aquatische gegevens: Mag niet onverdund of nlet geneutraliseard in oppervlaktewater of in afwate-

ringskanaal geloosd worden. WGK 1: weinig gevaarlijk voor water. 

Risico Preventie EHBO/BHV 
Brand: 
Ontledings- of verbrandingspro- Aile blusmiddelen kunnen worden 
ducten kunnen gevaarlijk zijn voor gebrulkt. In geval van brand: 
de gezondheid. onafhankelijke ademhalingsbe-

scherming gebruiken. 
Inadamen: 
De stof is bijtend. Kans op longoe- Afhankelijk van de verwerkings- Onmiddellijk arts raadpiegen. 
deem: hoesten en benauwdheid, omstandigheden, maar minimaal 
eventueel pas na enkele uren. goede ruimteventilatie. Bij onvol-

doende ventilatie, geschikte 
adembescherming dragen. 

Huid: 
De stof is bijtend. Symptomen: Contact met de huid voorkomen. Verontreinigde kleding zo spoedig 
ernstige brandwonden. Draag: polyvinylchloride hand- mogelijk verwijderen. Wassen 

schoenen (PVC). Rubberhand- met veel water en zeep. Goed 
schoenen. Draag beschermende naspoelen met water. Onmiddel-
kleding. lijk arts raadplegen. Verontreinig-

de kleding wassen voor herge-
bruik. 

Ogen: 
Gevaar voor ernstig oogletsel. De Aanraking met de ogen voorko- Langdurig (ca. 15 min) spoelen 
stof is bijtend. men. Veiligheidsbril of gelaats- met veel water, oogleden goed 

scherm. open houden. Onmiddellijk arts 
raadplegen. 

Insllkken: 
De stof is bijtend. Mond laten spoelen met water, 

indien het slachtoffer bij bewust-
zijn is. Veel water laten drinken. 
GEEN braken opwekken. Onmid-
dellijk arts raadplegen. 

Essen! Energle. Geertruidenberg NATRONLOOG 50% (AKZO NOBEL BASE CHEMICALS) - Basis, 1 van 2 



Risico 
WMS plctogrammen: 

Opslag 
In contact met metalen kan water
stofgas gevormd worden (explo
siegevaar!). Vermijdt contact met: 
aluminium. Koper. Legeringen. 
Lichte metalen. Magnesium. Zink. 
Zuren. 

Preventle 
Overige plctogrammen: 

.-.~-8i>O 
Persoonlljke maatregelen 

De algemene hygi~nemaatrege
len in de omgang met chemicali
en zijn van toepassing. 

Overig 

-~ 
-essent-

EHBO/BHV 
R&S zlnnen: 
R: 35 
S: 26, 37/39, 45 

Milieu maatregelen 
Bij vrijkomen van het product: 
zorg voor persoonlijke bescher
mingo In de huidlge toestand 
opnemen en recycling overwe
gen. Resten met veel water 
wegspoelen. 

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk aan arts raadplegen (indian mogelijk etiket 
tonen). De volgende stoffen kunnen vrijkomen: waterstof (H2). Stabiel onder normale omstandlgheden. 

Essen! Energle, Geertruldenberg NATRONLOOG 50% (AKZO NOBEL BASE CHEMICALS) - Basis, 2 van 2 
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RMERRDRHESSCORPORRTION 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

~ 
NFPA 704 (SacHon 16) 

No.2 Fuel all MSDS No. 0088 

11. CHEMICAL PRODUCT and COMPANY INFORMATION (rev. Jan-98) 
Amerada Hess Corporation 
1 Hess Plaza 
Woodbridge, NJ 07095-0961 

EMERGENCY TELEPHONE NUMBER (24 hrs): CHEMTREC 
COMPANY CONTACT (business hours): Corporate Safety 
SYNONYMS: #2 Heating Oil; 2 Oil; Off-road Diesel Fuel 

(800) 424-9300 
(732) 750-6000 

Sse Section 16 for abbreviations and acronyms. 

12. COMPOSITION and INFORMATION ON INGREDIENTS 

INGREDIENT NAME 

#2 Fuel 011 
CAS NUMBER: 6847s.3()'2 

Naphthalene 
CAS NUMBER: 91-20-3 

EXPOSURE LIMITS 
OSHA PEL-TWA: 5 mgfm3 as mineral oil mist 
ACGIH TLV-TWA: 1997 NOle - 100 mgIm$ skin A3 

OSHA PEL-TWA: 10 ppm 
ACGIH TLV-TWAlSTEl: 10/15 ppm A4 

(rev. Sap-S8) 
CONCENTRATION 

PERCENT BY WEIGHT 
100 

Typically 0.1 

A complex combination of hydrocarbons wIth carbon numbers in the range C9 and higher produced from 
the distillation of petroleum crude oil. 

13. HAZARDS IDENTIFICATION (rev. Jan-98; Tox-98) _ 

EMERGENCY OVERVIEW 
CAUTION I 

OSHAlNFPA COMBUSTIBLE LIQUID - SLIGHT TO MODERATE IRRITANT - EFFECTS CENTRAL 
NERVOUS SYSTEM - HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED 

Moderate fire hazard. Avoid breathing vapors or mists . May cause dizziness and drowslnass. May causa 
moderate eye Irritation and skin Irritation. Long-term, repeated exposure may cause skin cancer, 

If Ingested do NOT Induce vomiting, as this may cause chemical pneumonia (fluid In the lungs). 

EYES 
Contact with eyes may cause mild Irritation. 

§19N 
Practically non-toxic if absorbed following acute (single) exposure. May cause skin irritation with 
prolonged or repeated contact Liquid may be absorbed through the skin in toxic amounts if large areas of 
skin are repeatedly exposed, 

INGESTION 
The major health threat of ingestion occurs from the danger of aspiration (breathing) of liquid drops into 
the lungs, particularly from vomiting. Aspiration may result in chemical pneumonia (fluid in the lungs), 
severe lung damage, respiratory failure and even death 

Ingestion may cause gastrointestinal disturbances, including irritation, nausea, vomiting and diarrhea, and 
central nervous system (brain) effects similar to alcohol intoxication. In severe cases, tremors, 
convulsions, loss of consciousness, coma, respiratory arrest, and death may occur 

INHALATION 
Excessive exposure may cause irritations to the nose, throat, lungs and respiratory tract Central nervous 
system (brain) effects may include headache, dizziness, loss of balance and coordination, 
unconsciousness, coma, respiratory failure, and death 

Revision Date: 02/28/01 Page 1 of7 
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RMERRDR HESS CORPCRRTION 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

No.2 Fuel Oil MSDS No. 0088 

WARNING: the burning of any hydrocarbon as a fuel in an area without adequate ventilation may result In 
hazardous levels of combustion products, including carbon monoxide, and inadequate oxygen levels, 
which may cause unconsciousness, suffocation, and death. 

CHRONIC EFFECTS and CARCINOGENICITY 
Similar products have produced skin cancer and systemic toxicity in laboratory animals following repeated 
applications The significance of these results to human exposures has not been determined· see 
Section 11Toxicolegical Informat/on . 

MEDICAL CONDITIONS AGGRAVATED BY EXPOSURE 
Irritation from skin exposure may aggravate existing open wounds, skin disorders, and dermatitis (rash) 

I 4. FIRST AID MEASURES (rev. Jan-98; Tox-98) 

5Y§. 
In case of contact with eyes, immediately flush with clean, low-pressure water for at least 15 min . Hold 
eyelids open to ensure adequate flushing . Seek medica! attention. 

SKIN 
Remove contaminated clothing. Wash contaminated areas thoroughly with soap and water 0(' with 
waterless hand cleanser. Obtain medical attention if irritation or redness develops. 

INGESTION 
DO NOT INDUCE VOMITING. Do not give liquids. Obtain immediate medical attention. If spontaneous 
vomiting occurs, lean victim forward to reduce the risk of aspiration. Monitor for breathing difficulties. 
Small amounts of material which enter the mouth should be rinsed out until the taste Is dissipated. 

INHALATION 
Remove person to fresh air. If person is not breathing, provide artificial respiration . If necessary, provide 
additional oxygen once breathing is restored if trained to do so Seek medical attention immediately. 

I ~. FIRE FIGHTING MEASURES 
FLAMMABLE PROPERTIES: 
FLASH POINT: 
AUTOIGNITION POINT: 
LOWER EXPLOSIVE LIMIT (%): 
UPPER EXPLOSIVE LlMIT (%): 

FIRE AND EXPLOSION HAZARDS 

(rev. Sap-94) 

100 OF (M°C) minimum PMCC 
494 OF (257°C) 
0.6 
7.5 

OSHA and NFPA Class 2 COMBUSTIBLE LIQUID (see Section 14 fortransporiation classification) 
Vapors may be ignited rapidly when exposed to heat, spark, open flame or other source of ignition. When 
mixed with air and exposed to an ignition source, flammable vapors can burn in the open or explode in 
confined spaces. Being heavier than air, vapors may travel long distances to an ignition source and flash 
back. Runoff to sewer may caUSe fire or explosion hazard. 

EXTINGUISHING MEDIA 
SMALL FIRES: Any extinguisher suitable for Class B fires, dry chemical, C02, water spray, fire fighting 
foam, or Halon . 

LARGE FIRES: Water spray, fog or fire fighting foam. Water may be ineffective for fighting the fire, but 
may be used to cool fire-exposed containers 

FIRE FIGHTING INSTRUCTIONS 
Small fires in the incipient (beginning) stage may typically be extinguished using handheld portable fire 
extinguishers and other fire fighting equipment 

Revision Date: 02/28/01 Page 2 of7 
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RMERRDRHESSCORPORRTION 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

No.2 Fuel Oil MSDS No. 0088 

Rrefighting activities that may result in potential exposure to high heat, smoke or toxic by-products of 
combustion should require NIOSH/MSHA- approved pressure-<lemand self-contained breathing apparatus 
with full faceplece and full 'protective clothing 

Isolate area around container involved in fire. Cool tanks, shells, and containers exposed to fire and 
excessive heat with water For massive fires the use of unmanned hose holders or monitor nozzles may 
be advantageous to further minimize personnel exposure. Major fires may require withdrawal, allowing 
the tank to burn.. Large storage tank fires typically require specially trained personnel and equipment to 
extinguish the fire, often including the need for properly applied fire fighting foam., 

See Section 16 for the NFPA 704 Hazard Rating . 

I 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES (rev. Jan-g8) 
ACTIVATE FACILITY'S SPILL CONTINGENCY OR EMERGENCY RESPONSE PLAN. 

Evacuate nonessential personnel and remove or secure all ignition sources. Consider wind direction; stay 
upwind and uphill, if possible. Evaluate the direction of product travel, diking, sewers, etc , to confirm spill 
areas. Spills may infiltrate subsurface soil and groundwater; professional assistance may be necessary to 
determine the extent of subsurface impact. 

Carefully contain and stop the source of the spill, if safe to do so . Protect bodies of water by diking, 
absorbents, or absorbent boom, if possible . Do not flush down sewer or drainage systems, unless system 
is designed and permitted to handle such material. The use offire fighting foam may be useful In certain 
situations to reduce vapors The proper use of water spray may effectively disperse product vapors or the' 
liquid itself, preventing contact with ignition sources or areas/equipment that require protection . 

Taka up with sand or other 011 absorbing materials. Carefully shovel, scoop or sweep up Into a waste 
container for recl~mation or disposal. Response and clean-up crews must be property trelned and must 
utilize proper protective equipment (see Section 8) . 

I 7. HANDLING and STORAGE (rev. Jan-Sa) 
HANDLING PRECAUTIONS 
Handle asa·combustible liquid. Keep away from· heat, sparks, excessive temperatur.es and open f1amel 
No smoking or open flame in storage, use or handling areas. Bond and ground containers during product 
transfer to reduce the possibility of static-initiated fire or explosion .. 

Special slow load procedures for "switch loading" must be followed to avoid the static Ignition hazard that 
can exist when this product. is loaded into tanks previously containing low flash point products (such as 
gasoline) - see API Publication 2003, "Protection Against Ignitions ArIsing Out Of Static, lightning and 
Stray Currents ." 

STORAGE PRECAUTIONS 
Keep containers closed and clearly labeled. Use approved vented storage containers , Empty product 
containers or vessels may contain explosive vapors Do not pressurize, cut, heat, weld or expose such 
containers to sources of ignition, 

Store in a well-ventilated area. This storage area should comply with NFPA 30 "Flammable and 
Combustible Liquid Code" . Avoid storage near Incompatible materials. The cleaning oftanks previously 
containing this product should follow API Recommended Practice (RP) 2013 "Cleaning Mobile Tanks In 
Flammable and Combustible Liquid Service" and API RP 2015 "Cleaning Petroleum Storage Tanks" 

WORKlHYGIEf.JlC PRACTICES 
Emergency eye wash capability should be available In the near proximity to operations presenting a 
potential splash exposure . Use good personal hygiene practices . Avoid repeated and/or prolonged skin 
exposure. Wash hands before eating, drinking, smoking, or using toilet facilities, Do not use as a 
cleaning solvent or harsh abrasive skin cleaners for washing this product from exposed skin areas 
Waterless hand cleaners are effective , Promptly remove contaminated clothing and launder before reuse 
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Use care when laundering to prevent the formation of flammable vapors which could ignite via washer or 
dryer Consider the need to discard contaminated leather shoes and gloves 

I 8. EXPOSURE CONTROLS and PERSONAL PROTECTION (rev. Jan-98) 
ENGINEERING CONTROLS 
Use adequate ventilation to keep vapor concentrations of this product below occupational exposure and 
flammability limits, particularly In confined spaces 

EYE/FACE PROTECTION 
Safety glasses or goggles are recommended where there Is a possibility of splashing or spraying 

SKIN PROTECTION 
Gloves constructed of nitrile, neoprene, or PVC are recommended, Chemical protective clothing such as 
of E.r, DuPont TyChem®, Saranex® or equivalent recommended based on degree of exposure , Note: The 
resistance of specific material may vary from product to product as well as with degree of exposure, 
Consult manufacturer specifications for further information 

RESPIRATORY PROTECTION 
A NIOSH/MSHA-approved air-purifying respirator with organIc vapor cartridges or canister may be 
permissible under certain circumstances where airborne concentrations are or may be expected to exceed 
exposure limits or for odor or irritation, Protection provided by air-purifying respIrators is limited, Refer to 
OSHA 29 CFR 1910,134, ANSI 288 2-1992, NIOSH Respirator Decision Logic, and the manufacturer for 
additional guidance on respiratory protection selectIon , 

Use a positive pressure, air-supplied respirator if there is a potential for uncontrolled release, exposure 
levels are not known, in oxygen-deficient atmospheres, or any other circumstance where an air-purifying 
respirator may not provide adequate protection. 

I 9. PHYSICAL and CHEMICAL PROPERTIES (rev. Jul-98) 
APPEARANCE 
Red or reddish/orange colored (dyed) liquid 

ODOR 
Mild. petroleum dIstillate odor 

BASIC PHYSICAL PROPERTIES 
BOILING RANGE: 340 to 700 OF (171 to 371 DC) 
VAPOR PRESSURE: 0009 psla @ 70 OF (21 DC) 
VAPOR DENSITY (air == 1): > 1 .0 
SPECIFIC GRAVITY (H20 == 1): AP 0.87 
PERCENT VOLATILES: 100 % 
EVAPORATION RATE: SloW; varies with conditions 
SOLUBILITY (H20): Negligible 

,'111:-- STABILITY and REACTIVITY (rev. Sep-94) 
STABILITY: Stable Hazardous polymerization will not occur 

CONDITIONS TO AVOID and INCOMPATIBLE MATERIALS 
Avoid high temperatures, open flames, sparks, welding, smoking and other ignition sources, Keep away 
from strong oxidizers; Viton ®; Fluorel ® 

HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS 
Carbon monoxide, carbon dioxide and non-combusted hydrocarbons (smoke), 
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111. TOXICOLOGICAL PROPERTIES (re.v. Jan-98; Tox-9S) 
ACUTE TOXICITY 
Acute Oral LD50 (rat): 14 5 mllkg 
Acute Dermal LD50 (rabbit): ;> 5 mllkg 
Guinea Pig Sensitization: negative 
Primary dermal irritation: moderately irritating (Draizl~ mean irritation score - 3.98 rabbits) 
Draize eye irritation: mildly irritating (Draize score. 48 hours, unwashed - 2.0 rabbits) 

CHRONIC EFFECTS AND c'ARCINOGENICITY 
Carcinogenic: IARC: NO NTP: NO OSHA: NO ACGIH: 1997 NOIC: A3 
Dermal carcInogenicity: posItive - mIce 

Studies have shown tnat similar products produce skin tumors in laboratory animals following repeated 
applica1ions without washing or removal. The significance of this finding to human exposure has not been 
determined. Other studIes with active skIn carcinogens have shown that washing the animal's skin with 
soap and water between applicat.ions reduced tumor formation 

iNs product is similar to Diesel Fuel.. IARC classifies whole diesel fuel exhaust particulates as probably 
carcinogenic to humans (Group 2A) and NIOSH regards it as a potential cause of occupational lung 
cancer based on animal studies and limited evidence in humans .. 

MUTAGENICITY (genetic effects) 
Material of similar composition has been positive in a mutageniclty study. 

112. ECOLOGICAL INFORMATION (rev. Jan-9S) 
Keep out of sewers, drainage areas and waterways. Report spills and releases, as applicable, under 
Federal and State regulations . 

113. DISPOSAL CONSIDERATIONS (rev. Jan-9S) 
Consult federal. state and local waste regulalions to determine appropriate disposal options. 

·114. TRANSPORTATION INFORMATION ' (rev. Jan-98) 
PROPER SHIPPING NAME: FUEL OIL, NO.2 
HAZARD CLASS & PACKING GROUP: 3, PG III 
DOT IDENTIFICATION NUMBER: NA 1993 
DOT SHIPPING LABEL: FLAMMABLE LIQUID 
May be reclassified for transportation as a COMBUSTIBLE LIQUID under conditions of DOT 49 CFR 
173.120(b )(2). 

115. REGULATORY INFORMATtON (rev. Feb-01) 
U.S. FEDERAL. STATE, and LOCAL REGULATORY INFORMATION 
This produGt and its constituents listed hereIn are on the EPA TSCA Inventory. Any spill or uncontrolled 
release of this product. including any substantial threat of release; may be $ubjeet te'federal, state ·and/or 
lOCal reporting requirements. This product andlor its constituents may also be subject to other regulations 
at the state 'andfor local level. Consult those regulations applicable to your facility/operation. 

CLEAN WATER ACT (OIL SPILLS) 
Any spill or release of this product to "navigable waters· (essentIally any surface water, Including certaln 
wetlands) or adjoining shorelines sufficient to cause a visible sheen or deposit of a sludge or emulsion 
must be reported Immediately to the National Response Cenler (1·800-424.8802) or. if not practical, the 
US. Coast Guard with follow-up to the National Response Center, as required by U S Federal Law. Also 
contact appropriate state end local regulatory agencies as required 
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CERCLA SECTION 103 and SARA SECTION 304 (RELEASE TO THE ENVIRONMENT) 
The CERCLA definition of hazardous substances contains a ·petroleum exclusion" clause which exempts 
crude oil, refined, and unrefined petroleum products and any indigenous components of such However, 
other federal reporting requirements (a g" SARA Section 304 as well as the Clean Water Act If the spill 
occurs on navigable waters) may still apply 

SARA SECTION 311/312. HAZARD CLASSES 
ACUTE HEALTH CHRONIC HEALTH E!BE SUDDEN RELEASE OF PRESSURE REACTNE 

X X X 

SARA SECTION 313 • SUPPLIER NOTIFICATION 
This product may contain listed Chemicals below the de minimis levels which therefore are not subject to 
the supplier notification requirements of Section 313 of the Emergency Planning and Community Right-To
Know Act (EPCRA) of 1986 and of 40 CFR 372, If you may be required to report releases of chemicals 
listed In 40 CFR 372 28, you may contact Amerada Hess Corporate Safety if you require additional 
information regarding this product. 

CANADIAN REGULATORY INFORMATION (WHMIS) 
Class B, Division 3(Combustible LIquid); Class D, Division 2, Subdivision B (Toxic by other means) 

116. OTHER INFORMATION (rev. Feb·01) 
NFPA® HAZARD RATING HEALTH: 0 

FIRE: 2 
REACTIVITY: 0 

Negligible 
Moderate 
Negligible 

HMIS® HAZARD RATING HEALTH: 
FIRE: 
REACTIVITY: 

SUPERSEDES MSDS DATED: 09/03/98 

ABBREVIATIONS: 

1" Slight 
2 Moderate 
o Negligible 

,. Chronic 

AP = Approximately < = Less than > = Greater than 
N/A = Not Applicable N/D ;;: Not Determined ppm::: parts per million 

ACRONYMS: 
ACGIH American Conference of Govemmental NFPA 

Industrial Hygienists 
AIHA 
ANSI 

American Industrial Hygiene Association NIOSH 
American National Standards Institute (212) 
642-4900 NOIC 

API American Petroleum Institute 
(202) 682-8000 

CERCLA Comprehensive Emergency Response, 

DOT 

EPA 
HMIS 
IARC 

Compensation, and Liability Act 
U.S Department of Transportation 
[General info: (800) 467-4922] 
US, Environmental Protection Agency 
Hazardous'Materials Information System 
International Agency For Research On 
Cancer 

MSHA Mine Safety and Health Administration 

Revision Date: 02/28/01 

NTP 
OPA 
OSHA 

PEL 
RCRA 

REL 
SARA 

SCBA 

National Fire Protection AssocIation 
(617) 770·3000 
Nat/onallnstitute of Occupational Safety 
and Health 
Notice of Intended Change (proposed 
change toAGGIH TlV) 
National Toxicology Program 
Oil Pollution Act of 1990 
U S Occupational Safety & Health 
Administration 
Permissible Exposure Limit (OSHA) 
Resource Conservation and Recovery 
Act 
Recommended Exposure Limit (NIOSH) 
Superfund Amendments and 
Reauthorization Act of 1986 Title III 
Self-Contained Breathing Apparatus 
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SPCC 

STEL 

TLV 
TSCA 

Spill Prevention, Control, and 
Countermeasures 
Short-Term Exposure Limit (generally 15 
minutes) 
Threshold Limit Value (ACGIH) 
Toxic Substances Control Act 

DISCLAIMER OF EXPRESSED AND IMPWED WARRANTIES 

TWA 
WEEL 

WHMIS 

MSDS No. 0088 

Time Weighted Average (8 hr,) 
Workplace Environmental Exposure 
Level (AIHA) 
Canadian Workplace Hazardous 
Materials Information System 

Infonnatlon presented herein has been compiled from sources considered to be dependable. end Is accurate and reliable to the 
best of our knowtedge and belief but is not guaranteed to be so Since condillons of use are beyond our control. we make no 
warranties expressed or implied except those that may be contained in our written contract of sale or acknowledgment. 

Vendor assumes no responsibility for Injury to vendee or thIrd persons proxImately caused by the material if reasonable safely 
procedures are not adhered to as stIpulated in the data sheet. Additionally, vendor assumes no responsiblllly for Injury to vendee 
or Ihlrd persons proximately caused byabnonnal use of the material, even if reasonable safety procedures ara followed 
Furthermore vendee assumes the risk in their use of the material. 
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Magazijncode 12.216.0300 
ZOUTZUUR 300/0 (AKZO) 

13-7-2005 
Toepasslngsstatus: Basis 

VerschlJnlngsvorm: vloeibaar - kleurloos 1 geel- stekend 
Toxicologle: 
Merknamen: I 
Samenstelllng: 
CAS Naam % MAC Huid Opmerklngen 
7647-01-0 zoutzuur, >= 25% 15 (mg/m3 TGC 15 min) 
Chemie: Relatieve dichtheid: 1.10000 -

1.20000 
Kookpunt (OC): 42 -108 Dampspanning (kPa): 1,5 
Smeltpunt (0C): -51 - -33 Relatleve dampdichtheid: 
Vlampunt (OC): niet van toe- Explosiegrens (vol% in lucht): -

passing 
Zeltontbranding COC): niet van toe- Oplosbaarheid in water (g/100 volledig 

passing mn: 
Toxlcolog/e: 
Korte termijn: Irriterend voor de ademhallngswegen. Veroorzaakt brandwonden. 
Lange termijn: Geen. 
Milieu effecten: 
Aquatische gegevens: 

Risico Preventie EHBO/BHV 
Brand: 

Bepaald door omgeving. 
Inadaman: 
De stot is bljtend: keelpijn, hoes- Geen (bij voldoende afzuiging). Het slachtoffer zo snel mogelijk In 
ten, ademnood. Kans op lon90e- Gasmasker filtertype B (bij onvol- trisse lucht brengen en rust laten 
deem: hoesten en benauwdheid, doende afzuiging). Gasmasker houden. BiJ ernstige blootstelling 
eventueel pas na enkele uren. In flltertype E (bij onvoldoende arts waarschuwen. Bij ademha-
ernstige gevallen kans op dodelijke afzuiging). Lckale afzuiging lingsprcblemen: tevens knellende 
aflcop. toepassen. kleding losmaken en als het 

slachhtoffer bij bewustzijn is in 
halfzittende houding brengen. Bij 
stagnatie van de ademhaling 
ONMIDDELLlJK beademen en zo 
snel mogelijk naar het ziekenhuis 
vervoeren. 

Huld: 
De stot is bijtend: roodheid, pijn, Butylrubber handschoenen. Verontreinigde kleding NIET met 
brandwonden. Polyvlnylchloride handschoenen. blote handen aanraken. Onmid-

dellijk verontreinigde kleding 
verwijderen. Verwijder resten 
materiaal zo snel mogelljk van de 
huid (b.v. spoelen met veel wa-
ter). Bij ernsttige brandwonden zo 
sne/ mogelijk naar ziekenhuis 
vervoeren, anders arts raadple-
gen. 

Ogen: 
De stot is bijtend: roodheid, pijn, Zuurbril. Gelaatsscherm. Langdurig spoe/en met veel 
slecht zien, kans op blijvende water. Bij gezichtsstoornissen 
schade. onmiddellijk naar ziekenhuis 

vervoeren, anders arts raadple-
gen. 

Essen! Energie, Geertruidenberg ZOUTZUUR 30% (AKlO) - Basis. 1 van 2 



Risico 
Insllkken: 
Kan verstikking geven door kramp 
of zwelling van het strottehoofd. 
De stot is bijtend: keelpijn, buikpijn, 
braken. 

WMS nlr.tnclrammen: 

Opslag 
Product opslaan in een koele, 
droge en goed geventileerde 
ruimte. Verpakking gesloten hou
den. 

Essen! Energie. Geertruldenberg 

Preventle 

Overige pictogrammen: 

@ ali> 
PersoonliJke maatregelen 

Overig 

.~ 
-essen~ 

EHBO/BHV 

Indien het slachtoffer bij bewust
zijn is, 1 a 2 glazen water laten 
drinken. GEEN braken opwekken. 
Zo snel mogelijk naar zlekenhuis 
vervoeren. 
R&Szlnnen: 
R: 34, 37 
S: 1/2, 26, 45 

Milieu maatregelen 
De vloelstot absorberen in ge
schikt absorptiemateriaal (b.v. 
Powersorb, droog zand, kiezel
goer, vermiculite e.d.). Hierna 
mengselln kunststof zakken 
scheppen en afvoeren naar 
verzamelplaats gevaarlifk afval. 

ZOUTZUUR 30% (AKZO) - 8asls, 2 van 2 
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Tabel!: Categor/eiin gevaarlljke stoffen die geschelden moeten worden opgeslagen (bron 
PGS15) 

Uit de PGS 15 en de productveiligheidsbladen blijkt met betrekking tot het gescheiden 

opslaan van gevaarlijke stoffen in emballage, het volgende: 

Gevaor conform de klasse zander Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Overige 
biJkomend gevaar 3 5.1 6.1 8 9 Chemicalio 

... CMR n (Wms + 
ongevaarlijk 

) 

K lasse 3 (brandbare vloeistoffen) - V S' of V S S -
Klasse 5.1 (oxiderende stoffen) V - B* S B -
Klosse 6.1 (giftige stoffen) S' of V S' 

S' S' . 
CMR-stoffen -
Klasse 8 (bijtende stoffen) B B B' B B -
Klosse 9 (aileen de milieugevaarlijke 

B B B' B - -stoffen) 
Overige Chemicalien (Wms + 
onoevaarliikl - - - - . 

Toelichting: 
V: Opslag van te scheiden stoffen in aparte vakken. 
B: Gescheiden opslag tenzij is beoordeeld dat de stoffen niet met elkaar reageren of dat beide 

stoffen als vasta stol zijn ingedeeld. Voor de beoordeling (B) wordt in principe uitgegaan van 
de informalie zoals die III de Veiligheidsinfomlatiebladen (VIB, SDS of MSDS) wordt vermeld; 
voor generieka producten kan ook gebruik worden gemaakt van informatie zoals vermeld in 
het Chemiekaartenboek. 

*. 
Gescheiden opslag niet noodzakelijk. 
Stoffen van klasse 6.'1 verpakkingsgroep 1 moeten in een apart brandcompartiment. of een 
apart deel van een brandcompartiment (aan drie zijden algescheiden met ean muur met een 
WBDBO van ten minsle 30 minuten) of met een 5 meIer vrije zone worden opgeslagen. In 
afwljking hler van IS opslag III aparte vakken toegestaan Indien deze sloffen niet hager dan 
'1.80 rn worden opgeslagan en indian het UN-goedgekeurda varpakklllg bar(ett (ADR schrijfl 
.,.oor deze verpakklngsgroep voor dat verpakkrngen getes! moeten zijn op een valhoogte van 
1,80 III en dal de verpakldng daarbij geen lekkage mag vertonen) en dat het vak waar deze 
sloffen zijn opges/agen zodanig moet zijn gekanmerkl dat de medel'lerkers zich extra bewust 
zijn van de gevaren. 
Voor de overige giftige stoffen is het gewenst om, waar mogelijk, vakscheiding aan Ie houden 
met stoffen van klasse 3. 

milleumanagement 
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PGS30 

Elsen en voorschrihen ops/sglnstallatle 

Constructle-elsen voor tanks 

1 De constructie-eisen die aan tanks voor de bovengrondse opslag worden gesteld zijn 
opgenomen in een aantal beoordelingsrichtlijnen (BRL's) die door KIWA in overleg 
met de marktpartijen zijn opgesteld. 

Stalen horizontale cilindrische tanks 

BRL -K 747 'Horizon tale cilindrische tanks voor de drukloze opslag van vloeistoffen van ten 
hoogste 150 m3' vervangt BRL-K 755, K 785, K 786 en K 787. 
Bestaande tanks die zijn geconstrueerd volgens BRL-K755, K 785 en K 786 kunnen eveneens 
worden toegepast. \ 

Volgens BRL-K 747: 
'Stalen tanks voor de drukloze ops/ag van vloeistoffen van ten hoogste 150 m3'. 
• met een s.g. kleinerdan of gelijk aan 1,9 kg/dm3; 
• minimuminhoud 500 liter; 
• maximuminhoud 150.000 liter; 
• wanddikte minimaaI5(+3) mm; 
• mangatdiameter minimaal600 mm. 

Volgens BRL-K 749: 
'Horizonta/e cilindrische hybride tanks voor de drukloze opslag van vloeistoffen van ten hoogste 
150m3' 
• vloeistof met een s.g. kleiner dan of gelijk aan 1,9 kg/dm3; 
• minimuminhoud 500 liter; 
• maximuminhoud 150.000 liter; 
• wanddikte minimaal 5 mm; 
• voorzien van een uitwendige glasvezel-versterkte wand ten behoeve van lekdetectie 
• mangatdiameter minimaal600 mm. 

Volgens BRL-K 796: 
Sta/en enkelwandige tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot 5.000 liter. 
• aileen vloeistoffen van klasse 3; 
• maximuminhoud 5.000 liter; 
• wanddikte minimaal3 mm; 
• mangat diameter minimaal 600 mm. 

Volgens BRL-K 791: 
Stalen dubbelwandige tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot 5.000 liter. 
• aileen vloeistoffen van klasse 3 en afgewerkte olie; 
• maximuminhoud 5.000 liter; 
• wanddikte minimaal 3 + 3 mm; 
• mangatdiameter minimaal 600 mm. 

Stalen verticale cilindrische tanks 

Volgens BRL-K 797: 
Sta/en enkelwandige of dubbelwandige tanks voor bovengrondse drukloze ops/ag van 
v/oeistoffen tot 5.000 liter. 
• vloeistoffen met een s.g. kleiner dan of ge/ijk aan 1,9 kg/dm3; 
• maximuminhoud 5.000 liter; 
• wanddikte minimaal3 (+3) mm; 
• mangatdiameter minimaal 600 mm. 
Volgens BRL-K 756: 
Sta/en enkelwandige tanks voor bovengrondse drukloze ops/ag van vloeistoffen. 
• met een s.g. kleiner dan of gelijk aan 1,9 kg/dm3; 
• maximuminhoud 150.000 liter; 
• minimuminhoud 500 liter; 
• wanddikte minimaal 5 mm; 
• mangatdiameter minimaal600 mm. 

milleumanagement 
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Stalen n/et-cilindrische tanks 

Volgens BRL-K 798: 
Stalen enkelwandige tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot 3.000 liter. 
o met een S.g. kleiner dan of gelijk aan 1,9 kg/dm3 
o maximuminhoud 3.000 liter; 
o wanddikte minimaal3 mm; 
• mangatdiameter minimaal 600 mm. 

Meta/en niet-stationaire en mobie/e tanks 

Volgens BRL-K744: 
Metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en af/everinstal/aties voor de bovengrondse 
drukloze 
opslag van vloeistoffen tot 3.000 liter. 
o aileen vloeistoffen van klasse 3, smeerolie en afgewerkte olie 
o wanddikte minimaal3 mm 
o mangatdiameter minimaal600 mm 

Kunststoffen tanks, stationair en moble/ 

Volgens BRL-K580: 
'PE tanks met gei'ntegreerde lekbak voor de stationaire of mobile opslag van vloeistoffen tot 
1200 liter. 
o met een S.g. kleinerdan ofgelijk aan 1,9 kg/dm3; 
o maximuminhoud 1200 liter. 
De tanks moe ten voldoen aan Keuringscriteria K-111 (in voorbereiding) en moeten kunnen 
worden beproefd bij 20 kPa (0,2 bar). Gezien de kwetsbaarheid van de buitenwand moeten de 
kunststoffen tanks in een opvangbak zijn geplaatst (zie ook 4.3.2). De aansluiting van vaste 
leidingen is in BRLK580 niet toegestaan. 

2 De tank moet geplaatst worden op een ondergrond die uit onbrandbaar materiaal 
bestaat. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatlge 
fundering zi;n aangebracht. Een eventueel aangebrachte fundering of 
draagconstructie moet zi;n vervaardigd ult materiaal dat een brand nlet onderhoudt. 
De draagconstructle moet bi; een brand gedurende 60 minuten zi;n functie bli;ven 
vervullen. 

3 Het ultwendige van een tank moet tegen corrosle zi;n beschermd (zie ook de van 
toe passing zi;nde BRL's). Het verdlent aanbeveling de verdamping van product - en 
daarmee de luchtverontreiniging - tegen te gaan door de tank te behandelen met 
een product met een hoge totale stralingsreflectie. 

4 Voor de inwendlge inspectle moet een tank van doelmatige afslultbare openingen 
zl;n voorzien waardoor het inwendlge wandoppervlak In voldoende mate kan worden 
onderzocht. Zi;n de afmetingen van de tank zodanig dat dlt onderzoek aileen 
ultvoerbaar is door het inwendige van de tanks te betreden, dan moet de tank zl;n 
voorzien van een mangat. Bi; een verticaal geplaatste tank moet ten minste een 
mangat In het dak en indien de inwendige hoogte meer bedraagt dan 2,5 m 
bovendien een mangat in de romp zl;n aangebracht. Bi; enkelwandige tanks volgens 
BRL-K 798, met een maximale Inhoud van ten hoogste 3000 liter, kan worden 
afgezlen van een mangat en andere Inspectie-openlngen. 

5 De tanks moeten voorzien zi;n van een peilinrichting of een vloeistofstandaanwi;zer. 
Een peilinrichting of een vloeistofstandaanwi;zer moet zodanig zl;n Ingericht dat het 
ultstromen van vloelstof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, 
onmogel/;k is. Indien het defect raken van de peilinrichting een lekkage kan 
veroorzaken, moet de peilinrlchtlng dezelfde sterkte hebben als de tank. Een 
peillnrichting of vloelstofstandaanwl;zer moet zodanig zijn aangebracht dat het 
gebruik van de waterverwi;derleidlng niet wordt belemmerd. 

milleumanagement 
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Constructie-eisen voor leidingen en appendages 
6 Aile leidingen en appendages moeten vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en 

waar nodig doeltreffend tegen beschadiging zijn beveiligd en moeten voldoen aan de 
normen genoemd in bijlage II en III (zie onderaan bijlage 4). Stalen of koperen 
leidingen moeten worden toegepast, eventueel in flexibele uitvoering. De 
mediumvoerende leidingen moeten voldoen aan BRL-K 780, BRL-K 784, BRL-K 761j 
stalen buis moet zijn uitgevoerd volgens BRL-K771 met een PE-coating volgens BRL
K767 of met een zink- of verflaag. Bij de ondergrondse overgang van staal op koper 
moeten, ter voorkoming van galvanische corrosie en voor de goede werking van 
eventuele kathodische bescherming (K.B.), isolatiekoppelingen worden toegepast. 
Kunststoffen leidingen, eventueel in f1exibele uitvoering, mogen worden toe gepast 
mits deze hiertoe door KIWA zijn gekeurd of gecertificeerd. 

7 De verbindingen van leidingen en f1exibele verbindingsstukken moeten voldoen aan 
de fitverbindingsvoorschriften in de BRL-K 903 (REIT regeling). 

8 Leidingen moeten zodanig met gelaste verbindingen, f1ensverbindingen of fitwerk 
zijn uitgevoerd, dat bij zetting van de tank of de leidingen geen mechanische 
spanningen kunnen optreden die voor het leidingwerk of de tank schadelijk kunnen 
zijn. Leidingen moeten doelmatig zijn ondersteund. Bij de toepassing van 
ondergrondse leidingen moeten voorzorgen genomen worden tegen galvanische 
corrosie. 

9 In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht 
mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatstj deze moet zodanig 
zijn uitgevoerd dat dUidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wei is gesloten. 
De zich direct tegen de buitenwand van de tank bevindende verbindingsstukken en 
de appendages beneden het hoogste vloeistofniveau moeten van staal zijn 
vervaardigd. 

10 De vulleiding van de tank moet zijn aangesloten boven het hoogste toegestane 
vloeistofniveau in de tank en moet in of direct op de tank zijn voorzien van een 
overvulbeveiliging. Een tank met een inhoud van ten hoogste S.OOO liter kan zonder 
vulleiding zijn uitgevoerd (zie 4.4.2). Indien de vulleiding in de tank is voorzien van 
een standbuis, dan moet daarin een opening naar de dampruimte van de tank zijn 
aangebracht (zie 4.S.2). De overvulbeveiliging moet zijn gecertificeerd. 

11 Leidingen moeten afdoende tegen corrosie zijn beschermd. 

12 Het leidingwerk moet zodanig zijn uitgevoerd, dat het mangatdeksel eenvoudig kan 

worden verwijderd. Daarbij moet rekening worden gehouden met koppelingen buiten 
het mangatdeksel. 

13 Een tank met leidingwerk en appendages moet door een volgens BRL-K 903 
gecertificeerde installateur zijn geplaatst. De installateur geeft een genummerd en 
geregistreerd installatiecertificaat af. Wijzigingen in de installatie moeten eveneens 
door een volgens BRL-K 903 gecertificeerde installateur zijn aangebracht. De 
installateur geeft hierbij een genummerd en geregistreerd deelcertificaat af. 

14 Een tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of wand (tankput)j 
de omwalling of wand moet met de ondergrond waarop de tank is geplaatst een 
vloeistofdichte bak vormen. De omwalling of wand moet voldoende sterk zijn om 
weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende 
vloeistofdruk. Zonodig moet de bak tegen verzakking zijn gefundeerd. 
De constructie-eisen voor opvangbakken zijn gegeven in BRL-KSS4 (kunststot) en 
BRL-K 792 (metaal). 
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Voor de constructie-eisen van een opvangbak van gestort beton is BRL-K 2362 
beschikbaarj een opvangbak van beton moet vloeistofdicht zijn overeenkomstig de 
beproevingsmethode die is vastgelegd in CUR!PBV-aanbeveling D 29 (capillaire 
absorptieproef). 

15 De inhoud van de tankput of opvangbak moet ten minste gelijk zijn aan de 
opslagcapaciteit van de tank. Zijn in een tankput of opvangbak twee of meer tanks 
opgesteld, dan moet de opnamecapaciteit van deze voorziening ten minste gelijk zijn 
aan de overslagcapaciteit van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de 
gezamenlijke opslagcapaciteit van de overige tanks. 

16 Het hemelwater moet uit de tankput of opvangbak worden afgevoerd door een 
leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of wand een afsluiter is 
aangebrachtj deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor 
het laten afvloeien van hemelwater worden geopendj deze voorzieningen kunnen 
achterwege blijven, indlen boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, 
zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen, of indien een pompvoorziening 
is opgenomen die slechts voor het verpompen van hemelwater in bedrijf mag worden 
opgesteld. Het verdient de voorkeur om een afdak toe te passen!. 

17 Bij tanks die via een vulleiding worden gevuld, moet bij ieder vulpunt duidelijk zijn 
aangegeven de netto-Inhoud van de tank, voor welk product die tank is bestemd en 
dat een overvulbeveiliging Is aangebracht. Indien er meer dan een tank is, moet op 
dUidelijke wijze zijn aangegeven welk vulpunt en welke peilbuis (of tank) bij elkaar 
horen. 

18 Van tanks met een Inhoud van meer dan 5000 liter en waarvan het maximaal 
vloelstofniveau hoger reikt dan 1.60 meter boven het maaiveld moeten vulleiding en 
vulpunt op het maaiveld zijn ge'installeerd, tenzij een doelmatlge standplaats is 
ingericht voor het bevestigen van de vulslang. 
De vulleiding moet op het vulpunt zijn voorzien van een afsluiter. Opvang van 
lekkage bij het vullen van de tank: 
Bij het vUlpunt van de tank moet een voorziening aanwezig zljn voor het opvangen 
van gemorst product en zo nodig voor het opvangen van product dat na de vulling 
terugstroomt uit de vulleiding (een morsbak). Morsbakken moeten zijn uitgevoerd 
overeenkomstig BRL-K 748 'Metalen vulpuntmorsbakken·. 
Voor het dimensioneren van de morsbak kunnen drie situaties worden 
onderscheiden: 

a. Indien de vulleldlng(en) hoger Iigt dan de vulpuntmorsbak moet de netto
inhoud van de vulpuntmorsbak minimaal65 liter ziJn plus de bruto-Inhoud 
van de vulleiding(en). 

b. Indien de vulleiding(en) lager ligt dan de vulpuntmorsbak moet de netto
inhoud van de vulpuntmorsbak minimaal65 liter zljn. 

c. Indien direct op de tank gevuld wordt met een afleverplstool moet de netto-
inhoud van de nulpuntmorsbak minimaal5 liter zljn . 

Indien (voor de aflevering) een hevelpomp wordt gebruikt moet op het hoogste punt 
van de zUigleiding een antlhevel klep zijn gemonteerdj hevelwerking na de aflevering 
moet zijn uitgesloten. Eventuele lekkage van een hevelpomp op de tank (Iekkage 
langs de pakking) moet opgevangen worden. 

19 Een tank moet voor onderhoud en inspectie aan aile zijden op een doelmatige wijze 
bereikbaar zijn. 
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20 Indien gevaar voor mechanische beschadiging van tank, leldingen of appendages 
bestaat (b.v. voor aanrijding of vallende voorwerpen), moet de bovengrondse 
installatie hiertegen zljn beschermd. 

Aanvullende voorschrlften voor de opslag In dubbelwandlge tanks 
21 Met het oog op het voorkomen van bodemverontreiniglng kan een dubbelwandige 

tank voorzien van een lekdetectie worden toegepast. Echter met het oog op het grote 
risico van ongehinderde uitstroming bij brand moet een tank met een inhoud van 
meer dan 10.000 liter toch in een opvangbak worden geplaatst. Indien door hun 
situering meerdere tanks gelijktijdig bij een brand kunnen worden betrokken, dan 
moeten deze in een opvangbak zijn geplaatst Indien de gezamenlijke tankinhoud 
meer dan 10.000 liter bedraagt. 

22 De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke 
vervormingen als gevolg van overdruk blj vulling van de tank te voorkomen. 
Beide wanden van de tank moeten blijvend vloeistofdicht zijn (jndien een gasvormig 
detectiemedlum wordt toegepast, kan het noodzakelijk zijn dat de wanden tevens 
gasdicht zijn). De van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijnen (BRl's) zijn vermeld 
in 4.1.2. 

23 Indien een dubbelwandige tank niet in een opvangbak is geplaatst moet een 
voorziening aanwezig zijn om product op te vangen dat bij het vullen kan worden 
gemorst (zie ook 4.3.7). 
De tank moet zijn voorzien van een lekdetectiesysteem overeenkomstig BRl·K 910. 
De ruimte tussen de binnen· en buitenwand wordt gevuld met een 
lekdetectievloeistof waarop met behulp van een lekdetectiesysteem continu 
gecontroleerd wordt of het niveau van deze vloeistofverandert. Een dUidelijk 
hoorbaar of zichtbaar alarm moet worden gegeven op het moment dat een afwijking 
in het niveau optreedt. Dit alarm moet worden gegeven op een plaats waar dit door 
de beheerder van de tank kan worden waargenomen. Het alarm moet voortduren 
totdat actie is ondernomen. Het lekdetectiesysteem moet doelmatig zijn en moet 
functioneren gedurende het in gebruik zijn van de tank. 
Gewaarborgd moet zijn dat detectievloeistof niet wordt aangevuld. Indien een 
elektronisch detectiesysteem wordt gebruikt, moet dit systeem 'fail safe' zijn 
ontworpen, d.w.z. zelfmeldend bij defecten (volgens BRL·K 910, in voorbereiding). 
Dit lekdetectiesysteem moet zijn uitgerust met een noodstroomvoorziening, die bij 
stroomuitval de ongestoorde werking gedurende ten minste 24 uur waarborgt. 
Tevens moet dlt lekdetectiesysteem zijn voorzien van een testlnrichting, waarmee de 
goede werking van het alarmsysteem kan worden gecontroleerd. Het 
lekdetectiesysteem moet regelmatig door de beheerder van de tank worden 
gecontroleerd. Daarbij moet het proefalarm Clndien aanwezig) in werking worden 
gesteld. 

Aanvullende voorschriften voor inpandige opslag 
24 De ruimte voor de opslag wordt gerekend als brandcompartiment en moet voldoen 

aan de artikelen 184, 185, 186 en 193 van het Bouwbesluit. 

25 De opslagruimte mag zich als regel niet bevinden op een verdieplng. Aan de hand 
van het door de gemeentelijke brandweer op te stellen aanvalsplan bij brand, kan in 
overleg met deze brandweer worden toegestaan dat de opslag zich op een 
verdieping bevindt. 
De vloer van de opslagrulmte mag lager zijn dan het maaiveld. 
De vloer van de opslagruimte moet zijn vervaardlgd van onbrandbaar materiaal. 
Ramen en lichtopeningen in een brandwerende scheiding mogen niet te open en zljn. 
Indien een (deel van) de opslagruimte Is uitgevoerd als opvangbak, dan mogen 
leidingdoorvoeringen nlet worden aangebracht in delen van wand en vloer die 

millaumanagement 



proJectnr.169004 
23 januarl 2007. revlsie 01 

169004 rapOI 

blad 54 van 62 

DEFINITIEF advle ... pport opslagvoo"lenlngen Essen! Energis Produclie B.V. ~ oran,ewoud 

onderdeel vormen van de opvangbak. De delen van de wand en de vloer die een 
opvangbak vormen moeten vloeistofdicht zijn. 
In de bodem van de bak mogen zich geen openlngen bevinden die In directe 
verbindlng staan of kunnen worden gebracht met riolen dan wei met het 
oppervlaktewater. 

26 Vluchtwegen (zie Bijlage 3 van de Toelichting van de Modelbouwverordening 
doorgang bezltten van 2,10 m hoog en 0,60 m breed (Bouwbesluit art. 236). In een 
opslagruimte mag de in een ruimte af te leggen afstand naar een ultgang (= de 
interne loopafstand) ten hoogste 15 m bedragen. Zo nodlg moeten meerdere 
uitgangen zijn aangebracht. Indien de opslagruimte over slechts een uitgang 
beschikt, dan moet tevens een gelegenheld tot ontkoming aanwezlg zijn. 

27 In de opslagruimte moet een verbod zijn op roken en open vuur. Dlt moet zijn 
aangegeven met plctogrammen overeenkomstlg Bijlage XA blj artlkel8.10 van de 
Arbeidsomstandighedenregeling (Besluit van de Staatssecretarls van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid van 12 maart 1997 houdende bepalingen ter uitvoerlng van bij 
en krachtens de Arbeidsomstandlghedenwet en enige andere wetten gestelde 
regels). 

28 Een tank moet geplaatst zljn in een productbestendlge bak die de opslagcapaclteit 
van de tank kan bevatten. Indien meerdere tanks in een bak worden geplaatst, dan 
moet deze bak de gezamenlijke opslagcapaciteit van deze tanks kunnen bevatten. 
De vloer en wanden van de opslagruimte kunnen zijn ultgevoerd als opvangbak. In 
dat geval mag de opvangvoorzienlng van de tank niet gecombineerd zijn met de 
opvangvoorzlening van het vulpunt. 

29 Blj opslagcapaciteit boven 3 m3 moet de opslagruimte zijn voorzien van een 
doelmatige ventilatie-inrichting, die niet ongewild bulten werking kan worden gezet. 
Waar nodig moeten doeltreffende voorzleningen zijn aangebracht om te voorkomen 
dat door het ventilatlesysteem ontsteklng van buitenaf kan plaatsvlnden. Deze 
kunnen dan onder andere bestaan uit het aanbrengen van doelmatlge vlamkerende 
voorzieningen. 
Indien wordt gekozen voor natuurlijke ventilatie, dan moet aan het volgende worden 
voldaan: 
a. De ventilatieopeningen moeten rechtstreeks op de buitenlucht zijn aangesloten 

en moeten (dlagonaalsgewijs) zijn aangebracht In tegenoverliggende wanden en 
wei bij het hoogste punt in de ruimte en bij de vloer. Het hoogste ventilatiepunt 
mag ook in het dak zijn aangebracht. 

b. De totale oppervlakte van de openingen moet 0,5% van het vloeroppervlak 
bedragen. 

c. Elk rooster moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm3 hebben. 

Indien gebrulk wordt gemaakt van mechanische ventilatie, dan moet deze voldoende 
zljn om de lucht binnen het opslaggebouw vier maal per uur te verversen. 

30 Branddetectie Is niet verelst bij de opslag van producten met een vlampunt boven 
55°C. In de rulmte waarin de opslagtanks zijn geplaatst moet binnen 10 meter van 
enige tank een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een blusequivalent van 6 kg 
bluspoeder. 
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BIJLAGE 2 Normen voor bekledingen van ondergrondse leidlngen 

Leidingen en hulpstukken 

Polyetheen 
1 sinteren a. voorbehandeling - NEN 6901 
2 extrusie met hechtlaag b. type bekleding - volgens NEN 6902 

c. aanleg - volgens NPR 6903 

Kunststoffen band (type C) 
Voor revisie. afdichten van lasnaden of a. voorbehandeling - NEN 6901 
verbindingsstukken en reparatie van b. type bekleding - volgens BRL-K783 
kale plekken (wordt ter plaatse aangebracht). (aileen klasse 'C ') 

Onderzoek op poriendichtheid (afvonken) 

Aanleggen KB-installaties - volgens NPR 6912 

BIJLAGE 3 Norman, baoordallngsrlchtliJnan an keuringscrltarla 

A. Norman 

NEN-EN 3-4 
NEN-EN 12 
NEN-EN 57 

Draagbare brandblustoeslellen - Deel 4: Vullingen. minimumblusvermogen. 
Aardolieproducten - bepaling van de dampdruk volgens Reid (natte methode). 
Aardolieproducten - bepaling van het vlampunt. Methode met gesloten kroes volgens 
Abel-Pensky. 

NEN-EN 2719 Aardolieproducten en smeermiddelen - bepaling van het vlampunt. Methode volgens 

NEN 2559 
NEN 6063 
NEN 6068 
NEN 6069 
NEN 6071 
NEN 6072 
NEN 6073 
NEN 6090 
NEN 6901 

NEN 6902 

NEN 6903 

NEN 6905 

NPR 6906 

NEN 6909 
NPR 6912 
NEN 7089 
NEN 45004 

Pensky-Martens met gesloten kroes. 
Draagbare blustoeslellen. Controle en onderhoud. 
Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken. 
Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten. 
Experimentele be paling van de brandwerendheid van bouwdelen. 
Rekenkundige bepaling van brandwerendheid van bouwdelen. betoneonstruelies. 
Rekenkundige bepaling van brandwerendheid van bouwdelen. staaleonstructies. 
Rekenkundige bepaling van brandwerendheid van bouwdelen. houtconstrueties. 
Bepaling van vuurbelasting. 
Voorbehandeling voor het bekleden van ondergrondse te leggen stalen buizen en 
hulpstukken. 
Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstuk
ken. 
Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE bekla
de stalen buizen an hulpstukken. 
Uitwendig Epoxy-bekledingen van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstuk
ken. 
Aanleg van ondargrondse leldingen. bestaande uit stalan buizen an hulpstukken die 
aan de bulten2iJde zljn voor2ien VAIl een Epoxy-bekleding. 
Pijpwlkkelbanden type C: kunslslofbanden. 
Kathodische bescherming. 
Olie-afscheiders en slibvangputlen. 
Aigemene criteria voor het funetioneren van ver-sehillende soorlen Instellingen die 
keuringen uitvoeren. 

B. BooordellngsrichtllJnen van KIWA (BRL-K) 

BRL-K 1104 
BRL-K 233 
BRL-K 234 
BRL-K 5251 
BRL-K 5253 
BRL-K 5255 
BRL-K 5258 
BRL-K 530 
BRL-K 552 

BRL-K 554 

BRL-K 580 

milleumanagement 

Bedrijfsvloerplaten van beton. 
Bestratingselementen van beton. 
Aanleg verhardingsconstruclies met beslralingselementen van beton. 
Betonnen olieafscheiders en slibvangpuUen (NEN 7089). 
Olieafscheiders lIitgevoerd in gietijzer en plaatstaal. 
Plaalstalen olie-afseheiders en slibvangpuUen. 
Kunststoffen olie-afschelders en slibvangpuUen. 
GVK epoxy leidingsystemen voor transport van brandbare vloeistoffen. 
Ondergronds leidingsysteem voor het transport van vloaibare aardolieprodueten: 
flexibale dllbbelwandige leidingen en Ihermoplastisehe inspectiekamers. 
Gesloten opvangbakken van verstarkte Ihermohardende kunststof voor de opslag 
van tanks lot 5 mJ • 

PE lanks met gelnlegreerde lekbak voor de slationaire of mobiele opslag van vloei
stoffen tot 1200 liter. 
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BRL-K 623 

BRL-K 636 

BRL-K 744 

BRL-K 747 

BRL-K 748 
BRL-K 749 

BRL-K 755 
BRL-K 756 

BRL-K 760 
BRL-K 761 
BRL-K 767 

BRL-K 771 
BRL-K 773 
BRL-K 779 
BRL-K 780 

BRL-K 781 
BRL-K 783 

BRL-K 784 

BRL-K 785 

BRL-K 786 

BRL-K 787 

BRL-K 790 

BRL-K 791 

BRL-K 792 
BRL-K 796 

BRL-K 797 

BRL-K 798 

BRL-K 902 
BRL-K 903 

BRL-K 905 
BRL-K 910 
BRL-K 2362 
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Fittingen koppelingen en onderdelen voor sol deer- en schroefverbindingen met kope
ren pijpen (kwaliteltseisen nr. 50). 
Overvulbeveiligers voor opslaglnstallatles voor vloelbare aardolleproducten (criteria 
nr.68). 

Metalen nlet-statlonalre en moblele opslag- en afleverlnstallatles van ten hoogste 
3 m3 voor bovengrondse drukloze opslag van vloelstoffen. 
Horlzontale clllndrische stalen tanks voor de drukloze opslag van vloeistoffen van 
ten hoogste 150 m3. N.B. Deze BRL vervangt BRL-K755, 773, 785, 786 en 787 . 
Metalen vulpunt-morsbakken. 
Horlzontale cllindrische hybrlde tanks voor de drukloze opslag van vloelstoffen van 
ten hoogste 150 m3. 

Stalen compartlmenten tanks. (Vervallen) 
Enkelwandige vertlcale cllindrisct le stalen tanks voor de bovengrondse opslag van 
vloelstoffen van ten hoogste 150 m3. 

Koperen bulzen (keuringseisen nr. 57). 
Koperen bulzen voorzien van een lIitwendige afwerklaag. 
Uitwendlge bekledlng met PE van ondergronds te leggen stalen bulzen en hulpstuk
ken. 
Stalen draadpljpen en sokken voor het transport van gas en water. 
Stalen tanks voor de ondergrondse drukloze opslag van vloeistoffen. (Vervallen) 
Inwendige bekleding op stalen tanks voor brandbare vloeistoffen (criteria nr. 74). 
Flexlbele enkelwandlge leldingen voor het transport van brandbare vloeistoffen 
(criteria nr. 79a). 
Wegdekvoegmassa's (criteria nr. 50). 
PIJpwlkkelbanden en krlmpmanchetten. 
N.B. deze BRL hanleert als producteis de GIVEG-keurlngselsen nr. 87 
'Pljpwikkelbanden en krimp-manchetten' 
Flexibele dubbelwandige metalen leidingen voorzien van een ullwendige bekleding 
met mogelijkheid tot lekbewaking. 
Enkelwandige horizon tale cllindrische stalen tanks voor bovengrondse drukloze 
opslag van vloeistoffen. (Vervallen) 
Stalen dubbelwandlge tanks voor ondergrondse drllkloze opslag van vloeistoffen. 
(Vervallen) 
Dubbelwandige horizontale cllindrlsche stalen tanks voor bovengrondse drukloze 
opslag van vloeistoffen. (Vervallen) 
Het appliceren van verfsystemen op stalen tanks voor vloeistoffen. 
N.B. Ook te gebruiken voor herstel van inwendlge putcorrosle (pitting) . 
Dubbelwandige horlzontale cilindrische stalen tanks voor bovengrondse, drukloze 
opslag van vloelstof-fen tot 5 m3• 

Metalen opvangbakken voor opslagtanks en vaten. 
Enkelwandige horizontale cillndrlsche stalen tanks voor bovengrondse drukloze 
opslag van vloeistoffen tot 5 m3 . 

Enkel- en dubbelwandlge verticale cillndrlsche stalen tanks voor de bovengrondse 
drukloze opslag van vloelstoffen tot 5 m3• 

Enkelwandlge niet-cllindrlsche stalen tanks voor bovengrondse drukloze opslag van 
vloelstoffen tot 3 m3. 

Regeling erkenning inzake het saneren van huis-brandolie- en dieseltanks (REIS). 
Regellng erkenning installateurs tanks en leldingen voor drukloze opslag van vloei
bare aardolieproducten (REIT). 
Tankreiniging. 
Monitoringssystemen (on twerp). 
Aanleg verhardlngsconstructles In ter plaatse ge-stort beton welke dlcht zljn voor 
motorbrandstoffen en smeermiddelen. 

C. Keurlngscriteria van KIWA 

KC-102 

KC-104 

KC-110 

KC-111 

Keurlngscriterla voor de periodieke controle op de aanwezlgheld van water/bezlnksel 
In stalen opslagtanks. 
Keuringscrlteria voor de dichtheidsbeproevlng van ondergrondse drukloze stalen 
tanks en leldlngen. 
Keurlngscriteria voor de dlchtheidsbeproevlng van ondergrondse leldlngen onder 
druk (In voorbereldlng). 
Keurlngscriteria voor de herkeuring van bovengrondse tanks (In voorberelding). 

Keurlngscriteria van CURlPBV 

D 29 CUR/PBV-aanbeveling advlescommlssie 029 (Capillaire absorptleproef). 
Aanbevellng 44 CUR aanbeveling 44, vloeistofdlchtheld van betonvloeren en -verhardlngen. 

mllleumanagement 
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DEFINITlEF adviesrapport opsLagvoorzieningen Essent Energie Productie B.V. 

Overeenkomstig NEN 2678 

Branciwerendheid (veillgheldsperiode 40 mln.j 

Max. hoeveelheid (L) 150 

Toegestaan voor de 2, 3, 4.1, 4 2, 4,3, 5_1. 6.1, a . 9 en 
opslag van gevaarliJke CMR-stoffen 
stolTen behorende tot de 
ADR Klassen: 

klasse 5.2 conform CPR 3 
Opstelling Maximaal1 per 50 m· (Alleen ~oor 

(Iieht) ontviambare vloeistolTen 
(klasse 3» 

Maximaal 2 per ruimle of 
brandcompartiment 

Niet in kelder, trappenhws, 
SQuterrain of gang 

Opstelung op een Max. 1 per 200 m- vloeroppen.1akte 
verdiepmg van een werkruimte of per 

brandeompartiment 

opvangcapaerteit Tenminsie 100% van oe mnoud. 
indien het (lIGIl!) ontvlamOare 
vloeistoffen Delrefl. 

In de overige gevallen tenminste 
de InMud van de grootste 
verpakking vermeerderd met 10% 
van de inhoud van de overige 
verpakking. 

Compartlmenterlng Kan plaats vinden door het 
plaatsen van de versGlliliende 
categorieen stoffen in afzOnde1ijKe 
lekbaKKen. 
Voor ledere Ie comparumenteren 
categorie moet er een iekbak 
aanwezlQ zijn. 

milieumanagement 

NEN-EN-14470-1 
Type ao 

aOmln. 

150 

3,4.1.4.2,4.3,5.1 . 6.1.8,9 en 
O~R-stoffen 

klasse 5,2 conform CPR 3 
Maxlmaal 1 per 00 m-

Maximaal 2 per ruimte of 
brandcompartiment 

Nlet in Kelder. trappenhuis, 
souterrain of gang 

Max. 1 per 200 m"vloeroppervlakte 
van een werkruimte of per 
brandeompartiment 

Tenminsie 11 0% van oe mhoud 
van de groo!ste emballage, doch 
(als dat meer is) ten minste 10% 
van de inhoud van de totale 
emballage (geldt aileen voor 
vloeistoffen) 

Kan plaals vinden door het 
plaatsen van de versehillende 
categorieen stoffen in afzonde~ijke 
leKbakKen. 
Voor ieilere Ie compartimenteren 
categorie moet er een iekbak 
aanweziQ ziJn. 

~ 
oran,ewoud 

NEN.£N-14470-1 NEN-EN-14470-1 
Type 60 Type 90 

60 min. 80 min. 

250 250 

2. 3, 4 1, 4,2. 4.3, 5.1, 6.1, B. 9 en 2, 3,4.1.4.2,4.3, 5.1, 6,1. 8, 9 en 
CMR-stoffen CMR-stoffen 

klasse 5.2 confOll11 CPR 3 klasse 5.2 conform CPR 3 

Maximaal 5 per 200 m· Geen limiet 

Geen limiet in een 60 minuten 
brandcompartinnent 

Max. 2 per 200 m"Vloeroppervlakte Max. 4 per 200 m- VloerOppervlakte 
van een werkruimte of per van een werkruimte of per 
brandcompartiment. oranacompartimenl. 

Tenmlnste 110% van de mnoUd Tenmlnsle 1'10% van de mnoUd 
van ele groots!e emoallage, doen van de grootste emballage, cJoch 
(als dat meer is) ten minste 10% (a Is dat meer IS) ten minste 10% 
van de inhoud van de totale van de inhoud van de totale 
emballage (geld! aileen voer emballage (geldt aileen voor 
vloeistoffen) vloeistoffen) 

Kan plaats vinden door het Kan plaats vinden door net 
plaatsen van de versehillenje plaatsen van de verschilleooe 
categorleen stoffen in afzorde~ijke categorieen stoffen in afzondertijke 
leKbaKken. lekbaKken. 
Voor ledere te compartlmenteren V~~r iedere Ie compartimenteren 
categorie moet er een lekbak categorie moet er een lekbak 
aanwezig zijn. aanwezlQ zlJn. 
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3.1 Opslag 

1 3.1 .1 Opslag vlndt plaats In een daaNoor bestemde 
x x x x x X x x 

~ 
opslagvoorzlenlng 
Gevaarlljke stoffen yan klasse 5.2 maxlmaall .000 kg x X x X X X x X 

~ Gasflessen moeten, geschelden yan overlge gevaa rlljke 
s toffen, worden opgeslagen In een aparte opslagvoorzlenlng. X x X X X X X X 

~ De volgende klassen gevaarUjke stoffen mogen nlet In de 
bovengenoemde ops!agvoorz lenlng aanwezlg zlln: 

klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen) i 
klasse 6.2 (rnfectueuze stoffen) met urtzonderlngvan X X X X X X X X 

categorle 13 en 14; 
ktasse 7 (radloacUeve stoffen). 

5 3.1 .4 In een opslagvoorz len lng mogen, met ultlonder!ng ten 
behoeve van monstername en ter bestrljdlng van een lekkage 
of calamlteit, geen aftap· of overtapwerkzaamheden 

X X X X X X x X 
plaatsvlnden. Ompakwerkzaamheden mogen slechts 
plaatsvlnden Indlen de prlmalre verpakklng nlet wordt 
geopend. 

6 3.1 .5 Lege, ongerelnlgde verpakklng moet worden opgeslagen 
overeenkomstlg de vooTschriften van dlt hoofdstuk. x X X X X X x X 

7 3.1.3 Verelsten 'lOOT werkvoorraad (bunen PGS15·opslag): 
de opslag mag zlch nlet bevlnden In een rliroute van 

vorkheftrucks of andere transportm lddetenj 
de gevaarlrjke stoffen die In een productle' of 

werkrulmte ofnablj een proceslnstallatle aanwezlg zlln. 
moeten worden bewaard In deugdelljke en geslaten 
verpakklng, die bestand Is tegen de betreffende gevaarlljke 
stofi X X X X X X X X 

hoevee lheld van meer dan SO liter: plaats lng boven een 
vloelstofdlchte lekbak of een gelljkwaardlge vaorzlenlng. Nlet 
noodzakelljk blj aanwezlgheld van min. vloelstofkerende 
"Ioer. Voor brandbare vloelstoffen (ADR klasse 3) blljft vanu lt 
brandveiUghelds'optlek een lekbak of een andere 
gelljkwaardlge vDorzlenlng wenseUjk. 

S 3.1.6 Gevaarlljke stoffen In emballage die -korterdan 48 uur 
blnnen de [nr!chUng verbUjven, mogen worden avergeslagen 
In een speclaal daafVoor I"gerlcht overslag- of laad- en 
tosgedeelte. 
Verelsten overslag· en laadgedeelte: 

op dUldelljke wll ze gemarkeerdj 
ten mlnste 2 m verwlJderd van andere goederenopslag. 
voldoende absorptlemlddel aanwezlgj 
Ten hoogte 10.000 kg gevaarlljke stoffen aanwezlgj X X X X X X X X 
Geen opslag van stoffen van verpakklngsgroep I en 

gevaarUjke stoffen van de klasse 1. 6.2 (behoudens categorle 
13 en 14) en 7; 

Geen opslag van meer dan 2.000 kg brandbare 
vloelstoffen (waarvan de verpakklngen voorzlen zlln van 
etlket model nr. 3). 

3.2 Bouwl<undlp el.en 

3.2.1 In ... ndl .. ops"'.-nl.~lnlJ 

9 3.2.1.1 De W8DBO van opslagvoorzlenlng naar een andere ru lmte en 
van een andere rulmte naar een opslagvooTzrenlng meet ten 
mlnste 60 mlnuten bedragen. De wanden, het dak en de 
draagconstructle van de opslagvoorzlenlng moeten een 
brandwerendheld van ten mlnste 60 mlnuten bezmen. 
Nlet van toepasslng Indlen: ultslultend gevaarll jke storfen van X X X X X X X X 

klasse 8, verpakklngsgroep II of III, zonder bljkomend gevaar, 
tot een gezamenUjke hoeveelheld van ten hoogste 10 ton, 
worden opgeslagen. 

10 3.2 .1.2 In de Inpandlge ojlslagvoon:lenlng mag ten hoogste 2.500 kg 
gevaarlljke stoffen of CMR-stoffen aanwezlg zljn. 
Nletvan toepasslng Indlen : ultsluUend gevaarllJke stoffen van 
~tasse 8, verpakklngsgroep II of III, zander bljkomend gevaar X X X X X X X X 
tot een gezamenlijke hoeveelheld van ten hoogste 10 ton. 
worden oPseslagen. 
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11 3.2.1.3 In afwljklng van voorschrift 3.2.1.2 mag In een inpandlge 

opslagvoorzlenlng ten hoogste 10,000 kg gevaarllike stoffen 
ofCMR-stofFen aanwezlg zlj" Indlen In de opslagvoonlenlng 
een brandmeld-Installatle aanwezlg 15 met doormeldlng X X X X X X x X 
naar de alarm centrale van de overherds- of 
bedrlifsbrandweer, ofeen daaraan gelljkwaardlge 
YDonlen!ng. 

12 3.2.1.4 Indlen In een Inpandrge opslagvoorzrenlng meer dan 250 kg 
of liter gevaarlljke stoffen of CMR-stoffen worden apges-Iagen, 
mag de Inpandlge opslagvoofzlenlng nlet op een verdleplng 
van een gebouw zl)o gesitueerd. X X X X X X X X 
Nlet van toe passing Indlen: ultslultend gevaarlljke stoffen van 

klasse 8, verpakklngsgroep II of III, zonder bljkomend gevaar, 
worden opges(agen. 

13 3.2.1.5 Op een verdleplng van een gebouw mag per 200 mZ 

vtoeroppervlakte, van een werkrulmte of per 
brandcompart lment met een waoeo naar andere rulmten van 
ten mlnste 60 mlnuten, ten hoogste 500 kg of I gevaarlljke 
stoffen ofCMR-stoffen, verdeeld In mlnlmaal twee 

X 
bpstagvoorzlen I ngen wordenopgeslagen, 

X x X X X X X 

Nlet YO. loep ... ln, Indlen: ullliullond ..... 'Ulk •• tolTen Yi n 

~Iasse 8, verpakklngsgroep II of III, zander blikomend gevaar 
worden opgeslagen. 

14 3.2.1.6 Een opslarvoonlenl"1 mag nret In een vluchtroute zlln 
X X x X X X X X 

Isolo,,,, en max hel vluchlen nlel belemme,en. 

3.2.2 Ultpandlge opsIISV •• rllenlng 

15 3.2.2 .1 Dc WBDSO "I~O e,n Opslisvoortfenrns "il a, t en andero rlJlmle 
en wiln ~rn lIndera- rulmlC na", een ops(iJVoonlenlng motl 
len mln. l. 60 mlnuton bed,. gen. O. wand e • • hel d.~ en de 
d ;ll illrYOO' noodu kel like d'ru,cons trudlu v, n de 
opslasvooulenlng rnoelC!ft u n bfJndweflmdhrld V~ n len 
mln!!l !!!. 60 mlnuten beliUrn. 

MrtJJklnr. 
"b,ilndwefendheJd 'Ian wand en, dilkan drusc:onslrud le le.n 
mln. le JO min., Indlen: 

· . (=IIta nd YIAn opsl,lIlVODrtlenlnllot Inrlchtlngssreos.ander 
bouwwe,k dll lot do ';u lchtlnrbehoo.l, of .nd.,ob,andbare 
ob)~ctanl U!n mlnste S meter beduolilll: 

'*blnnen deze 5 meter geen opslag van brandgevaarlljke 
stoffen of goederen en geen brandgevaarllike actlvltelten 
plaatsvlnden. 

X 
. geen elsen aan brandwerendheld van wand en, dak en 

X X x X X X X 

draagconstructie,lndlen: 
*afstand van opslagvoorzlenlng tot Inrlchtingsgrens, ander 

bouwwerk dat lot de rnrlchtlng behoort. of andere brand bare 
objecten, ten mlnste 10 meter bedraagtj 

'*blnnen deze 10 meter geen opslag van brandgevaarlilke 
stoffen/goederen en geen brandgevaarllJke actlvlteiten 
plaatsvlnden. 
·Hlel van toepasslng: ultslultend gevaarl ljke stoffen 
van klasse B, verpakklngsgroep II of III, zonder 
bllkomend gevaarworden opgeslagen. 

16 3.2.2.2 Het dak van een opslagvoorzlenlng mag nret van 
X X x X X X X x 

brandgevaarllik materlaat vervaardlgd zljn. 

3.2.3 G .. d","~"I. op . ...... orzl.nln'of ~nHnd .an ander 
b,.."dcomp&~lm.nl 

17 3.2.3.1 De waoso van een br,al1dc:omparUmcnt naar een ander 
brat'ldcomparlfment, een besloten rulmte waardoor een van 
rook t 'n -an brand gevrljwaarde vluchtroute voert, of een nlet X X X X X X X X 
b05tolen velllgheldstrappenhu/s mag nlet lager zljn dan 60 
mlnuten. 

-
18 I"dlen ml!:erciere opslaavoon lcmlns:cn naast elkaar zlj n 

,elll! 'en moe ten tevens maatregeLen genomen worden am te 
... oorkome-n dat een Incident zrch van de ene naar de andere X X x X X X X X 
op, tarvoorzlenlns kan verplaatsen, bljvoorbeeld t.g.v, een 
u.ltsttomende vtocb tor. 

3.2.4 AlIemeen 
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19 3.2.4.1 Indlen In een opslagvoorzlenlngeen automatlsche 
brandbevelllgingsinstaUaUe aanwezlg Is, kan het bevoegde 

gezag afwljken van de voorschrlften In hoofdstuk 3.2 rndlen 

de locale sUuatle, de InformaUevan een rlslco-Inventarlsatle X X X X X X X X 

of de yoorschrlften van ontwerpnorm van een 
brandbeveillglngslnstallatle daar aanLeldlng toe geven. 

20 3.2.4.2 Indlen In een voorschrlft Is bepaald dat een constructle met 
een brandwerendheld maet zlj" uitgevoerd, mogen 
toegangsdeuren, vluchtdeuren, ramen, 

x x x X X X x x 
ventllatleopenlngen of rooklulken In deze constructle geen 

afbreuk doen aan de verelste brandwerendheld. 

21 3 .2 .4.3 Indlen In een voorschrlft 15 bepaald datvoor het bepalen van 
de verelste WBDBO een construcUe met een bepaalde 
brandwerendheld moet zlin ultgevoerd, moet een In deze 
constructle aangebrachte deur zelfslultend zlin ultgevoerd. 

x X x x X X x x 
Een dergelljke deur mag uitsluitend 'in geopende stand zlin 
vastgezet, Indlen een voorzlenlng Is aangebracht die In gevaL 
van brand de deur automatlsch stult. 

t-n Een dergellike deur mag ultslultend In geopende stand zljn 
vastgezet, Indlen een voorzlenlng Is aangebracht die In geval 

X X x X X X X X 
van brand de deur automatlsch sluit. 

23 3.2 .4.4 De yloer van een opslagvoorzlenlng moet zlin vervaardlgd van 
onbrandbaar materlaal. Een eventueel noodzakelljke 
afdekklng van de hoofddraagconstrucUe, alsmede de 
afdekklng aan de blnnenzlide van de opslagvoorzlenlng van 

x x X x x X x x 
wanden en dak moeten zlin vervaardlgd van onbrandbaar 
materlaal, beoordeeld over ten mlnste de eerste 10 mm van 
die afdekklng. 

24 Een eventueeL noodzakellike afdekklng van de 
hoofddraagconstructle, alsmede de afdekklng aan de 
blnnenzljde van de opslagvoorzlenlng van wanden en dak 

x x x x x X x X 
moeten zljn vervaardlgd van onbrandbaar materlaal, 
beoordeeld over ten mlnste de eerste 10 mm van die 
Bfdekklng. 

9.3 KwaUteit vI .. ",n 

25 3.3.1 Blnnen de opslagvoorzlenlng moeten bodembeschermende 
voorzlenlngen en maatregelen zljn getroffen die In x x x x X X x x 
comblnatle lelden tot een verwaarloosbaar bodemrlslco (A) 
conform de NR8 

26 In de vloer van een opslagvoorzlenlng mogen zlch geen 
openlngen bevlnden die In dlrecte verblndlng staan of x x X x X X x x 
kunnen worden gebracht met een rlolerlng of met het 
oppervlaktewater. 

3.4 KwaUteit stelIIngen I 
27 3.4.1 Een stettrngvoor de opslag van verpakte gevaarlljke stoffen 

moet bestand zljn tegen de opgeslagen gevaarlljke stoffen en X X X X X X x X 

'28 
stablel zrn. 
Een stelling mag nlet zwaarder worden beLast dan waarvoor 
de stelling ontworpen 15. De geschlktheld van een stelling X X X X x X x X 

~ 
moet kunnen worden aangetoond. 
Sli het gebrulk van een steUing moet rekenlng gehouden 
worden met de rlslco's van de gevaarlljke stof, zowel qua X X X X 

kJa"e ai, verpakklng,groep. 

30 3.4.2 Een stelling moet tegen aanrllden zlin bevelllgd. x X x X x X X X 

31 3.4.3 Indlen tljdens het gebrulk van een stelling een 
$telllngonderdeeL blljvend Is vervormd, moeten onmiddellljk 
passende maatregelen worden genom en. Alvorens de stelling 

x X x X )( X x X 
opnleuw In gebrulk wordt genomen moeten beschadlgde 
onderdelen worden vervangen of gerepareerd. 

32 3.4.4 De stelllngconstrucUe moet ten mlnste jaarlljks vlsueeL op 
doelmatlgheld, iulst gebruik en eventuele beschadlglngen 

x X x X X X X X 
worden ge"(nspecteerd. De resuLtaten van de Inspectre moeten 
worden gereglstreerd. 
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33 3.4.5 GevnrUJke stoffen en CMR·stoffen die met elkaar gevaarlljke 
r'uctle.s kunnen aangaan waarblj sterke verhoglng van 
tempe-fiItlJur ordluk optreedt ofwaarb lJ gassen kunnen 

onlstilitn die glftrger of brandbaarder zll" dan op grand van X X X X X X X X 
de elgenschappen van een van de stoffen Is te verwachten, 

moel.rn geschelden van elkaar worden apseslagen (geldt oak 
In vertrcale l in). 

3.5 BUksembewlUsfnll 

34 3.5.1 'odlen noodzakelljk maet een doelmatlge 
bllksembevelllgingsinsiallatie zljo geplaalst (conform HEN X X X X X X X X 

1014). 

:U ~lo.I ... IU"'.ld 

35 3.6.1 In een opslagvoorzlenlng moeten de wette lljke elsen ten 

aanzlen van explosleveHlgheld In acht worden genomen 

afhanketrjkvan de aard viln de stoffen. Een gevarenzone· 
Ind.Uns k." hl.Mln ond.rd •• 1 ullm.k,n. 
(Alb.ldsoln, landlshod. nb .. lullarUk.13.5a tim 3.5Q 

- Aanwezlgheld explosievelllgheldsdocument? 

- Zljn In exploslevelUgheldsdocument organlsatorlsche 
maatregelen opgenomen1 X X X X X X X X 

- Gevarenzonevastgesteld? 

- Arbeldsmlddelen en Instaltatlematerlaal geschlktvoor 
toe passing blnnen gevarenzone? 

- Blj gebrulk vorkheftrucks In gevarenzone: explosievellig 
ultgevoerd? (gebru lk LPG heftrucks en dleselheftrucks 
lnpandlg: verboden) 

36 3.6.1 De plaatsen waar gevaarllike explosleve atmosferen aanwezlg 
kunnen zljn In een hoeveelheld dIe de velUgheld en de 
sezondheld van de werknemers In gevaar kan b,engen, 
worden de toegangen tot deze plaatsen met het volgende 
waarschuwlngsbord gemarkeerd: 

Wanneer nlel de ~ •• maar slechts een deel hleNan 

X X X X X X X X 

een exploslegevaarlljke plaats Is, kan dlt gebled door een 
geelzwarte areerlng, bljvoorbeeld op de vloer, worden 
gemarkeerdj blj de markedng moet het waarsehuwlngsbord 
zljn geplaatst. 

3.1 V.nHIaU. 

37 3.7.1 - Een opslagvoorzlenlng moet doelmatlg zlln 
geventlleerd. 

- Afvoer van ventllatlelucht moet op de buitenlucht 
plaatsvlnden. 
- Indlen natuurlljkeventllatle op de bultenlucht 
aanwezlg Is, moeten ventrtatleopenlngen zo ver mOSII!HJk 
van elk.aar (dlametraal) zljn aangebracht. 

- De ventllatle moet contlnu zlln en de ventllatlevoud 
van de rulmte per uur moet te aUen tljde m Inlmaal1 
bedragen. Een grotere ventrlatlevoud kan noodzakelljk 
zljn. afhankelijk van de gevaarsaspecten van de 
opgeslagen stoffen (explosleveHlgheld, 
arbeldshyglenlsche omstandlgheden). 

X X (xl X X X X X X - Indlen een ventllatleopenlng Is aangebraeht In een 
bouwkundlge construct Ie waaraan op basIs van 
paragraaf3.2 van deze rlchtlljn elsen m.b.t. WBDeO of 
brandwerendheld zljn gesteld, moeten vlamkerende 
roosters zlln aangebracht en mag door het aanbrengen 
van de vent/latle geen afbreuk worden gedaan aan de 
WBDBD van de opslagvoorzlenlng. 

Nlet van toe passIng: op brandvelUgheldsopslagkast. 

3.8 Voortlomon Vln .. ","!lelnlld hernelwol.r 

38 3.8.1 Een In d~ bullenluchl gesltueerde opslagvoorzlenlng moet 
zodillnlgzfln geconstrueerd dat hemelwater nlet op de vloer 
viln de opslagvoorzlenlng kan geraken dan weI dat X X X X X X X X 

l1 cmo.lwl leJ regelmat lg van de vloer kan worden verwlJderd. 

3.9 Productapvan, 
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39 3.9.1 • Een apslagvoonle"'''' moet lodanlg zljn geconshueerd dat 
g:dtklt of gemorste gevaarlljke ",(oelstor redertrjkerwlls nlet 

urlde vDarzlenl"g kan stromenj 
• Opvangcapaclteit: ten mlnste 110% van de Inhoud viln de 

groatste emballage, doch(als dat meer 15) ten minste 10% y,." 
de [nhoud van de totale emballagei 
'* De opvangVoorzlen[ng moet voldoende bestand zlin tegen 
de opgeslagen stoffenj X x x x x X x x 
'In de opvangvoorzlenlng mogen 11th geen openlngen 

bevlndell die In rechtstreekse verblndlng staan met de 
rlolv,lng. 

(sll1ldt aileen voor vlaelstoffen, lege ongerelnlgde emnballage 
ltlt nlet mee) 

a.1Q 8randvetlllherdsopslasfwten 

40 3.10.1 Een brandveillgheldsopslagkast waaNan het eerste sebrulk 
heeft plaatsgevonden: 
• na 1 januarl moet aan HEN-EN-14470-1 voldoen x X x X x X x X 
• voor 1 januarl2006 moet ten mlnstevotdoen aan HEN 2678. 

41 3.10.2 Blnnen de InrlchUng moet voor de 
brandvelUgheldsopslagkast waarvan het eerste gebrulk heeft 
plaatsgevonden na 1 januarl2006 een productcertlflcaat 
aanwezlg zljn, waarult blljkt dat de 
b,.ndvellls hetdsop.I' cl"ut voldoet •• n d. norm NE~·£H· 

14470-1. 

Op de kast dlent de onderstaande Informatle te zljn 
aangebracht: x X ~ X x X x X 
1r deuren slulten (wanneer kast nlet wordt gebrulkt) 
it gevaarsymbool (vuur, open vlam, roken verboden) 
1r gevaarsymbool (brandgevaarlljke stoffen) 
1r de van toepasslng zljnde norm (bll nleuwe kasten vansf mel 
2004 moet dlt 'Ijn: EN·14470-1 of NEN·EN·14470-1) 
It de brandwerendheldsprestatle van de kast, aangegeven In 
type 30. 60 of 90. 

3.11 ' Ve~n,en.dk<~rl~. 

42 3.11.1 De verpakklng van de In een opslagvoorzlenlng aanwezlge 
gevaarlljke stoffen moet zodanl! zrjn dat: 

nlets van de Inhoud ult de verpakklng onvoorzlen kan 
ontsnappenj 

het materlaal van de verpakklng nlet door gevaarlljke 
stoffen kan worden aangetast, dan wei met die gevaarUjke X X x X x X X X 

stoffen een ruetle kan sangaan dan wei een verblndlng kan 
vormenj 

deverpakklng tegen normale behandeUng bestand Is. 

43 3.11.2 De etlkelterlng van de In een opslagvoorzlenlng aanwezlge 
gevaarlljke stoffen moet zoda"lg zlln dat de gevaarsaspecten 

x x x X 
van de gevaarlilke stof duldeUjk tot ultlng komen. 

x X X X 

44 3.11.3 De verpakklng van In de bultenlucht opgeslagen gevaarlljke 
stoffen moet bestand zlln tegen aUe mogelljke X X X X X X X X 

weerslnvloeden. 

45 3.11.4 Voorzlenlngen moeten zlln getroffen am beschadlglng van 
emballagematerlaal ten gevolge van transportactlvltelten te x X x X x X x X 

vDorkomen. 

3.12 O ... erenlgbere combined .. 

46 3.12.1 Gevaarlljke stoffen en CMR-stoffen die met etkaar gevaarUjke 
reactles kunnen aangaan waarbli sterke verhoglng van 
temperatuur of druk optreedt of waarblj gassen kunnen 
ontstaan die gfftlger of brandbaarder zljn dan op grand van 
de elgenschappen van een van de stoffn Is te verwachten, 

x X moeten geschelden worden opgeslagen. X X x X X X 

H.I,c.LXWQ,Cp'usJnr.: .... 00' stoffendle vallen onder het regime 
van geUmlteerde hoeveelheden (hoofdstuk 3.4 van het ADR) 

3.13 Gebrulk opslaaworzlenlng 

47 3.13.1 Indlen verpakte gevaarUjke stoffen gestapeld worden 
opgeslagen, maet de verpakklng op villge wll ze gestapeld 

X X X X X X X X 
llJn, waarblj (ekenlng gehouden wordt met de sterkte van de 
verpakklng 



Opslag 6 Opslag 7 Opsla 8 Opslag 9 
I/r- PGSJS Ymlste ~ Qk nl_ok 1M ColI- 011 nlet 1M Con- ok nlet 1M (on- ok nile 1M 

fU InIIt 110" ok IIoIe ok bole ok 

48 3.13.2 Pallets met verpakte BflJaar\ljke stoffen die 11)0 gntapeld, 
moeten Yan een deugdellJke constructle tlln. Voor ledere 
wllze van verpakklng maet afhankeUJk van ,ewlcht en sterkte X X X X X X x X 
van de verpakklng een maxlmale stapellng worden 
vastgesteld. 

49 3.13.3 Breekbare (glazen) enkelvDudlge verpakklng mag nlet worden 
X X 

estapeld. 
X X X X X X 

50 3.13.4 Tn een opslagvoorzlenlng mogen geen s~motorI5ec.rdl! 
1,lnspOrhnlddelen aanwezlg zljn, anders dan ten behoeve 
van en slechts gedurende de tljd van laden en lossen. 
Ulttondertnl1 vo,kheft,uck die voUedlg aan de ATEX-,lchtLljn X X X X X X X X 
voldo~'. of Inden een vorkheftruck In een apart yak wordt 
, .. 1ald. 

51 3.13.5 De op:slagvoor"rml"r maet rf',!"ctm ftUgwordtn gecontroleerd 
op lekkages of beschadlglng van de aanwezrge embaUage. X X X X X X X X 

3.U IncJd.nt~n mtll'lrnorm p\IUIlIJb! sl<il[tn 
52 3.14.1 Gemorste of gelekte gevaarlrjke stoffen die In een 

opslagvoorzlenlng Iljo vrljgekomen moeten 1Q snel mogelljk 
worden opgerulmd. Daartoe moeten In of nabll de 

X X X X X X X X 
opslagvoorzlenlng materlalen (absorpUemlddelen) aanwezlg 
zlln am deze stoffen te ImmoblUseren. te neutraUseren of te 
absorberen. 

53 3.14.2 Ten br.hoeve van de velUgheld van de werknemers maet 
blnnen de '"rlchUng een Instructle aanwezlg zljn die de te 
nemen maatregeten bl) een lekkage of een Inddent met 

x X X X X X X X 
S.""Ulk •• tolfen besch,llft. De bedrljf.leldlng moet deze 
Instruelle actuee! hauden en werknemers hlerover InUchteR. 

54 3.14.3 Op een duldelljke zlthtbare plaats blJ de toegang tot de 
In,lchling of blj de portle, moet een duldelljk leesbare 
Instructle zlln aangebracht oyer de te nemen maatregelen In 
het geval van een calamltelt. Deze Instructle moet gegevens X X X X X X X X 

bevatten van Instanties of personen waarmee In het seval van 
een calamltelt contact moet worden opgenomen. 

9.15 RoOk' InWUN!,bod, blustoUbt\!." 

55 3.15.1 Blnnen een opslagvoorzlenlng en tevens blnnen een afstand 
yan 2 m daarbulten mag nlet worden gerookt en mag geen 
open vuur nnwezlg 111n. Aan de bLiltenzljde van de 
apslagvoorzlenlng maet op daartoe geschlkte plaatsen met X X X X X X X X 

betrekklng tot dlt verbod een plctogram overeenkomstlg NEN 
]011 Illn aangebracht. 

56 3.15.2 Voor elke 200 m1 vloeroppervtakte van een opslagvoorzlenlng 
moet ten mlnste een dlaagbaar blustoestel nnwezlg zl)n 
met een vulllng van ten mlnste 6 kg of liter blLlsstof. Het 
blustoestel moet tegen weerslnvloeden zlln beschermd, De 

X X X 
keuze van het type blustoestel maet zodanrg zljn dat deze 

X X X X X 

geschlkt /s om een beg/nnende brand van de opgeslagen 
stoffen te blussen. 

3.16 V.IUil1.I~II1T.I.~ng. .Inlqrmlilobll!ltn, Il\SlruCUe.-
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57 3 .16.1 Aan de bultenzljde van een opslagvoorzlenlng. nablj de 
loegangsdeur(en) moeten op duldelljk zlchtbare plaatsen 
waarschuwlnssborden worden geplaatst, welke her gevaar 

van de opgeslagen gevaarUjke stoffen aandulden. Op daartoe 
geschikte plaatsen moete" de betreffende gevaarsymbolen 
zlj" aangebracht: 

· voor wat betreft de opslag van (llcht) ontvlambare 
vloe lstoffen, het plctogram ·ontvlambare stoffen othoge 
temperatuur"j 

· yoor wat betreft de cps lag van bljtende stoffen het 
plcto!!lram -blltende storren" 

· voor wat betreft de opslag van glftlge stoffen het x x X (x) x X x X 

plctogram "glftlge stoffen-j 

· \/oor wat betreft de opslag van Dxlderende stoffen het 
plctogram Noxlderendestoffen". 

· BII alte opslagvoorzlenlngen moet het ... erbodsbord 
• ... uur. open ... Iam en roken ... erboden ~ Iljn aangebracht. 

In plaats ... an bovengenoemde symbolen magen ookde "grote 
etlketten" behorende bll de klasse 3, 8, 6.1 en 5.1 loa Is 
nader omschreyen In ADR hoofdstuk 5.3.1) worden geplaatst. 

58 3.16.2 Blnnen de [nr[chUng moeten velUsheldslnformatlebladen 
(VIB' s) yan de opgeslagen gevaarlilke stoffen beschlkbaar 
,lin. x x x x x X x x 
Ultgelonderd : stoffen die nlet onder de Wms vallen en 
gevaarlljke afvalsloffen. 

3.17 Vilillelwrumhojd -

59 3.17.1 Indlen In een InrlchUng meer dan 2.500 kg S"Vaarlllke 
stoffen worden opgeslagen, moet tlldens hetverrlchten van 
wetklaamheden met gevaarlljke staffen In een 
opslagvoonlenlng een door het bedrljf aangestelde 
deskundlge In de InflchUng aanwezlg zljn, met void Den de 
vakbekwaamheld op het gebled van het omgaan met x X X X X X x X 

gevaarlljke stoffen en het bestrllden van catam ltelten met 
gevaarlljke stoffen. Informane over de vakbekwaamheld van 
de deskundlge moet blnnen de [nr[chtlng aanwezlgzljn. 

:3.18 lourn .. le. ns\5IraUe 

60 3.18.1 Indlen In een InrlchUng meer dan 2.500 ks gevaarlljke 
stoffen worden opgestagen, moet van de opstag van 
I tvu,Ulke stoffen dIe In de [nflchUng aanwezlg zlj" een 
ilnueellaumaal worden bljgehouden. 

Ve-relsten journaat: 

· voorz len van datumj 

· ter [nzage Dp Inrlchtlng (direct toegankelljk Is voor 
hulpve,rh:nende dlensten) 

· voorllen van een Instructle met de namen en 
leleJoonnummeJs van personen waarmee hulpverlenende 
dlensten In het geyal van een catamlteit contact kunne" 
opnemm 
· julstevervcersnaam, aange ... uld met, lover van X X X X X X x X 
toep2lsslng, de technlsche benamlng en de klasse \Ian de stof 
zoals vermeld In hetADR of de IMDG code; 

· de hoeveelheld van de stof; 

· de verpakklngsgroep (lndlen toegewezen)i 

- het UN-nummerya" de stofals mede de modetnummtrs 
\l3n de gevaarsetiket(en) volgens art. 5.2 van AORj 

· CMR·stoffen moeten In het journaal zljn apgenomen mel 
hun chemlsche naam en de vermeld lngCMR. 

· Actuete tekening waarop het volgende Is aangegeven: 
0 lay-out van de Inrlchtrngj 
0 plaats van de gebouwen en te 

onderschelden actlvlteltenj 
0 de plaats waar de gevaarllike 

3.19 Inl,m noodpla. 
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61 3.19.1 I"dle" Dp.slaa I,olerdan: 

10.000 kg gevaarUjke stoffen of CMR-stoffenj 
1.000 kg leer glftlge stoffen (ADR·klasse 6.1 

V.rpal<kln8,sr.ep 0; 
gasftessen met glftlg/brjtende of glflrge Inhoud met fen 

totate waterlnhoud van meer dan 250 Uterj 

di n moet In de 1"flchUng een actueellntern noodplan X X X X X X x X 

aanwel ls zllo. waarln de getroffen organlsatorlsche en 
te,hn t5 che maatregelen ter bestrlJdlng van een redell jkerwljs 
te verwachten ongeval of Incident zl j" omschreven. In het 
noodpl6 f1 moet onder andere een Irjst met telefoonnummers 

Opaengme." zll" yoor gebrulk blJ ["([denten. 

62 3.19.2 Ten mlnste U nm2i!l1 per 3 jaar moet het Intern noodplan 

worden geevalueerd. beproefd en zonod!g gewljzlgd. Blj de 
f!Villu.l.Ue wordt rekenlng gehouden met verandertngen die X X X X X X X X 

d eh In de Inrlchtlng hebben voorgedaan, en met nleuwe 
Itt"nls en Inzlchten. 

3.20 TdtpnkeUI""eld VOOI onbevoe.,r.n 

63 3.20.1 Een open opslagvoorzlenlng mag nlet ongecontroteerd 
toegankelljk zljn voor onbevoegden. 

- Terre ln OIls geheel afdoende afgeschermd door muren 
(gebouwen), hekken, slolen van voldoende breedte en 
dergelljke. 
- Toegankelljke deet van opslagvoorzlen lng afgeschermd 
door vast en ten mlnste 1,8 m hooghek- of gaaswerk van X X X X X X x X 

onbrandbaar materlaal met tenmlnste 2 toegangsdeuren. 

Indlen In een opslagvoorzlenlng de afstand van het verst 
gelegen punt tot de deur mlnder bedraagt dan 15 m, kan met 
een deur worden volstaan. 

3.21 TqelllnAl.UJef! .n~lKhtw .... n 

64 3.21.1 Een toegangsdeur tot een betrredbl n!: opslagvoorzlenlng 
mote van bultenaf met een slot en sleutel of op een andere 
ItUjkwaa rd lse wljze afslultbaar zljn, doeh van blnnenult 
lOndersleutel kunnen worden geopend. Een toegangsdeur 
mott blJ afwez lgheld van deskundlg personeel ter ptaatsev;J n x x x x x X X X 

de opstagvoorzlenlng zljn afgesloten, tenz lj de toegangsdeur 
velbtndJns geeft met een aanmaak-, verwerklngs- of 
verkooplurmte. 

65 3.21.2 - Een toegangsdeur die tevens dlent OIls 
noodungang moet naar bulten opendraa len. 

- Vluchtwegen en noodultgangen, even 0115 het bulten 
de opslagvoorzlenlng gelegen aansluUende terreln, 
moeten vrlj zljn van obstakels. 

- Ooelmatlge maatregelen moeten l lin genomen 
tenelnde het mogeUjk te maken dat een werknemer, 
Indlen een toestand ontstaat waarln direct gevaarvoor 
zljn veJlJaheld of gezondheld aanwezl! Is, zlch snel via 
de kortst mogelljke weg In velUgheld kan stellen. 

- Een opslagvoorzlenlng moet met ten mlnste twee 
toegangsdeuren, die zoveel als moge l1j k In X X x X X X x X 
tegenoverstelde zljden I1jn gesttueerd, berelkbaar zljn. 

Indlen In een opstagvoorzlenlng de afstand van het verst 
ge\egen punt tot de deur mlnder bedraagt dan 15 m, kan 
met een deur worden volstaan. Schulfdeuren of OIls 
tournlketdeur ultgevoerde draaldeuren gelden nlet OIls 
noodungang. 

3.22 Noocfytllldlqnre. vlu(~\W!Ipa"du'dlii'1 

66 3.22.1 Een betreedbare opslagvoorzlenlng moet zlln vooulen van 
adequate noodverllchtlng en vluchtwegverllchtlng conform X X X X X X X X 

NEN·EN 1838. 

3.23 Verwarmlnr 
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67 3.23.1 Indlen verwarmlng pfaat5vlndt, mod dU door mTddcl van een 
(:tnlfille ye.fWlnnlns.slnstaUalle ofverwarmlngstoestellen 
WilJrvan de verbrandlngsrulmte nlet In open verblndlng staat 
orkin worden gebracht mel de opslagvoorzlenlng en waiNiO 

die delen, die In direct contact staan met deze plaats geen 
hOlere oppefVlakCetmp~'1ItuUf hebben dan 250 DC, en X X x X X X X X 
wallrblj aanraklng van de opgeslagen stoffen met deze dele" 
•• urtgesloten of door een verwarmlngstoestel dOlt valdoet 3..I.n 
HEN 1078 en •• n HPR 3378·23 (nl). 

3025 Pt(S09nPI~' ~1!II!natht4d~r.n ·t~'.'--

68 3.25.1 '"dlen In een opslasvoorzlenlng gevur YODr de velUgherd of 
de gezondheld van een werknemer aanwezlg 15 of kan 
ontstaan, moeten vDorwerknemers die aan dat gevaar 
blClotstaan of kunnen blootstaan persoonlljke 

besc:hennlnpmlddelen In voldoende •• nt.1 beschlkb", 'Ijn X X X X X X x X 

en moet ervoorworden gezorgd datwerknemers,lndlen 
daartoe aanleldlng Is, die mlddelen gebrulken. 

3.26 lted~)fs~UlpYerttnllll(J!K'I) 

69 3.26.1 Conrorm de Arbowet en hel Albob~.$tult moet elke organlsatle 
beschlkken over een deskundlge x x x x x X x X 

bodrtjl.huJgve,tenr .... so.rgonlsall • . 

3.27 !fVIIlh., ~M",,~p!~ir'· • .' 

70 3.27.1 De werkgever stelt regels en procedures vast voor 

het omgaa" met gevaarlilke stoffen, relnlglng van de 
werkplek en persoonUjke hygiene waaraan de 

medewerkers llch moeten houdeni 
De werkgever zlet toe op de nalevlngvan deze 

procedures en regels; 
De werkgever rich I voorzlenlngen In en verstrekt 

mrddelen (werkkledlng) aan werknemersvoor een 
optlmale hygiene op plaatsen waar gevaarllJke stoffen 

aanwezlg zllnj x x x x x X x x 
Indlen op de arbeldsplaats gevaarllJke stoffen 

aanwezlg zljn, wordt de grootst mogetllke lorgvutd lgheld 
en ordelljkheld In 8cht genomen en er Is sprake van good 

houuknpJng; 
wc:.k· en opsllsrurmten worden 10 schoon 

mog.Ulk s,ho.den: 
In weOt· en ap51i1Brulmten wordt nlet gerooilt, 

SeJ!!len of l4!'dlonken e n geen voedsel bewaard. 



prorednr.169004 
23 ra"uarI2007. revble 01 

169004 tapOI 

Bljlage 6: 

DEFINtnEF advlesrilpPorl op.lagVoonlenlns.n Ess.nt Enersl. Produ.tl. B.v. 

Checklist PGS 15 hoofdstuk 3 + 6 

~ 
oranJewoud 

br.d 2 v8n 62 



Opslag2 Opslag 3 Opslag4 Opslag 6 J 
1ft PIlUS v ....... Con- ok nllt 1M c_ ok nllt 1M C- ok nllt 1M l:oft. ok nIIt 1M 

lit.' h ie ok 1I0Io ok ... Gk bolo '011 

3,1 Opsa, 

~ 3.1.1 OpJ"'al~lnd{ p\aatJ In een dJ illVoor ~ I st.md. OMI1JV04n:1tnlnl x x x x X " x x 

?-- G.Yil il , nj~I SIQ lTe ll'l Yilln ktun5.2 m .... fmIlDl 1.QOO kr x x x x x " x x 

3 (jasftuitn mat~C!n. i u cheldl ll van overlse gevaarlljke stoffen, wotden OPl uliJlltn In x x x x x X 
fe n IDJ rt t .ODlll pOOrlif l1 tn l . 

x X 

~ De yolgende klassen ,.vu :flilb 510ftln mOlen nlelln de bovengenoemde 
opsllawon le"lnl unwttl' lIJp ; 

klasse 1 (Dntp/olbare stoffen en voorwerpen)i X x X x x x X x 
klasse 6.2 (Intectueule stoffen) met ultzonderfngvan categorle 13 en 14i 
II.li~i~ 7 (radlonU, vllto(fe,n). 

S 3.l.4 In een opslll"OO rLlen tn,. mo.~",. met uitzonderfng ten behobve viln monstemame en ter 
bestrlJdfngvan een lekkage orcalamltelt •• een aflap· or overtapwerkzaamheden 

x x x x x x x X 
pluln lndt'" Ompakwerluaamheden mogen slechts plaatsvlnden Indlen de prlmalre 
'.'pakkln. nlot WO,dll<Optnd. 

6 ~ . I.S l!.1! , onSII!III:lrJll dt 'Ilfpl kklnlf mol!l worden apgeslagen o'ifl~,n"Qm~d. de x " yoollcJuUltil Vl n dlt hoordstuk. " X X X X " 
7 3.l.3 Verelslen voor werboorrnd (bulten PGS15-opslag): 

de opslag magzlc~ nlet bevlnden In een rlJroute van vorkheftrucks orandere 
tnnsportmlddelen; 

de reuilrllJke stoffen die In een productle- oFwerkrulmte oFnab!j een 
proceslnstallaUe aanwezl,zljn, moeten worden bewaard In deugdelilke en gesloten 
verpilkklnr, dIe bestand Is legen de belreffende gtvilirtljke staf; x x x x x " x x 

hoeveelheld van meerdan 50 liter: plaatslng boven een vloelstofdlthte lekbak of 
een gelljkwaardlse voonlenlng. Nlet noodukelljk blJ aanwezlgheld van min. 
vloelslofkerende vloer. Voor brand bare vlo elsto~n (ADR: klasse 3) blijltvanl.lll 
brandvelllghelds-opilek een lekbak ofeen andere gelljkwaardlge voorzlenlng wenselilk. 

8 3.1.6 GevurlfJk. stoffen In embaUage dl. brl.,d.n 48 uur blnnll' n de In rlchlIn' .... ' bllln n. 
M08t-n worden oVlrleslasen In een speclaal daarvoor Inserlchl overs lag-of laad- en 
Co s, d ulle_ 
Vllrl'lit.M overs lag- en laadgedeelte: 

op duldelljke wllze gemarkeerdj 
ten mlnste 2 mverwljderd van andere goederenopslag. 

X " x x x x 
voldoende absorptlemlddel nnwezlg; 

X x 

Ten hoogle 10.000 kg ,evaartlJke stoffen aanwezl,; 
Geen opsllgvan sloffen van verpakkln,sgroep I en gevaarlljke stoffen van d, 

kla5se 1, 6.2 (behoudens categorle 13 en 14) en 7; 
Geen opslarvan meer dan 2.000 kf brand bare vloelstoffen (waarvan de 

verpaWn,en wonl .. n dIn van eUket model nr. 3). 

3.t 80 ... ""1)41110 oiInn 
:U.1 '.pondlcoOll,II .... "II.'n, 

9 3.2.1.1 De W8D80 van o,p sll.JY0Dl'lle.l1I.IJI nur een andere furmte en van een ."dlll!! rulmte nll f 
.tM opslagvoonlenlng moet ten mlnste 60 mlnuten bedragen. De wanden, het dak en de 
d,u &comtructfo van de opslagvoorzlenlng moeten een brandwII!rendheld van ten 
mln,~o 60 mlnuten bezltten. x x x x x x x X 

Hilt on" IMp'Utns: Indhl{ll I.Iltslultend gevaarlljke stoffen van klalse B, 
verplftjdnS'SfOI9 11 of III. zonder bJ)komend glvnr, tot een gezamenlljke hoeveelheld 
Vln ten hoolsle to Ion. worden OPlui"Jlln. 

10 3.2.1.2 In de Inpandlge ops lJ(VOorlJenln.magten hao, ,,, .. 2.500 kg gavaarlljke stotrt n OrCMR-
Itorten lanwezlgzljn. 
Nlet van toe passing Indlen: ultslultend revaarllJke stoffen van klasse 8, x x " " x x x X 

vtrpak.1dnllSffJ . p" of III, zonder blJkomend gevaartot een geumenllJke hoeveelheld 
v)J1 len ho",sl' 10 ton. worden OPJu.llSfln. 

'11 1.2.1.3 In il fwljklnl yan voorschrlft: 3.2.1.2 mag In een I np~lld ll~ Clps raS'Wooflllnlnl ten hoogste 
10.000 kg gevaarllike stoffen of CMR-stoffen aanwezlg zljn Indlen In de 
opst' JVOorllenlnl 'lIn brandmeld·lnJtallIItle aanwezlg 15 met doonneldlnr naar de x " x X x x x x 
.1Iharmterl lnbJYQlff de overhelds- orbedrljfsbrandweer. oFeen daanan gelljkwaardlge 
voofllfJ1lnM· 

12 3.2.1.4 lodlrn In een rnp; ndJI' OplJllJYOonlon tnr~Mfl t diin 250 kgoFlltergevaarllJke !iitorten or 
CMR-slofftn worden opgeslagen, magda 'npandlge opslasvoorzlenlngnlet op een 
wrdl'pl". Viln een gebouw 1110 gesltueerd. x x x x x " x x 
Nletvan toepass/ng Indlen: I.Iltsll.lltend gevaarlljke stoffen van klasse B. 
n tplkklnl11ltoep" 0' 111. zonder blJkoln.nd Itvla,. worden oPlu lilleft . 

13 3.2.1.5 Op een verdleplnl van een gebouw mag per 200 0'1 VIo e-foPPl fVlakt~. van een 
wf_lkf"lmle of per brandcompartlment met een WBOBO naar andere rulmten van ten 
mlnu.e 60 mlnuten.ten hoarste 500 krofl gevaarlljke stoffen orCMR-storren, verdeeld 
In mlnlmaal twee opslagvoorzlenlngen wordenopgeslasen. x X x x x x x x 
Hrel Yin toepassln! Indlen: ultslultend gevaarlljke stoffen van kluse B. 
v.fpill(klnlJITO IP II or III, zonder blJkomend ,evaar worden opgeslagen. 

14 3.2.1.6 Een opsb IVG0I1i4:!nh11 mal nlet In een vluchrrou!e zlln gelegen en mag hll' t vlu c:ht.«n nlet x x 
b. lrrrunrll!!n. 

x " x x x X 

3.2.2 Ullpa. dJp op.llpGO,,',nl .. 

I S 3.2.2.2 Ht l diJ.1c YiJn etiM opslaBYoonlenlnl ma. "It I vjln bJ'JndIIRl1I r4ilk malerllal vervaardlgd x x 
tijn. 

x X x X X X 

1.2.3 G .. chlbldo op,II .... "'.n'o. or.,.."..nd un IndOlbrandcomparllment 

16 3.2,).1 De WBDBO van een brandcompartlment naar een ander brandcompartlment. een 
besloten rulmle waardoor een van rooken van brand gevrllwaarde vll.lc:htroute voert. of x x x x x x x " een nlet besloten veillgheldstrappenhuls mar nlet lagerzljn din 60 mlnuten. 

V Indlen meerdere opslagvoonlenlnlen naast elksar zlln gelegen moeten tevens 
maatrere len genomen worden om ta voorkomen dat een Incident zlch V3n de ene naar 

X x x X " X X X 
de andere opstagvoorzlenlng kan verplaatsen, bljvoorbeeld t.g.v. een ultstromende 
vloelstof. 

3.2.4 Aipmoo. 

18 3.2.4.1 Indl.n In een op5lagvoorzlenlng eetl wtomlUsch. bnndbw.l lIstn.phuuUaUe 
n:n-lTit1.t$ I., kan het bevoegde gezag afwljken van de voorschrlften In hoordstuk 3.2 
tl1dle" de locale sltuatle. d.lnfarmatle van eeR rtslco-Inventartutle ofd. voorschrUt'en X X x x X x x x 
n n onlwerpnorrn van een brandbevelllgingsinstallatle daar nnleldln,tol geven. 
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19 3.2.4.2 indlen til 110 V'Oo~chtln.li bf9U1ld ditl ten constructle met een bnndwl!rrtndheld maet 
zljn ulrgevoerd, mogen toeglnpdeuren, vluchtdeuren. ramen, venUlatJeopenlngen or 

x x x 
rooklulken In deze constructle geen afbreuk doen. un de verelste brandwerendheld. 

x x x x x 

20 3.2.4.3 Indlen In een voorschrift is beputd d~t voor htt bcpaltn van de verelste WBOSO een 
(OnliNe II. met een bepaalde brandwerendheld maet zlj" ultgevoerd, moet een In deze 
(Onllru'tl. aangebrachte deurzelfslultend zl/n uitgevoerd. Een dergelljke deur mag X X X X X X X X 

uiufulltnd In geopende stand zljn viistgezet,lndlen een yoorzlenlng Is aangebracht die 
In geval van brand de deur automatlsch sluit. 

'21 Een dCl,.,lfl ko dl.U'r mag uhJl'llllend In seopende stand zijn vastgezet, Indlen een 
voofllenln_lls aangebracht die In geval van brand de deur automatisch slult. x X x X x x x x 

22 3.2.4.4 De vloer vall een opslagvoorzlenlng moet zljn velvaardlgd vall onbrandbaar materlaa!' 
Een eventueel noodzakelijke afdekklns van de hoofddraagconstructle, alsmede de 
afdekklng aan de blnnenzljde van de opslagvoorzlenlng vaA wanden en dak moeten zlln x ~ x x x x x x 
vervaardlgd van onbrandbaar materia a!, beoordee!d over ten mlnste de eerste 10 mm 
van die afdekklng. 

13 Een eventueel noadzakelijke afdekklnl van de hoorddraagconstructle, alsmede de 
afdekking aan de blnnenzijde van de ops!agvoorzienlng vall wanden en dak moeten zlln 

x x x x x x x x 
vervaardlgd van onbrandbaar materiaa!, beoordeeld over ten mlnste de eerste 10 mm 
van die afdekklng. 

3.4 Kwallttllsteffi.". 

24 3.4.1 £rn stelllngvoorde opslagvan vttpa~lts~vnrlll"l stoffen moet bestand zlin tegen de x x x X x X X x 
opo.,J ..... ,,' •• rlilko stoff.n ..... bl.I'lin. s-s £f:n stelling mag nlet zwaarder worden beLt.s:t diln waarvoord. stelling ontworpen 15. De 
IJ,Mchlktheld van een stelling moet kunnen worden aangetoond~ x x X X X X X X 

tu- BIJ het Ifbrulk Vi" een st.lUn, moet rekenlng gehouden worden met de rlslco's van de 
!s .... ,IIII' .... ,. tow.1 QU" kl, .... 1, .... ,kkln ... rol •. x X x X 

27 3.4.2 [-en steHlng moet tegen iilnrJldln 'Un btv .. WSd. x x x X x x x • 
28 3.4.3 Indlen Ujdens het gebrulk van een stelling een steillngonderdeel bllJvend 15 vervormd, 

moeten onmlddeUljk passende maatregelen worden genomen. Alvorens de stelling 
X X X X X X X x 

opnleuw In gebrulk wordt genomen moeten beschadlgde onderdelen worden vervangen 
of gerepareerd. 

29 3.4.4 De stellingconstrudle moet ten minste jaarlljks vlsueel op doelrnatlgheld, julst gebrulk 
en eventuele beschadlgingen worden geTnspedeerd. De resultaten van de Inspect/e x x x x x x x X 

moeten worden gereglstreerd. 

30 3.4.5 Gevaarlilke stoffen en CMR·stoffen die met elkaar gevaarlijke reactles kunnen aangaan 
waarblj sterke verhoglng van temperatuur ofdruk optreedt ofwaarblj gassen kunnen 
ontstaan die giftlger of brandbaarder zlln dan op grond van de elgenschappen van ~~n x x x x x x x X 

van de stoffen Is te verwachten, moeten geschelden van elkaar worden apges!agen 
(geldt ook In vertlcale zln). 

3.S BilkHnlboWlUIII', 

31 3.5.1 tndl~fI rloDdnbnl~ml:ll:l een d_o.lmillse bllksembevelllglngslnsrallaUe zlln geplaatst 
confolm HEN IOU). 

x X x X x x x x 

3.6 Expt.,I ... lllah11d 

32 3.6.1 In een opslagvoorzlenlngmoeten de weUelljke elsen ten aanzlen van explosievelllgheid 
In acht worden genomen afhankelijk van de aard van de stoffen. Een gevarenzone· 
Indellns kan hlervan onderdeel ultmaken. (Arbeldsomstandlghedenbeslult artlke! J.Sa 

tlm3.5~ 

- Aanwezlgheld exp loslevelllgheldsdocument1 

- llln In explosleveillgheldsdocument organlsatorlsche maatregelen opgenomen1 

- Gevarenzone vastgesteld1 X X X X X X X X 

- Arbeldsmlddelen en Installatlematerlaal geschlkt voor toepasslng blnnen 
gevarenzone1 

- Blj gebruik vorkheftrucksln gevarenzone: explosievelllg ultgevoerd? (gebrulk LPG 
heftrucks en dleselheftrucks Inpandlg: verboden) 

33 '.6.1 De plaatsen waar gevaarlljke explosleve atmosferen aanwezlg kunnen zijn In een 
hoeveelheld die de veillgheld en de gezondheld van de werknemers In gevaar kan 
brengen, worden de toegangen tot deze plaatsen met helvolgende waarschuwlngsbord 
gemarkeerd: 

~ X X X X X X X X 

Wanneer nlet de 8ehele rulmte, maar slechts een deel hlervan een exploslegevaarlijke 
plaats Is, kan dit gebled door een geelzwarte arcerlng. bljvoorbeeld op de vlaer, worden 
gemarkeerd; blj de markerlng moet het waarschuwlngsbord zlln geplaatst. 

3.7 VenHlatl. 

34 '.7.1 - Een oP"'SVoG1l1,nll1, moet doelmatlg zlin geventlleerd. 

- AIVoer van ventilallelucht moet op de bultenlucht plaatsvlnden. 

- Indlen natuurlljke ventl/aUe op de buitenlucht aanwezlg Is, moeten 
ventllatleopenlngen zo ver mogelljk van elkaar (dlametraal) zljn aangebracht. 

- De ventilatle moet tontlnu ziin en de ventllaUevoud van de ruimte per uur mOl 
te adlen tljde minima a! 1 bedragen. Een grotere venrilaUevoud kan noodzakellik UJnl 
athankelijk van de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen (explosievelligheid I 
arbeldshygli!nlsche omstandlgheden). 

- Indlen een ventllatieopenlng Is aangebracht in een bouwkundlge construct/e • x (x) X X X X X X 

waaraan op ba.slsvan paras-raafJ.2 van deze rlchtlljn elsen m.b.t. WBDBD of 
brandwerendheld zljn gesteld, moeten vlamkerende roosters zljn aangebracht en 
mag door het aanbrengen van de venti laUe geen atbreuk worden gedaan aan de 
WBDBO van de opslagvoorzlenlng. 

Nlet van toe passing: op brandvelligheldsopslagkast. 

9;11 V.~.""'n,.n tllkotlerln, 
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35 3.11.1 De verpakklng van de In een opslagvoo rzlenlng aanwezlge gevaarllike stoffen moet 

zoda nlg zlj" dat: 
nlets van de inhoud uit de verpakklng onvoonhm kan ontsnappen; 

het materlaal van de verpakking nlet door gevaarlljke stoffen kan worden x x x x x x x x 
aangeta s t, dan weI met die gevaarlijke stoffen een reactle kan aangaan dan wei een 

verblndlng kan vcrmenj 
de verpakklngtegen Rannale behandeUng bestand Is. 

36 3.11.2 De etfketterlngval1 de In een opslagvoorzlenlng unwellge gevaarlljke stoffen meet 
Lodan!g zljn dat de gevaarsaspecten van de gevaarlljke stof duldeUjk tot unlng komen . x x x x x x x x 

37 3.11.3 De verpakking van in de buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen moet bestand Ilj" 
X X x x x x x x 

tegen alte mogellike weerslnvloeden. 

38 3.11.4 VoolJfenlns~n moe ten zlln getroffen om beschadlging van emballagematerlaal ten 
x x X x x x x x 

t't'Otp YVlll'~nlponCllctMtllrttn te voorkomen. 

3.15 R .. k·.~ Yllu","""" blwtot@U._ 

39 3.15.1 Blnnen een opslagvaonlenlng en leVens blnnen een afstand van 2 m daarbuJten mag 
nlet worden geraokt en mag geen open vu ur aanwezlg ziin. Aan de buUenzlJde van de 
opslagvoorzlenlng moet op daartoe geschlkte plaatsen met betrekking tot dlt verbod een X X X X X X X x 
pldogram overeenkomstlg NEN 301lzljn aangebracht. 

40 3.15.2 Voor elke 200 m1 vloeroppervlakte van een opslagvoorzlenlng moet ten mlnste ~fn 
draagbaar blustoestel aanwezlg ziin met een vulllng van ten mlnste 6 kg of liter blusstof, 
Het blustoestel moet tegen weerslnvloeden zlin beschermd. Oe keuze van het type x x X x x x x x 
blustoestel moet zodanlg Ilin dat deze geschlkt Is om een beglnnende brand van de 
opges/agen stoffen Ie blussen. 

9.16 V.IU.~.kI.I(","\t~"" ·lnfonnIUibl&d.n, I.~cllu 

41 3. 16.1 Aafl de buitenziide van een opslagvoorzlenlng, nabil de toesangsdeur(en) moeten op 
duldelrJblchtbare plaatsen waaf5chuwlnssborden worden geplaatst, we lke het gevaar 
van de opgeslagen gevaarUjke stoffen aandulden. Op daartoe geschlkte plaatsen 
moeten de betreffende gevaarsvmbo len zljn aangebracht: 

- voor wat betreft de opslagvan (licht) ontvlambare vloelstoffen, het plctogram 
"ontvlambare stoffen of hoge temperatuur"j 

- voor wat betrefl de opslag van bljtende stoffen het plctogram Mbljtende stoffen" 

- voor wat betreft de ops lagvan glfllge stoffen het plctogram Mglft lge staffenM; 

- voor wat betreft: de opslagvan oxlderende stoffen het plctogram ·oxlderende 
stoffen''. x x x x x x x x 

- Bil aIle opslagvoorzlenlngen moet het verbadsbord "vuur, open vlam en roken 
verboden " zljn aangebracht. 

In plaats van bovengenoemde svmbolen mogen ook de "grote etiketten" behorende bij 
de klasse J. 8. 6.1 en 5.1 zoals naderomschreven In AOR hoofdstuk 5.3.1) worden 
geplaatst. 

42 3.16.2 Blnnl!" de tn rJc..hUn. moeten velq.beldsinformlllcbladen (VIB't)vl n de apgeslagen 
glvn rllJb stoffen beschikbaar zljn. x x x x x x x x 
Ultauondtrd~ stoffen die nlet onder de Wms vallen en gevaarlljke aFvalstoffen. 

3.17 Vakbekwaamheld 

43 3.17.1 Indl. _ln eon In,l,htlnB mH,dan 1.S00 f<s pYIIarlllk .. lolfe_ worden opgeslagen. 
mot.! tlJdens hetverrlchten van werklaamheden met gevaarUjke stoffen In een 
opltapoortlenlnl un door hel bedrljf aangestelde deskundlge In de ImlcMlng 
.,11nwell. ziin. met voldoende vakbekwaamheld op het gebled van het omgaan met x x x x x x x x 
8(v.nrlllkt stoffen en het bestrijden van calamitelten met gevaarlljke stoffen . lnformatle 
ova, de vakbekwaamheld van de deskundlge moet blnnen de Inrlchtlng aanwezlg zlln . 

3.18 loumaal en rest,tnUt 

~4 3.18.1 Indlen In een InrlchUng meerdan 2.500 kg gevaarlijke stoffen worden opgeslilgen, moel 
van de opslag van gevaarlljke stoffen die In de Inrtchtlng aa nwezlg ziin een ilctueel 
Joumaal worden bljgehouden. 

Verelsten journaal: 

- voorzlen van datum. 

- ter Inzage op InrlchUng (direct toegankeliik Is voor hu lpverlenende dlensten) 

- voorzlen van een Instructie met de namen en telefoonnummers van personen 
waarmee hulpverlenende dlensten In het reval van een calamiteit contact kunnen 
opnemen 

- Ju lste vervoersnaam, 21.angevuld met, zovervan toepasslng. de technlsche x x x x x x x x 
benamlng en de klasse van de slof zoals vermeld in het ADR of de IMDG code; 

- de! hoevu Uu:Jdvln de 11011 
- de verpakklngsgroep (lndlen toegewezen); 

- het UN-nummervan de stofals me de de modelnummers van de gevaarsetlket(en) 
volgens art. 5.2 van AOR; 

- CMR-stoffen moeten In het journaal zlJn opgenomen met hun chemlsche num en 
de vermelding (MR. 

- Actuele tekenlng waarop het volgende Is aangegeven: 
0 lay·out van de Inrlchtlng; 
0 plaats van de gebouwen en te 

3.19 I_tom _oodpla_ 

4S 3.19.1 Indlen opslag grater dan: 
10 .000 kg gevaarl1l ke stoffen of (MR-stoffen; 
1,000 kg zeer glftlge stoffen (ADR-klasse 6.1 Verpakklngsgroep I)j 
gasflessen met glfllg/bljtende of glttlge Inhoud met een totale waterlnhoud van 

meerdan 250 liter; 

X X X X X X X X 

dan moet In de Inrichtlng een actueellntern noodplan aanwellg 1.ljn, waa,ln de getroften 
organ lsatorlsche en technlsche maatregelen ler bestrljdlng van een redel/jkerwljs te 
verwachten ongeval of Incident zljn omschreven. In het noodplan moet onder andere een 
IIjst met teletoonnummers apgenomen zlJn voor gebruik blj Incldenten. 

~6 3.19.2 Ten mlnste Unmaal per J Jaarmoet het Intern noodp lan worden geevalueerd, beproefd 
en zonodlg gewljzlgd. Bil de evaluatle wordt rekening gehouden met verander1ngen die 

x x x x x x x x 
zlch In de Inrlchtlng hebben voorgedaan, en met nleuwe kennls en Inzlchten. 

3.20 ro ... nk"JIih.IJI ... ,on~.n, 
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47 1.20.1 fen open Opslal'lool'llenlns mag nlet ongecontroleerd toegankelljk zljn voor 

onbevoesden. 
- Terrein als geheel afdoende afgeschennd doarmuren (gebouwen), hekken, sloten 
van voldoende breedte en dergelljke. 

- Toegankelljke deel van opslagvoorzlenlng afgeschennd door vast en ten mlnste 1.8 
m hoog hek- ofgaaswerk van onbrandbaar materlaal met tenmlnste 2 toegangsdeuren. x x x x x x x 

Indlen In een opslagvooflleningde afstand Yan het veTst gelegen punt tot de deur 
mlnder bedraagt dan 15 m, kan met ~~n deur worden yolstaan . 

3.21 TOlpnpdeuran envluchrwepn 

48 3.21.1 Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorzlenlng moet van bultenaf met een 
slot en sleutel of op een andere gellJkwaardlge wljze afslultbaar zljn, doch van blnnenult 
:zonder sleutel kunnen worden geopend. Een toegangsdeur moet bij afwezlgheld van 

x x x x x x x x deskundig personeet fer plaatse \Ian de opslagvoorzlenlng z[Jn afgesloten. tenzlj de 
toegangsdeur verblndlng geeft: met een aanmaak-, verwerklngs- ofverkooprulmte. 

49 3.21 .2 - Een toegangsdeur die tevens dient als noodultgang moet naar bullen 
opendraalen. 

- Vluchtwegen en nooduitgangen, evenads het bulten de opslagvoorzlenlng 
gelegen aansluitende terreln, moeten vrlj zlin van obstakels_ 

- Doelmatlge maatregelen moeten ziin genomen teneinde het mogelljk [e 
maken dat een werknemer, Indlen een toestand ontsta05t waar[n direct gevaar\loor 
z[jn velligheid of gezondheld aanwezlg Is, zlch snel \lla de kortst mogelljke weg In 
veiUgheld kan stellen. 

- Een ops lagvoorzlenlng moet met ten minste twee toesangsdeuren , die zovee l x x X x X X X x 
als mogelijk in tegenoverstelde zljden Z[jA gesitueerd, berelkb05ar zlJn. 

Indien In een opslagvoorzlenlng de afstand \Ian het verst gelegen punt tot de deur 
mlnder bedraagt dan 1 S m, kan met ~~n deur worden \lolst05an. Schulfdeuren ofals 
toumiketdeur ultgevoerde dr05aldeuren gelden nlet als noodu!tgang. 

~.22 Hoodver1lchUnsen'l1uchlwtplnduldlns 

50 3.22.1 Een betreedbare opslagvool'llenlng moet zijn voorzlen van adequate noodverllchUng en 
X x x x x x x x 

vluchtw!!sv~rllchtlng conform NEN-EN 1838_ 

3.23 lIo .... nnlns 

Sl 3.23.1 Indlen verwarmlng plaatsvlndt, moet dit door mlddel van een centrale 
verwarmlngslnstallatle ofverwarmlngstoestellen waarvan de verbrandingsrulmte nlet In 
open verblndlng staat of kan worden gebracht met de opslagvoorzlenlng en waaNan de 
delen, die In direct contact stun met deze pints gnn hogere oppervlaktetemperatuur 

~ x x x x x x x 
hebben dan 250 DC, en waarb [j aanraklngvan de opges lagen stoffen met deze delen 15 
ultgesloten of door een verwannlngstoestel dat voldoet aan NEN 1078 en aan NPR 3378-
23 (nl). 

3.25 "'nao~UI~ bUcht,..lnpmlddtlan 

52 3.25.1 Indlen In een opslagvoorzlenlng gevaarvoor de velligheid of de gezondheld van een 
werknemer aanwezlg Is of kan ontstaan, moe ten voor werknemers die aan dat gevaar 
blootstaan of kunnen blootstaan persoonlijke beschermlnlsmlddelen In voldoende 
aa ntal beschikbaar zl jn en moet ervoor worden gezorgd dat werknemers,lndlen daartoe x x x x x x x x 

aanleldlng Is, die mlddelen gebruiken. 

3.26 lIed~J"'hulpvorl.nlnl (BHY) 

53 3.26.1 Conform de Arbowet en het Arbobeslull moet elke organlsatle beschikken over een 
x x x x x x x x 

deskundi e bedrl"fshul verlenlngsorganlsatle_ 

3.27 "v,lln .. rood hous.k"plo. 

54 3.27. 1 De ~tklQv'r see-It ,el~11 if" protcdu.es vast voor hi ' omsaan met 8riutlilkt 
stoffen, reiniglng van de werkplek en persoonlljke hygti!ne waaraan de 
medewerkers zlch moeten houden; 

De werkgever zlet toe op de nalevlng van deze procedures en regels; 
De werkgever rlcht vool'lienlngen in en verstrekt mlddelen (werkkledlng) aan 

werknemers voor een optima Ie hygiene op plaatsen waar gevaarlijke stoffen 
aanwezigzljn: x x x x x x x x 

[ndlen op de arbeldsplaats gevaarlijke stoffen aanwezlg lijn, wordt de grootst 
mogelljke zorgvuldlgheld en ordelljkheld In acht genomen en er Is sprake van good-
housekeepIng; 

Werk- en opslagrulmten worden zo schoon mogel1 jk gehouden: 
In werk- en opslagrulmten wordt nlet gerookt, gegeten of gedronken en geen 

voedsel bewaard. 

!'GSlSH.6 
Ops", 

55 6.2.1 Opslagvlndt plaats In een daarvoor bestemde opslasvoorzlenlng (als de gezamenllJke x x x x x x x x 
waterlnhoud van gasflessen meer bedraalrt dan 115 liter) 

ts6 In een opslagvoorzlenlng mogen aun andere goederen unwezls llin die voor beheer 
x x x x x x X x 

van de gasHessen nlet functioneel zYIl-

57 6.2.2 Oe voorschrlf'ten voor de opslag van gasflessen zljn ook van toepassing op lege 
x x x x x x x x 

!psftessen_ 

58 6.2.3 Gasflessen moeten llin VOOl'llen van de verelste ADR-gevaarseUketten • x x x x x x X X 

59 6.2.4 rndlen opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de Inri chUng 
behorend gebouw moet dat deer van de wand. en de wand tot maxlmaal4 m boven en 2 

x x x x x x x 
m aan weerszljden van de gastlessen een brandwerendheld van teA mlnste 60 mlnuten x 

beIltten, 

60 6.2.5 Onderstaande afstanden van de opslagvoorzlenlng rot de InrJchtingsgrens/bouwwerken 
van de Inrlthtlng of brandbare objecten geld en: 

TOll.lewaterlnhoud van de opgeslagen gilsfte.s,sen Mllim don 2.500 Itt., 
X X X X X X X X 
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WBOBO WBOBO waoo 0 
60mln. 30 min. 

Afs'~.odln m 
lot InrlchUngs- 0 1 3 
grens 

"bland In m 
lot bouwwerk 
ofbrandb •• r 0 3 5 
Object blnn.n 

'61 
do lnrl<htlng 
Ondtlttundl' ilIfslanden v,m de apsIJpoon.'.nfu8 tot de JnrlthUDl lllft:nt/bou.ww.rkoel"l 
'Y IUI de I"rlchllng or brandbare objecteD gelden: 

Totale wlterlnhoud. van de oppsllpn psftusen Mmdanl.500UIer 
X X X X X X X X 

waoao WBOBO waoo 0 
60min. 30 min. 

" h 'ond ln m 
tot Inrlchtings- 0 3 5 
g(ens 

Afst.nd In m 
tat bOlJwwerk 
orbr.ndbo., 0 5 10 
object blnnen 
d. fnrlchllo. 

62 6.2.6 Gilsnusen moeteR dooryastzetlen orandenIJn:j(, pn omYl\lan IIJn buchetrnd. 
Alwflkln,on, 

Gasnessen waarvan de constructl, zodanl,ls dat zll stablelstaan behoeven nlet leo 
X X X X X X X X wonh:n vastlezet; dit geld Yoorpropaan/brutaan cUlnders en andere clllnders met een 

(rote doorsnede. 

~ Als de OpS.I , van I" sfh!u~n tegen een Ichlerwl.nd/tnuut plu l.$vtnd.l moet dl! gasnes 
m~ behulp Van ren keltln, ofbeurel lIJn vilstgeilet lIan die achterwand/muur. X X X X X X X X 

'64 1'\15 de opsla,van psnessen pln15~ lndt In een 'uk or compartlment dan moet em aan de 
vor.,ende voofWurden yaldoen: 

het vak dlent un 3 zljden gesloten te zlln door een muur oreen stnlconstruttle 
milt eM hoogte welke toerelkend Is am omvallen till yoorkomeni 

de sasnessen moeten zo dlcht mogellik blj elkaar en blJ de wanden worden 
neorSfll ' olnyolltdlS otliVlUen te yoorkomenj 

X X X X X X X X de voorzlJde van het vak moet Yoorzlen 11)n van een constructls (kettlng, beugel of 
tpilnba"d) waarmee het omvallen van Silstlessen wordt voorkornen 

Indlen In het yak gasfte55en van versthlllende grootte worden oPlulasen moer hel 
blllchtumlnpi'nlvtau tegen omvallen vooril lle gal!inessen gell)kzlln. 

65 6.2.7 DllOlil.ltWi tednhou ci van een (pilt)ntllnbatlttll mar nlet meer bedragen dan 3.000 
rue r. met ultzonderlngvan baUerlJen bestemd voor het vervoerval'l glftlge gassel'l Van 

X X X X X X X X 
AOIit klasse '2 die moeten worden beperkt tot eeo totale Inhoud van 1.000 liter 
wiII,terlnhoud. 

66 6.2,8 Dl' vlolfVa:n de- opilill"C10rl lenlnl millolet IIIU zlfn gelegen dan d& omU jlgi<nda "Ioer~ 
\,1" aangrenzende rulmten ohan het omrlngende maalveld. X X X X X X X X 

t-- De vloer moet vlak tJln. 
~ X X X X X X X X 

M- Oil vlal r '"Qfl 'lQn vf rnardl. d Vln onbra ndbililof milti tlilil. X X X X X X X X 

~ 
811 een .optn opsta ltYo l)nl~f1lns mDI~ de- vlacr afwaterend tUn IlU,IVOtU:t. X X X X X X X X 

70 D .. vlol r moet lodanl, Illn uitgevoerd dat tlch gnd" de vloer su n &'il1 kin verzamelen. 
X X X X X X X X 

71 6.2.9 G.nnUSIn waarvan de h.,keiJrt~rmlln Is verstl1!ken mogen nh!i blnriln de In th:hUn, 
oUnWtoiJe zlln. 
l\IWijklns. · : 

X X X X X X X X 
dlt geldt nlet voor opslalbedrljven wan gasftessen worden verzameld voor 

hlrkeurtnr 
dlt leld .... 'nun .. Fl'rt vO-or bedrtjVfn In de arvalsedor 

72 6.2.10 Aan de bultenkant van de opslagplaats moet op daartoe gesthlkte plaatsen met 
betrekklng tot hetverbod Min een opslagvoorzlenlng mogen leen afslulters worden 
leopend- met duldellik leesbare letters, haag ten mlnste 5 em, het op.sthrlft njn 
aangebracht: -OPEN EN VAN AFSLUITERS VAN GASFlESSEN VERBOCENM overeenkomstlg 
NEN 30113 X X X X X X X X 
Afwfjklnr: 

het Is toegestnn dOlt In tomblnatle met opslilllJ.rasftessen via een verblndlng met 
'Vaste leldlngen ziin ,ekoppeld aan een Instaliatle waar de gassen worden toegepast. 

n 6.2.11 Htl ,,:apt len ,,:an psflessen Is aUeen toeleS,un Indl'" de conttfUUl1 YIn de p~nuSln 
hltlin yoorzlet. BII het stapelen In staande toestand mogen nlet meer dan 3 lagen 
8iJ~dlusen op elkaar zljn geplaatst, behoudens wannnr gebrulk wordt lemaakt yan 
pallets dIe een hOBere stapellnltoestaan. Het 15 verboden lunessen die zltn levuld me 
een glrtlg of blilndbaar ps dlt tot vloelstof 15 verdlcht of In vloelstor Is opgelost, In 

X X X X X X X X IIl1ende toestand op te slaan arte stapelen. 
AIWIJIolnr-

lege psnessen mogen wei In IIggenda toestand worden gaslapeld, dlt 8thlertot 
f m mlxlmum van 6 lagen op elkaar. 

74 6.2.12 GIsrleJ.stn met ,assen met gelljksoortlge IfYUnel,f",; ch.ppen moeten bll . tku l" 
X X X X X X X X 

~.d.n oPl .. f~.n. 

75 6.2.13 ZlthtbJllr b""lJ ildIJda ar td,kC! lIde .... nttn." moaten .lpJln I UlI't'woldim op een 
loude wnr het ultstromende gas zo welnlg moge lll k levur oplevert. X X X X X X X X 

76 6.2.14 Ni ltlUfUJun .nlUIIt. moet s[eeds zlln lewaarborgd. Een fiyontu nl d.k rrioG1 van 
on ~ ra" d blll;i , m, lerJut 1.1)n vervaardlgd en zodanlg zlln uftgeyolrd dOlt eventueel X X X X X X X X 
YI1I, ekom.n rU$tn zlth d.,l rondunld kunMn ophop.n. 
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77 6.2.15 IndJ~rloplll!p'IIls'/,lndt van ,asnusen mtl bnndblf8 pssen die zWaardBrlljn dan 
luchtzoals propun en butaan, maet een af5tand worden aangehouden van ten mlnit! 5 
m tot kelderopenlnlen, putted en straatkolken die In open verblndlnliJstaan met de 

X X X X X X X X (lahul", en viln tenmlnste 7.S m tot nnzulgopenlnren van ventllatlesystemen die zlln 
.g.!r.ll n op mlnderdan 1,5 m boven hetmaalveld. 

78 6.2.16 In duatles wnrln gevan beitnt op beschadlglnl van psnessen ten ,evolge \'3n 
frequente yoertulgbeweslnaen moetdatdee\ viln de opsiagyoonlenlng waarfrequent 

X X X X X X X X yoertulgbeweJingen plaatsvlnden 11)0 yoarzlen viln een II.nriJdbevelllgfng. 

79 6.2.17 Van een Inpandl,e opslaJVoorzlenlnlmoet ten mlnst. OI1n wand een bultenmuur zlln 
X X X X X X X X wn,r" ;rt(h len miJlS" f6n deu, bivtndr. 
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4 TlnkDllsliJ. Idl'tI'ltln tnlnrlchllnl 
4.2 T.rnlnlnrlcban. 

1 1 Het terreln wilarop de Inrlchtln,ls leleBen. moet In leder seval aan de landi:iJden zlln omseven door een daetmatlSI! 
omhelnlns. De constructle en de hODate hlervan moeten lodanl, zl;n. dat betreden viln he:tterreln anders dan via de " X x x 
toecanlen wordt telenlellaan . 

2 ., In verband met de berelkbaarheld van de InstlUalies voor hulpdlensten. moet de InflchUng via ten mlnste lwee zo lIer 

mogeUlk ult elkaar .eleaen Inllnsen tOI!SlnkellJkzlJn. AfhankeUjk van de plaaheillke sltuatle en de moselljkheden kin 
hlernn worden Ilfleweken In overleg met de Brandweer. De toelangen In de omhelnlnl moeten zovee! mogellik gestaten x x X X 

worden sehouden. Geoptnde toeganlen moeten steeds onder toezleht stun. 

3 1 Hetwegenplan moet In overleg met het bevoegd gezag en de Brandweer zlln opgesteld en goedgekeurd. " x " x 
4 4 Het wegenplan moet 10 zlln ontworpen, dat te allen tl)de de Installatles, tankputten en gebouwen ongehlnderd kunnen 

worden berelktvla ten mlnste twee onafhankeUlkll!l wegen. Tankputten moeten met ten mlnste twee liiden aan goed 
x 

berijdbare wegen arenzen.Aanvul!ende elsen ll)n opgenomen In de gemeentellJke bouwverordenlng. 
x X X 

5 ~ Op het lerreln moet verllehtlns unwezls zl)n die behoorlijke orlentatle, normale werkzaamheden gedurende de naeht en 

bewaldlll mqaelrk maakt. 
x X X X 

6 6" 01' het opslagterreln van de Inrlchtlna malleen brandgevaarUjke boom- of heesterbeplantlns unwelll zljn blnnen een 

.fstand van 15 m van een tankput of een laad- of los laats voor vloelsto~n. 
x X x X 

7 7 De beplantlng mag geen belemmerln,vonnen voor de brandbestrlJdlng. " X X X 

8 B Behalve 01' briliklluend terreln moeten onkruld en Bras kart worden sehouden. Dar hout, bladeren en afgesneden 

onkruld of lras moeten onmlddelblk worden verwlIderd. Het gebrulk Viln onkruldbestr1Jdln8smlddelen Is slechIs " X X X 

tOe:8tll.tcn Indlen djllt~n braDd"" .. r ~n opltveren, 

S 9 Aile wesen, dljken, afrasterinlen, gebouwen en andere voorzlenlngen op het terreln van de Inrtthllng moeten In goede 
X x X x 

staat van onderhoud verkeren. 

U OndorUn .. or.tand 
10 11 In nleuwelnstallatles en blJ veranderinlen aan Instaltatles moeten de minIma Ie afstanden tussen de vernhltlende 

onderdelel1 van de Installatle voldoen aan de codes vall het Institute of Petroleum [Reh 441.jo (toeLlthtlnBl 

foeUthUng: 

fer Illustratie zlln de aFstilnden tussen Inslallatleonderdelen volgens de IP-codes voor yloelstoffen van de kLassen 1~ 2 en 

3 weergegeven In billase D. Deze lelden nlet voor stoffen als bitumen en aileen als dill tankputten zlln yoorzlen van 

aanvuHende elsen, zoaLs toegan8swegen oyerde putdljk. Dele tabel dlent ter lIIustratie. Vaor nauwkeurfge Interpretatle 

" VBn de afstandsregels dlent men de IP-codes te raadplegen. De afstanden ult de IP code. zlln aanbevellngen. Ontwerpers X X X 

dlenen deze als rlchtlljn aan te houden. Het bevoegd gezag kan afwljken van de aanbevolen a(Standen, mits de veillgheld 

doorvoorzlenlngen en -mlltregelen voldoende lewaarborld 15. 

11 13 Gebauwen metvltatefundJes, W .. IVan de 8oedewerkln,ook In levalvan brand moetzllnverzekerd, loals 
Iransfonnatorrulmten en bergrulmten voor brandweennatertaal, moeten In een nlet sevaarlljk gebled staan.lndlen In 

deze gebouwen verwannlnSllnrichUnlen aanwezlg zlln die bultenlucht IInzulaen, moeten de plaalsen waardeze X X X x 
verbrandlnsslucht wordt aanleZOlen, aan de van een savaarlljk gebled afgekeerde zlJde zlln gelegen. 

11 14 De afstand van yullokalen, vulplaatsen, pompgebouwen en opslaarulmten yoorverpakte produden van de ktassen 1 en 2 

moet ten mlnste 15 m bedraSen tot: 
• opsiagrulmten voor vatenopslag van produden van de klasse 1 en 1; 

• de terrelngrens; X X X X 

• d. blnncnkrulnlltn Yin (len tlnkpuh 
• een gebouw waarln met vuur mag worden gewerkt ofwaarln open vuur aanwezlg mal Illn, zoals werkplaatsen en 

Inplaatsen. 

U 15 Bedr1jfsgebouwen waarln apen vuur otonlsteklnlsbronnen aanwezlg zlin, zoals werkplaatsen voor onderhoud, 

dlenstgebouwen en ketelhulzen. moeten In een nlet gevaarlrk lebled tlln gelegen. 
x X X X 

14 16 Verwarmlngsketels dIe In del bultenluchtzlln opgesteld moeten In een nlet-sevaarllik lJebled zl)n gelegen. lL " X x 
IS I11n aile gevaHen moel de verbrandlnlslucht voor de vuren worden aangelolen lin de van een g.vaarlljk lebled 

afgekeerde zl)dei de deunm van een kelelhuls moeten In de van een levaarUjkgebled afsekeerde zllde IIJn geplaatst. X X X X 

16 18 Kantoorgebouwen moeten In een nlet·gevaarUjk sebled Ullen. Openlngen waardoorheen bultenlutht wordt aangezogen 

ten behoeve van verwarmingsinstaltalll!s moelen zljn selegen aan de van een sevaarlljk s_bled afll!keerde zllde. Deze 

sebouwen moeten zo veel mogellJk ult onbrandbare constructlematerlalen bestaan. De gebouwen moeten bll voorkeurzo X X X X 

zljn gelesen dat de toeganl voor het publlek wordt verkregen zonder de bUltenomhelnlns Ie passeren. 

17 19 Van de In dlt hoofdstuk senoemde afstanden mall worden afseweken, mlts doormlddel van een door de 

versunnlngverienellde Instantles soedllekeurde rlsleoanalyse Is aangetoond dat met klelnero afstanden kIn worden x x x X 

'Jolstaan. 

404 RI.Io~nasvstnm In drol_ 
18 2 In overles met de bevoegde Instantles moet worden gezorld voor doettreffende voorzlenlnsen voor de afvoervan 

dralnage- en hemetwater en ander eventueel verontrelnl8d water ult tankputten,leldlngstraten, pomppiaatsen, laad en 
losplaatsen e.d. 

Ill&JWillna;. 
I NIIoo,vanull Iankpul1en: 210 pa"'I''''' 5.6 on 5.7 
De lazIng van drainage- en hemelw.lter ult tankputten op het oppervlaktewater ofop een apenbaar rlolerlnlssysteem, 

mag nlet anders lIeschieden dan vi. doeimatlge olle- ofvloelslofafschelders. Ondersrondse,sesloten delen van deze 

rloterlngsleldlngen moeten met water all!Vutd worden gehouden am exptoslesevaarte voorkomen. 
x X X x 

bAfY .. ,vanafovorfp letT'llndolen beho"'nde tot dolanklnstallaUo: 
• Dralnase- en hemeiwater aikomstJl van plaatsen waar productiekkage te verwaehlen Is (bIJvoorbeeld pompplaatsen en 
leldlngstraten) moet worden afSl!voerd via een doelmatlse olle- ofvloelstofafseheldervoordal lozlnl op het 

oppefYlaktewaler of het openbaar r100l plaatsvlndt,ln overeenstemmlng met de verlunnlns kractltens de Wet 

verontrelnlslns oppervlaktewateren of de Wet 

mlUeubeheer. 

4.5 EloktrlJ<holn.bdIaUo on .. rdlnl 
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19 2\ Eleld:tIKh.'nsla,llU. 

De gehele elektrlsche Installatle mad voldoen nn de voorschriften van de normen: 

EN·NEN 500110 [Ref. 40[: 
NEN 3140 IRef. 54['(toellchtlng). 

r .. llr.hU"" 
In een gevaartijk gebled moet de elektrlsche InstaUatle bovendlen voldoen aan de wettelijke voorschrlften voortvloeiende X x X x 
ult de van de Europese ATEX-r[chtlljnen Inzake 'Apparaten en beveHlglngs5vstemo1!!n 01' plaatsen waar ontp1offinlsgevaar 

kan heersen' (Ref. 181 en '8eschermlng van werknemers die door explosleve atmosfeer gevaar lopen' (Ref. 191. Den 
Publlcaliereeks Gevnrlljke Stoffen 29 Paglna 19(82 rlchtlijnen zljn In de Nederlandse wersevlng opgenomen In de Wet 
01' de gevnrlljke werktulgen [Ref. 941 ell het 8eslult e.plosievellig mater!eel [Ref. 20]. 

20 2l De elektrlsche Installatie blnnen het een gevaarlilk gebled moet door mlddel van €len of meer schakelaars, die In een nlet 
x • evaarWk Rebled zlln Replaatst, In aile polen en fasen kunnen worden ultReschakeld. 

X X 

21 23 Op of nabr elke schakelaar moeten de bestemmlng en de schakelstanden dUldelljk zljn aangegeven. X X X " n 24 Aardlns 
Een opslagtank moet zlln geaard In overeenstemmlng met de normen NEN 1010 [Ref. 49] en NEN 1014 {Ref. SO]. X X X x 

23 2-S. Het aanbrengen van de aardlng en hl!!t testen hlervan moetvolgens NEN 1014 [Ref. 50] plaatsvlnden door een 
geaccepteerde deskundlge, goedgekeurd door een geaccrediteerde organlsatle. De deskundlge moet van de X X X X 

aanRebrachte aardlnlt een certlflcaat overlelu(en. 

4.6 Gavanmzone-lndeUng 

24 Maafregelen bij explosieve afmosferen 

De rlchtllin NPR 7910·1 [Ref. 811 stelt regels voor de Inrlchtlng van arbeldsplaatsen waar moselijk een exp[osleve 
atmosfeer kan voorkornen. 

~ 
Het Arbeldsomstandlghedenbesluit verplicht werkgevers om de gevaren In verband met explosleve atmosreren en de 

bl/zondere rlslco's die daarult kunnen voortvloelen, In het kader van de rlslco-Inventarisatie en -evaluath~, voor de 

aanvang van de arbeld en blj led ere belangrljke wllzlglng, ultbreldlng ofverbouwlng van de arbeldsplaats, de 
X X X X 

arbeidsmlddelen of het arbeldsproces, In hun geheel te beoordelen. Deze beoordellng dlent schrlftelljk te worden 

vastgelegd In een explosleveHlgheldsdocument. 

Ind ien uit de beoordellng Is gebleken dat er een explosleve atmosfeer kan voorkomen, worden gebleden waar een 

explosleve atmosfe.er kan heersen Ingedeeld In gevarenlones als bedoeld In bljlage I van de NPR 7910 [Ref. 811. Voorts 

verpllcht he! Arbeldsomstandlghedenbeslult werkgevers tot het trdfen van algemene, specifieke en b1lzondere 

maatregelen die verband houdend met exp!osleve atmosferen of de kans daarop. 

4.7 Wa.temQ/!lulnd. 

25 31 Voor de opslag van stoffen die waterstofsulflde (H2S) kunnen bevatten moet een H2S-beleld aanwezlg zlln. Dit beleld 

moetvoorschrlften bevaUen met betrekklng tot: 
.. ontwerpuitgans,punten 

" H2S·detectlesystemen 
x x X X 

" procedures 

" noodlnstructles mbt vrljkomen Yan H2S-wotk 

"persoonlljke bestrlldlngsmlddelen, de toe passing, de Instructle, training en het onderhoud 
Ir eerste hulp bJI ongelukken met of blootstelllng aan H2S. 

5 ronkputten 

5.2 Mlnil!lJle abloJldlll blnun do lankpuJ 

16 35 Wanneertanks metvaste daken en tanks metdrllvende daken in ~en put stun opgesteld, selden, behoudens de 
specifleke bepalingen voor tanks met een drlJvend dak, de bepallngen VClor tanks met vaste daken voor aUe tanks In die X X X X 

tank ut. 

27 lIS Wanneer een opslagtank voor producten van de klasse lin een lankput met daarin tevens opslaglanks voor producten 
van de klassen 1 of2 wordt geplaatst, gelden de afstanden en de regels voor de opslagvan producten van de klassen 1 X X X X 

en 2 voor de s:ehele tankput. 

5.3 O.....,'mpacll.ll.." do blnkplll 

28 De opvangcapacltelt van de tankput moet ten mlnste gelljk zlin aan de Inhoud van de groohte tank vermeerderd met de 

grootste viln de vCllgende twee volumlna: 
10% van het volume van de Dverlge tanks In die tankput, X X X X 
het volume blu5water dat volgens de In de vergunning verelste capaclteit In een uur In de tankput kan worden 

sebracht. 

5.4 (on!trucllo van do blnkput 

2 37 Tankputbodem 
x X X 

De tankDutbodem moet boven het hooRste JHondwaternlveau IIRRen. 
X 

30 38 Dljkhoosto 
De hoogte van de putdllk wordt bepaald ult de benodlgde opvangcapacitelt van de tankput, vermeerderd met 0,25 m VDor 

X X X X 
mogelljk optredende wlndgolYen, vermeerderd met de plaatsellik maxlmaal te verwachten zettlng van de dljk tot de 

volKende hooRte-ln~pedie. 

31 39 Vloelstofl<erendhold 
X x X X 

Oe tankpulzrde yan de putdrk en de lankpulbodem moe ten vloelslofkerend zrn. 

32 40 Het complex van putbodem en putdljk dient In overeenstemmlng Ie zljn met de Nederlandse Rlchtlijn Bodembeschermlng 
X X X 

NRB) [Ref. 82[. 
X 

33 41 Steride 
De putdljk moet zo sterk en stabielgeconstrueerd zljn, dat deze de maxlmaal te verwachten vloelstofdruk sedurende 

langer Ujd kan weerstaan. Bij de constructle moet rekenlng worden gehouden met dl! belastbaarheld van de ondergrond, X X X X 

naburlge wegen en kaden, doorvoeren en eyentuele dijkdoorgangen en zettlngen. 

34 41 Brandwerendheld 
De brandwerendheld vlln de outdrk moet zlln af estemd op het maxlmaat te verwachten scenario. 

X X X X 
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35 43 Inspectre en onderhoud 

Putdljken moeten zo vaClk worden geconrroleerd en onderhouden dill de mlnlmale hoogle en vloelstofkerendheid X X X X 

ewaarborgd blrven. 
36 44 GI!![onstateerde beschadlglnll!!n moeteR onmlddeUljk worden gerepareerd. X X. X X 
3 45 Grasmatten vln putdijken moeteR kart worden gehoudl!n. X X X X 

38 4& DooNoer1ngen 
X X 

Doorvoerlngen van leldlngen door putdrken moeten 20 veel mOllelrk worden vermeden. 
X X 

39 47 DooNoeringen door een putdljk moeteR vloelslofkerend, brandwerend. bl!!stand tegen de milxlmaal te verwachten 

hydrostatlsche druk en bestand tegen de opgnlallen staffen zijR. DooNoerlngen moeten voldoende sterk en flexlbel zljo X X X X 

am verwa,hte zettlngen van leldlnge" en drken op te kunnen vangell. 

40 48 Toeganllol d. tankpul 
Tankputbodem en dljken moden zo zijn besch~rmd door bljvoorbeeld trappen en op- en overgangen en loop paden, dat 

X X X X 
beschadlglng blj herhaald betreden voor Inspedle, monstername en laad/loshandelingen wordt voorkomen. 

41 49 Een oyergang over de putdljk moet van yoldoende stevigheid zijn voor het te verwachten transport en de prlmalrl! fundle 

van de putdljk Intact laten_ De overgans: moetzljn afgesloten voor verkeer, tenzl; voor gebrulk een werkver8unning Is X X X X 

verleend. 
4, SO fen doorgangsconstructle door de putdijk moet aan dezelfde eisen van slevlgheld, hoogte, vloelstofkerendheld en 

brandwerendheld voldoen als de putdljk. De constructle moet gestoten zljn, tenziJ voor gebrulk een werkvergunnlng Is 
verleend. De maxlmaal aanwezlge Inhoud In de opslagtanks In de tankput mod va or het openen van de 

X x X X 
doorgangsconstructle ziln aangl!'past aan de resterende opvangcapacitelt In de tankput. Ha gebruik moet de constructle 

zo worden aesloten, dat aan de elsen voorde putdiJk weer wordt voldaan. 

5.5 lI1ole~n85Y_m 

43 51 E(ke tankput of putcompartlment moet zijn voonlen van een drainage en rlolerlngsysteem dat onafhankelljk werkt van 

het rlolerlngsysteem van andere tankput(ten) en/of tankputcompartlment{enl. 
X X X X 

44 S1 De afslulter butemd voor het gecontroleerd afvoeren van water uit de tankput moet buiten de tankput zijn opgestetd en 
gestoten worden gehouden. De afslulter mag aUeen geopend zljn tljdens het gecontroleerd al'voeren van water. De stand 

van de afslulter moet aan de bultenkant zlchtbnr zljn. Het rlolerlng5ysteem moet zljn ultgerust met een voorzlenlng die 

te allen trjde controle op mogeUjke verontrelnigfng van het afte voeren water mogelrjk maakt. 
X X ~ X 

~ 
Gecontroleerd afvoeren van hemelwater ult de tankput mag ook plaatsvlnden door mlddet van pompen. Automatlsche 

schakellngen vaR de pompen 15 nlet toegestaan(hand resellng) 

45 54 De doorvoerlng van de rlolerlngsleldlng door de putdljk moet brandwerend, bestand tegen de maximaal Ie verwachten 
x X X X 

hvdrostatlsche druk en bestand legen de opgeslagen stoffen zfn. 

46 55 De rlolerlng, de rloleringsleldlng en de doorvoer van de leldlng door de putdljk mogen de vloehstofkerendheld van de 

tankputbodem en de putdrk nlet aantasten. 
X X X X 

47 56 De c.apaciteitvan de rlolerlng moet zijn afgestemd op de maxlmaal te verwachten hoeveelheld hemelwater. X X X X 

4B 5 pe lazing van dralnage- en hemelwater uit tankpuUen op het oppervlaktewater of op een openbaar rlolerlngsysteem, mag 
X X X X 

nlet anders geschfeden dan via doelmatlgl! olll!- ofvloelstof-afscheider5. 

5.6 Nioervan bluswater 

4 58 Elke tankput moet 'Zljn ultgerust met een voorzlenlns die de brandveillse aFvoer van blu5water mogelljk mulct. Deze 

voonlenlng moet zo zljn aangelegd dOlt ongewitd overhevelen van het In de tankput aanwezlge bluswater nld mogeUjk Is. x X X X 

50 59 W.nneer een ,.ntcput Js:vc.dtlttd In putcompartlmenten, moet elk putcompartlmentzlln ultgerust meteen elgen 
X X X 

.fy·o-t=tVooQ,ltoJnlll:. 
X 

51 60 Indlen gebruik gemaalct wordt van een aanstultpunt of van handmatlge bedlenlng voor het aFvoeren van bluswater, moet 

dlt aansluitpunt of deze handmatlge bedlenlng bulten de warmtestrallngcontour van J kW/mll1ggen. X X X X 

5.7 Produc\pomp In d. tankput 

5~ 1151 In bepaalde gevallen kan het bevoegd gezag toes tun d.t een pomp va or producttransport In de tankput nablj de 

op.,lI,til'nkwoldt opgesteld. Deze pomp moet dan voldoen aan de volgende elsen: 

De elektromotorvan de pomp mag nlet ten gevolge van een Incident met een opsli!lgtank met het oppervlak van de 

vtoel,tofln de tankput In aanraklng komenj 
X X X X 

Als het mechanlsche gedeeltevan de pomp van een type Is, waarblJ bij ultvallen van de krachlbron de 

vto.liPtoflJlroorn door het pomplichaam kan omkeren en tot een verhoogd rlslco kan lelden, dan moet deze pomp zijn 

ultlltttust mll!t un terugsiagklep un de perszlJdej 
De pomp mod op een vloelstofdlchte betonnen vloer staan , 

53 61 Oe elektromotor van de pomp moet voldoen aan dCt volsende v4JUI~tlldu'.tn : 

Elektrlsche Installatie uitgevoerd conform Eexd CT4; 
Maximale temperatuur van de elektromotor U35'"Cj x X • X 

Temperatuurbewaklng op de elektromotordoor mlddel vall 6 maal PTC; 

SUbhrndy.etW.rmlnl![ OlD d.I,lt!.ktrOI1lQlorolQ co"d.C1ni'lGlmlnJll te voorkomen. 

54 63 Hd mec.~lnls(.hlledl!eU~ van de pomp moet: 
bevelllgd zl)n tegen te hoge temperatuur met behulp van temperatuurbewaklng 0$1 de lagers en het huls; 

uUgerust zl)n met pakkinglekkagedetettie, bll voorbeeld dooreen stlkstof·ftush op de dubbele mechanical seal; 
X X X X 

uitgerust zljn met now·bewaklng op de productleldlng. 

5.8 !.oldlngen en .(slutte", In d. tankput 
Piodu,.t/.lt(/l1I<n,en .lsl~ll~is dl,zlchl. d~ /ankpu/ beviMen moe/en ..,(dO#n iI.n h., 1 .. (.ld~/n ~rq,""f7.4. 

/MtnpI'r1IDUI/~ldrItIM rn "lIl' bMllillnlM moere" va/doen aan her 8este/de In Pilr.I8rBBf 7.1. 

55 65 Vcrbfndinll.n (flensverblndlngen, nexlbele koppellngen en b.',.,,., moeten zo veel mogelijk worden vermeden. Het 
X X X X 

Clbfulkvan i llnll'RVOOr pn)duc-nnnspor. fn d. tlnkput ,. "'et 10illcstun. 

56 66 ""luiters in leldlngen In een tankput bestemd voor transport van .. lolbtofJtn \llin de klassen 1 en 2 moden brandvelllg 

111" (mlnlmaal de code ASME 816.5 [Ref. 110. of selljkwaardlg De afslulters moden zljn voorzlen van produdbestendlge 
X X X X 

en brandveillge pakklngen. Aan de bultenzijde mDd duldelijk zlchtbaar zljn of een afslulter geopend of gesloten Is. 
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57 61 ~eldlngen en de construttie dUNan ten behoeve van brandveillgheldssystemen moeten Ilin voorzlen van pilSsleve 
beschermlng, bljvoorbeeld door een opschufmende coating. • • • • 

60pslopnko 
6.1 Algemene el,," 

58 69 Blj de beoordellng of bestnnde tanks nog seschikt zljn om hun prlmalre fun cUe - het opslaan van een product - te 

kunnen vervullen ('Flt-for-Purpose' anatyses), moe ten de degradatlelimleten zoals genoemd In de EEMUA publlcatre Nr. X X • • 
159 [Ref. 34] worden unllehouden. 

59 70 Reconstructle, verplu.tslng, aanpasslng of reparatle van een bestaande tank moden In overeenstemmlng lljn met: 
de code API6S1 [Ref. 5], 1ndlen de tank Is ontworpen volgens de code API 650 [Ref. 4); 

de EEMUA-publlcatle No. 159 [Ref. 34). Indlen de tank is ontworpen volgens de norm IJS 2654 [Ref. 221. • • x • 
60 71 De eenmaal gekozen nOlm of code moet consequent worden gehanteerd. Her 15 nld toegesfaan voor een tank 

verschlllende normen of codes te li!.ebrulken en daaruit de meest gunstlge voorschrllten te klezen. 
X X • x 

61 71 Oe lasmethode moet In overeenstemmlng zlln met de desbetreffende tankbouwnorm of EN 28S·3 [Ref. 37] en ziin 

goedgekeurd door een door het bevoegd gelag erkende controlerende Instantle voordat met het lassen wordt begonnen. 

De lasuitvoerlng moet In overeenstemmlng zlln met de goedgekeurde lasmethode en gesch leden doorvooraf 
x • • x 

ekwaliHceerde lassers . 

Constructle 
Bljlage Avan den rithtllJn bllvat aanbeveUnstn voor de funderfng. Hlervoor bestaan geen andere normen of codes. 

Bljlase B van deze rlchtUln bevat extnl aanbevellngen voorde construttle van tanks. die de codes senoemd In pal'illsraaf 

6.1 aanvullen. 

6.2 Toesang tot IBnkdlken 
62 76 De toegans tot tankdaken moet ... oldoen aan NEN 14015·1{Ref. 70]. X X X " 6) 77 Oaken van tanks die deel ult maken van een groep In iUntankp1.l t mogen ook toegankeliik zlin via loopbruggen die tanks 

onderllnl verblnden. De laatste tank in een ,II gezlen vanult de opgaande s plraaltrap moet dan zljn voonlen van een 

vluchl(kool)1tddcr. At~inbUlk van de tankdlameter of de opstelilng In een tankput wordt aanvullend een vaste trap • • • x 
v~rt.nld. waarvan de helIIngshoek nlet meer dan 45 graden bedraagt met een trapbreedte van ten mlnste 0,60 m. 

6.3 Tankultru5tlnl 

6A 79 BeluchUnlwn een tank met een vast dak 

Een tank met een vast dak moet zowel tegen ontoelaatbare onderdruk als overdruk beveilrgd zijn. 811 de opslag van 

stoffen van de klas5e 1 en:2 en verwarmde vloeldoffen d ie als stoffen van deze klasseA moe ten worden behandeld (zle 

1.2.1) moet een druk· /vacuUmklep toegepast worden van een zodanlge ultvoerlng, dat voldaan wordt aan de volgende 

elsen: 

De afsteldrukken waarop de klep opent moeten za worden gekonn, dat de dtuk In de tank ook bil de maxlmale 
x doorlaat nlet boven de maximum. respectlevelljk onder de minimum ontwerpdruk kiln komen. 

X x x 

Imegenen en dlcht- ofvastvrlezen mogen nlel kunnen optreden. 

Er mogen geen vlamdovers ('flame arrestors') en detonatleb~elllglngen 01' de druk/- vacu(lmklep(pen) zlin 

gemonteerd, als de ultstroomopenlng In verblndlng mel de buitenlucht staat. Indlen de ultstroming nur een dampretour· 

of een dampterugwlnnlngslAstallatle plaatsv rndt. mogen v[amdovers en detonatlebeveilrglngen aUeen In 

overeenstemming met de ontwerpelsen van het sV5teem zlin aangebracht. 

65 84 AhtulteT5 

Afsluiters moeten In rusttoestand )les toten zl n en zo dlcht moa:eU·k bl de tank zlln l!eDlaatst. 
A • • • 

6 85 Ank ... 
Ankers moeten mlnlmul van een 4.6 kwallteit zlln md een materlaalsterkte conform DIN 267 Tell 3 [Ref. 311 • X X X 

67 86 81 verlljming van de verankerlng moet de buchlkbare aAkerkracht worden gecontroleetd. X X • • 
o! 87 HoognlviifJu·alarmer1ng en beveillsfng 

Tanks moeten zlln u1tgevoerd met: 

een hoogn lveau·alarmerlng d ie ter plaatse en / of in de contro[ekamer, alarm geeR:, voordal her hoogst toelaatbare 

vlaelstofnlveau In de tank wardt berelkt, zodat maatregelen genomen kunnen warden om de pompcapacitelt te 

vermlnderen of het verpompen te stoppen, en; 

een onafhankelijke nlveaubevelUglng dl. blj het bereiken van het hoogs t toelaatbare vloelstofnlveau In de tank de • • X • 
toevoer naar de tank doet stoppen. 

~ 
Indlen bll scheeps[osslngen de tweede bevelllging technlsch nlet mogelljk Is. kan In overteg met het bevoegd gezag 

hlervan afgezlen worden of eeA alternatleve aplosslng worden overeengekornen met een aanvaardbaar 

besch ermlngsnlveau. 

7 Ovo~sa voonl.nln .. n 
7.1 O.mJM!IW,rI<ln.slnstallaU •• n/ofdlmprotoursysteem 

69 89 Het ontwerp van een dampretoursysteem en/of een dampverwerklngslnstallafle moet zlin onderbouwd met een 

veHrgheldsstudle. Het antwerp en de veillgheldsstudle behoeven de goedkeutlng van het bevoegd gelag. 

fo.oll</lUIlaI 
Hd verdlent de voorkeur dat blj dampverwerklng de dampen worden terunewonnen of worden omgezet In elektrlsche 

energle of warmte ten behoeve van energetlsche toepasslng. Cruciaalls dat gewerkt wordt In sectles die, afhankelijk van X X • • 
de aard van de stoffen en de stroomrlchtlng, gescheldeA worden door enkel of dubbelzljdlg werkende 

detonatlebevetliglng/vlll mkerende roosters . 

7.2 Pompputten 

Htrdotl If.,. een P9mppU't I .. hit hllbb, n vln un Ye.l1'lm lt~l .. tJv1!n productpompen, afslulters en productleldlngen I 
.1IIIn,.0, waarverblndlnsen kunnen worden semaakt tU5sen tanks onderUng, tU5sen tanks en laad/tos plntsen en 

IU:SJen tanu t n s ltlilen. 
70 90 Oe pompput moet vloelstofdlcht zlin ultgn'oerd en mag nlet In d!recte verblndlng staan met een tankput ofverdlept 

teldlngtracf. leld!ngdoorvoeren door de wand van de pompput moehm zo veel mogelijk worden vermeden. !ndlen dlt nlet 

anders mogelljk Is, moeten de leldlngdoorvoeren vloelstofdlcht zljn ultgevoerd, Een vloelstofkerende pampput met A X X X 

doorvoeringen Is aanvaardbaar, mils hleraan een beheerssysteem Is verbonden, dat door het bevoegd gezag Is 

oedgekeurd . 

71 91 Oe pomp put moet zodanlg zljn ontworpen. dat het omschakelen van produdstromen met behulp van slangen zo veel 

ml!l~U'k wordt voorkomen. • • • x 
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12 92 Za mogelljk wordt de opstelpluts van de productpomp 20 gekozen, dat het elektrlsche undrlJflledeelle van de 
roductpomp br eventue le tekkul! In de oomDDut nlet met de ... loelstof In aanraklng: kan komen . 

X X X x 

13 93 In de pomp put moet een voorzlenlng aanwezlg zljA voor het aIVaeren van het In de pompput \/cnamelde hemelwater. 

Dele voorzlen/ng moet mlnlmaal ailn dezelfde else" valdoen als die gesteld zljn blj het afvoefen van hemelwater uit een X x X x 
tankput. 

7.] Oversla, 
7~ 96 AIBernene elsen 

De aansluitlngen van de productleldlngen op de laad- en losplaats meeten zo llin Ingerlcht en/of gemarkeerd dal 
verwlssellng van produden bij het laden en of lossen wordt ... oorkomen. Elk nns[ultpunt voor 105- en laadarmen of-

slangen, moet daartoe ztln vOOl'llen van een duldeltjk zlchtbaar en leesbaar opschrlft of een aandutdlng, waarult kan 
X 

worden afgeleld voorwelk product het nnslultpunt wordt gebrulkt. Voar leldlngen bestemd voor verschillende stoffen 
X X x 

mag hleNan worden afgeweken, mlts gebrutk wordt gemaaktvan een procedure, waarmee catamitelten ten gevolge van 

verwlssellng van hd product voorkomen worden. 

7\ 97 productleidlngen van laad· en lostnstallatles die nlet gebrulkt worden, moden met een bUndflens of met een ten minste 

gelljkwaardlge voonienlns 211n afgesloten, zodat lekkage, ook in geval van een storIng of een bedlenlngsfout, wordt 
X 

voorkomen , Dit Is niet van toepasslng OJ) productleldlngen, die geen product bevatten, schoon zljn en losgekoppeld zljn 
x X x 

van de Installatle. 

76 98 Op de overslagplaats, In de dlrecte omgeving van de overslagplaats of steiger en In de controlekamer van waarult het 

laad- en / of losprou~5 wordl gecontroleerd moet een goed bereikbare vool'2lenlng zlin aangebracht om de beladlng zo X X X x 
snel moselrk Ie kunnen stoDDe n (noodstop-procedure). 

71 9 Indlen tiidens laden en lassen televlslesystemen worden gebrulkt voor het loellchl. mod er een noodstopprocedure zl;n 

dIe ook vanaf de plaats waar de beeldmonitor staat opgesteld, kan worden bedlend. X X X x 

78 103 Indlen 105- en laadleldlngen en 'slangen na het veriaden worden leeggemaakt, moden voorzlenlngen zlin aangebracht 

om ze leeg te laten stromen voordat ontkoppellng plaatsvlndt. De vrljkomende stoffen moeten In een daartoe bestemd 
X 

systeem worden opgevangen. Voor onbedoeld achtergebleven ladlngresten mod een opvangvoorzlenlng op het 
X X X 

ontkoppelpunl aanwezlg zlln. 

79 106 ".!<wIp.t In .poorkottIWOlln. (load on 1 ..... IIoIlJ) 
Het laden en / of lossen van een tankauto of spoorketelwagen aan de bovenzljde mag slechts geschleden, als !lleNoor 

een laad· en / of losbordes aanwezlg Is of als aan de tankauto of spoorketelwagen een voorzlenlng aanwezlg Is, die het x x x X 

mogelljk maakt onder aile omstandfgheden de vul-/losopenlng van de tankauto of ketelwagen eenvoudlg Ie berelken. 

M Productleldlnlen en leldln!trn6, 

80 12\ Pljpleidlngen waarln glftlge, s tankverwekkende en/of brandgevaarlijke stoffen vaorkomen, alsmede het toebehoren, 

moeten vaal' Ingebrulkname een drukweerstandsproef hebben ondergaan zoa ls bedoeld III het Warenwetbes lull • X x x 
drukapparatuur [Ref. 95]. 

81 12' Er moet een systeem zlln waarult snells afte lelden welke slof er In een piipleld/ng zit en wal de stromlngsrlchtlng 15. 
X X X x 

82 127 Aile monsterpunten moden zljn voorzlen van een dUidelljk zlchtbaar en leesbaar opschrlft of een aandulding, waaruit kan 
worden afgeleld voor welk product het aanslu itpunt wordt gebrulkt. Voor leidingen bestemd voor verschillende stoffen 

x X X X 
mag hlervan worden afgeweken, mlts gebrulk wordt gemaaktvan een procedure, wnrmee calamltelten ten gevolge van 

het verwlsselen van product worden voorkomen. 

83 129 leldlngsleuven voor pllpleldlngen tussen afzonderlijke Installaties waardoor glftlse, stankverwekkende en/of brandbare 

stoffen worden vervOl!rd, moden door mlddel van vloeistofkerillgen/vuurkerlngen zljn onderverdeeld. De onderUnge 
x x x x 

afstand tU5sen deze vloelstofkerlngen/vuurkeringen moet beperkt bltiven tot cIrca 150 m~ 

B4 130 Plipleldlngen, bestemd voor producten van de klassen 1 en 2 met een geleldbaarheld tussen 0,1 en 50 pica Siemens per 

meter en die elndlgen als lospunt of ultmonden In valen waarln explosleve damp-luchtmengsels aanwezlg kunnen zlin, 
x x X x 

moe ten zo zlin onlworpen en vervaardlgd, dat de In die producten aanwezlge elektrostatische lading wordt afgevoerd. 

BS 131 Pljpleldingen moeten btl doorvoerlng onder I!!en weg bestand zl;n tegen de belastlns door het verkeer. X x x • 
B. 131 Leldlngen en leldlngondersteun lngen die aan een weg zljn ge[egen moeten, Ind ien b tj aanriJding een voor de omgevlng 

gevaarlljke sltuatle kan ontstaan, ziln beschermd door vangralls of een geUjkwaard lge (onstructle. X X X X 

B1 136 8ovengrondse ge'(soleerde verb/ndlngen van kathodlsch beschermde ondergrondse pijpleldlngen of apparaluur moeten 

op ptaalsen waaronlplomngsgevaar kin heers en, worden overbrugd door mlddel van vonkbruggen In hermetlsch dlchte x x x x 
omhulsels volgens de HEN 3125 [Ref . 53I-

7.5 Productafslulters 

BB 137 Alle snelafslulters In productleldlngen moden fail-safe zi;n uitgevoerd. x x X X 

B9 13Q Aan afsluiters In produdleldlngen die In een fail-saFe-stand moeten geraken, moet ter plntse dUldelljk zlchtbaar ziin of 

tll >ljna."p •• d ol·sulolon. 
x X x X 

90 139 Afslulters In productleidlngen, die uits[ultend In ullzonderllike gevallen worden gebruikt, moeten Indlen dooroniulst 

gebruik gevaar en/of enlge belullng voor het milieu kan onlstaan, , zljn ultgevaerd dat tlldens normaal bedrljf dlrecte x X x X 

bedlening nlet mogeU'k 15. 

91 140 'fervaorkomlng van ongewenste ultstromlng moeten afslulters In productleldlngen die n!!lilr de bultenlucht aNoeren en 

die In uitzonderll-ke gevallen gebrulkt worden zrn voorzlen van bllndflenzen of afslultdoppen. 
X x X x 

9l 141 Afsluiters en regelkleppen In productteldlngen, die nodlg zljn blj noodsltuatles moeten zowel tel' plaatse als vanaf 

tnlnlmaal een andere plaats bedlend kunnen worden. 
X X X x 

93 14] Snelafsluiters In productleldlnlen, waaNan Is vastgesleld dat ze bli noodsltuatln essentleelziJn, moeten 20wel via 
elektrlsche of pneumatische bedlenln,;i!lis ook met handkracht bedlenbaar zrn. 

X x X x 

7.6 Nutsvoorzlenlngen 

StJk5tofkan worden aansevoerd via een bulsleldlng. Deze bulsleldlnl moet voldoen nn het gutelde In hoofdsluk 7.4. 
lilernaast Is het mogellik did op delnr1chllng een reservoir voor de opslag van vloelblre stlkstorlncluslef de bljbehorend 

verdamper wordt s:eplutst. 

9~ 143 Het reseNolr metverdamper bestemd voor de opslag van vloeibare stikstofmoet bulten wordt opgesteld op een 

voldoende gevenUleerde plaats . Het reservoir met toebehoren mod te&:en aanrl'den v'n bevelllgd. 
x x X x 

95 144 De opstelplaats mag nlet verdlept zljn ten opzlchte van het maalveld en moet blj voorkeur omsloten ziin door een Iwee 

meter hoog hekwerk. Indlen kans op vel'lakklng beslaat moet een voldoende stevlge runderlng ziin aangebracht die het X X X X 

' \'I' ltb lYJn hell rei lllrvolrlntllJJ lelde Inhoud ~n dJ~len. 
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96 14S Het reservo ir met toe behoren moet vo ldoen aan de door de erkende leverancler geste lde eisen . X X X • 
97 146 Oe afstand viln het U!5ervolr met toebehoren tot de overlge Installatleonderdelen moet voldoen aan hd geste lde In 

hoofdstuk 5. 
X • X x 

98 147 Het reservoir met het daarblJ be hore nde vulpunt moet 20 zljn geplaatst, dat de Installane altljd gemakkelijk beteikbaar Is 

voor de tankwagen en dal de chauffe ur van de tankwagen goed ziehl heeft op de Installalle en de tankwagen. X X • x 

99 148 Het aans luilpu nt van de 10ss lang op d. tankwagen, wnrmee de vloeibare stlkstof wordt aangevoerd. moel zith tijdens 

het vullen van het res ervo ir bev lnd e n Dp een daartoe bestemd gedeelte blnnen de InrlchUng. De mate van yulling van het x X X X 

reservoir moet vanaf die plaats kunnen worden waargenomen. 

100 149 Het vulpunt van een Installatle moet zo stevlg zljn bevestigd, dat blj het eventueel nlet afkoppelen van de loss lang wordt 

voorkomen dat het reservoir door de wegrljdende tankwagen wordt meegetrokkl!!n, dan wel zljn voorzlen van een X x X X 

we rl"dbevelllging. Tevens moet het vulpunt zi"n voorzlen vall een aanrl'dbeveJlr Ing. 

101 150 Oe aanslultkoppellng van de vulleldlng van het reservoir moet deugdelljk zljn ondersteund en specifiek voor vloelbare 
:stlkstofzljn bestemd. 

X x x x 

7.7 Kantoren. werkplaatsen en leboratorle 

102 151 Oe afstanden van de kantoren, werkplaatsen en laboratorla tot de overlge Installatie onderdelen moeten voldoen aan het 

estelde In_paralraaf4.3 . 
X x X X 

8 arandbestrt dln_lonlnpn 
8.1 At,emeen 

103 151 Indlen tanks voor stoffen van de klasse 311jn opgesteld In een tankput met een ofmeer tanks voorstoffen van de klasse 

1 of 2, dan moeten deze tanks koel- en blusvoorzlenlngen hebbeo zoals verels t voor stotfen van de klassen 1 of 2. X x x X 

8.2 Blusvoonlenlngen 

104 154 Tanks In een tank punt voor de ops iag van stoffen van de klasse 3 moden 11jn voorl len van een statlonahe 

blusvoorzlenlng dI e voldoet aan de NFPA 11 [Ref. 71]. In aFwljklng hlervall mag gebru tk worden gemaakt van moblele 

mlddelen, mlts: 

de tank goed berelkbnr Is voor door de bedrljfsbrandweer en de Brandweer gebrulkte blusmlddelen, en, X X X X 

de bereikbaarheld en bestrlldlngswljze door middel van een operatloneel plan Is vastgelegd In het 

brandvelllghelds plan. 

105 155 Tanks met een vast dak In een tankput voorde opslagvan stoffen van de klassen 1 en 2 lMoeten zljn voonlen van een 

statlonalre blusvoorzlenlmr die voldoet asn de NFPA 11 fRef. 711. 
x X X X 

106 156 De voorzlenlngen voor de toevoer van schulm naar de tank mogen nld ailn de dakconstructle zijn bevestigd. Deze 

voorzlenlngen moetell zo zljn bevestlgd dat er geen opges[agen vloelstof In de toevoervoorzlenlng kan koml!!n. X X X x 

107 157 Aan ops lagtanks met een dia meter kle ln er dan 19 m mag de statlonalre blusln s taliatle achterwege worden ge laten, 

Indlen: 

een kwantitatieve bes chrljvln! Is gemaakt van de maxima Ie brandscenarlo's (tankbrand en tankputbrand) en de 
daarblj behorende hittebeliJsUng(maKimaall0 kWtm2); 

er een operaUoneel plan aanwezlg 15 voor de blusslng van de opslaglank met moble!e mlddelen . Induslef een 
x x x X 

overzlcht van benod lgde mldde len, de graHsche weergave van de posltlonerlng van de mldde len en de verdeting van de 
taken tussen bedrlj fsbrandweeren Brandweeri 

het operationeel plan schrifte lilk 15 lIoedgekeurd door de Brandweer. 

8.3 Bluswstersysteem 

108 165 Ontwerp van het blu5watersysteem 

liet bluswaternet moet OIls een rlngleldlngsysteem zijn uitgevoerd en zljn voorzlen van bloka fsluiters. De blokafslulters 
X 

moe ten zo zljn geplaatsl, dat blj het bulten gebrulk stellen van een sectle voor elk onderdeel van de Inrlchting voldoende 
X X x 

bluswater beschikbaar bll'ft. 

109 167 Op het bluswatersysteem moeten voldoende hydranten en hydrant/monitorcomblnalles (hlerna: 'hydranten') zljn 

geplaatst. He! verelsle aantal15 afhankelijk van de onderschelden brandscenarlo's en de ca pacUell van de afzonderlijke 

hydranlen. EJehoudens op open onbebouwd terrein moden de hydranten op een onderllnge afsland van 50 m tot 80 m 

zijn aangebracht, tenzlj afwljkende rlslcoverhogende actlvlleiten In de dlrecte omgeving om een verhoogde x x • x 
bluswaterbehoefte vragen, Op plaatsen waar aFwljkende rlslcoverhogende actlvlteihm plaatsv lnden, moet deze 

onderllnge afstand van g l!!val tot geval worden beoordeeld, bljvoorbeeld bij stelgers, pompputten en laadstatlons. 

110 168 Oe diameter van de doorlaatvan ee n hydrant moet ten mlnste 80 mm zljn. Op een hydrant moeten ten mlnste lwee 

aansluitmogelljkheden aiSnwezlg zljn . Elke aansluitlng moet zijn voorzlen van bljbehorende afslulters met een dIameter 
viln de doorlaat van ten minste 67 rnrn, voorz ien van een Storz·koppellng met een nokafstiSnd van 81 mm. Indien op de X X X X 

hydrant afslulters met een doorlaat van 110 mm aanwezlg zljn, moet de nokafstand van de Storz·koppellng 115 mm 

bedragen. 

111 169 De hydranten moetellzljn voonlen van een doelmatlge afwaterlng, opdat bevrlezlng nlet mogeUjk Is. Om corrosle legen 

Ie gaan moden hydranten ziln voorzlen van een doeltreffende coating en zo nodlg beschermd met een hoes die snel x x x X 

weggenomen kan worden. 

112 170 Hydranlen moeten een unlek nummer hebben, dat dUidelijk op of nablj de hydrant Is aangegeven. Bovengrondse 

hydranlen moden zijn te ope nen met behulp van een bij de Brandweer gebrulkelljke kraansteutel ofzljn voorzlen van een • bljbehorende kraansleulel di e onlosmakelljk (bljv. met een keUlng) met de hydrant Is verbonden . • X X 

113 17j Bluswaterpompsysteem 

Het bluswaterpompsysleem moet volledlg beantwoorden aan de benodlgde capacJte lt van het bluswatersysteem, met 

een minimum van 360 m] th . Het pompensvsteem moet Ie allen t ijde de benodlgde capacUelt kunnen leveren. 
x x X X 

lU 171 Het bluswaterpompsysteem moet zljn afgestemd op de maKimaal te verwachten benodlgde druk op een elke afzonderlljke 

plaats blnnen de Inrlchllng. De benodlgde dynamlsche(werk)druk moet per Installatle worden bepaald, maar mag nlel 
lagerzijn dan 7 barg. 

X illIWlIIngr X X X 

Aangeraden wordt een dynamlsche druk van 10 barg aan te houden. 

8.4 Koelsystemen 
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111 177 Behoudensln sltuatles .. ts omschreven In voorschrift 178 tIm 180 moe ten ops(aghlnks 21)n voorzlen van een elgen 

statlonaire koelvoorzlening tegen opwarmlng door een externe brand . De koelYoorzlenlng moet een getijkmatlg 

dekklngspatroon van koelwater OYer het gehele tankoppervlak geven . De statloni!llre koelvoorzlenlng meet lljn JI. x x x 
antworpen valgens een erkende 'Code of Practice' zoals van de NfPA en de IP part 19 [Ref. 441. 

116 179 In tankpuUen voor opslag van stoffen van de krusen 1 en 2 in tanks met een vast dlJk mag de statlonalre koel1ng 

achterwege blllYen, [ndlen IIIn aile volgende yoorwaarden wordt voldaan: 

de afstand tussen de tanks moetzo groot ziln. dat blj een brand In een naburige tank een lagere hlttebelastrng dan 

10 kW/m2 wordt bereiktj x x x x 
het putcompartlment van elke tank afzond erllJk moet een opvangCilpaclteit van 100% van de tankinhoud hebben; 

het brandrlslco In de omsevlng moet gering llJn. 

117 18i Voor do overlge onderdelen van de hlnkinstallatles geldt hetvolgende: 

Installatles/objecten/dragende constructles die kunnen worden aangestraald met een hogere warmtebelastlng dan 
10 kW/m2 en waarbii ten gevolge van de hittestrallng fa len of uitbre ld ing van de onbtane bra nd kan ontstaan, marten 

x x x x 
wvrdcn beschermd tegen te grate warmtebelastlng; 

indlen koelen met moblele mlddelen gewenst Is, moet de effectlvltelt elVan door bereken lngen en ern grafische 

wnrp'ICI word!!'n "~I~loond In hetb~ndyellrl~elds li n. 

8.5 Schu-Imbtusvoorzlenlngen 

118 186 Schul!nvormond mlddlli rnottlo :z lin opgeslagen, dat In geval van een calamiteJt snel en ,de-qunl transport mogelijk Is 
x 

Inel de Car pintse u nwl'lJn mlddthm. 
x x X 

8.6 eranddete<110 

119 187 loUlUes In een aevurlllk sebled moeten zljn Vool'lJen van een btillnddetediesysteem. Tevens zijn contlnu loellcht en 
x x 

snlUe o-nldckklnl 'ia n un Incident ... erch!. 
x X 

8.7 Meld- en alarmvoorzlenlngen 

12Q 190 8lnne" de Inrlchtlng moet een blandmcld..y.lh:em unwezlg zijn waarmee vanafverschHlende plaatsen op hc:t terrern op 

ren eenvoudige en snelle wljze een brand of ernstlge lekkage kan worden gemeld aan een contlnu bemande post. ole X x x x 
1I1etli.sydeern mil aUeen voor meld ln'luwan noocf&llulUu "volden lebrulkL 

121 191 Op de inrlchUng moet een alarmerlngssvsteem aanwezig zi;n waarmee aile betrokkenen kunnen worden gewaarschuwd 

In geval van een emstlge lekkage, brand of andere onregelmatlgheden. Oit alarmeringssysteem moet op verschlllende 

plaatsen op het terrein In werking kunnen worden gesteld. De alarmslgnalerlng moet op elke plek binnen de Inrlchtlng x x x X 
voor ledereen hoarbaar zljn. OIt atarmerlngssysteem mag uitsluitend voor alarmedng worden gebruikt, 

121 192 Het slgnaal van een automaUsch detectiesysteem moet op een conUnu bemande meldpost worden ontnngen af direct 

worden doorgemeld naar de alarmcentrale van de regionate hulpverlenlngsdienst. 
x x X X 

Het detectiesvsteem moet voldoen aan het gestelde In NEN 2535 [Ref. 511, incluslef wlizlglngsblad NEN 2535/Al. 

8.8 Overfle voorzt.nlnlen 

123 194 Nibil pomppulten van productpompen en verladlngsstelgers voor storfen yan de kluun 1 en 2 moden voldoende vaste 

watermonitoren zlln opgesteld am bl; een omgevlngsbrand, een pompputbrand en een steJgerbrand brandoverslag te 

~OQrkolT1rm. Monitoren die bestemd zljn voor schuimsuppletle moeten voldaende capacltel! hebben om de gehele x x ~ X 

pomp put te voorzlen van een schulmlaag, conform NFe 11 [Ref. 711 . 

124 19S Blnnen de Inrlchtlng moe ten voonlenlngen zlln aangebracht voor het vaststellen van de wlndrlc.hUng. X x x x 
10 SIIndprMnU .. n vtlUahtld ' 

I2S 228 Vermllden wn ontsteklngsbronnen 

Het rook- en vuurverbod moet op dUldelijke wllze kenbaar zljn gemukt door middel van opschriften en door mlddel van 

een symbool volgens de norm NEN 3011 {Ref. 52]. Deze opschriften en symbolen moeten nabl; de toegans van he! terreln • X X X 

van de Inrkhtlng en op brandgevaarlljke plaatsen zlJn aangebracht. ZIJ moeten goed leesbaar en zlchtbaar ziJn_ 

126 22 arandbestrljdlngsmiddelen en hulpmiddelen, lOa Is slangen •. moeten zlln geborgen In gemi1kkelljk bereikbare kasten. De 
kasten moeten opvaltend zijn geplntst en zljn voonlen van deuren, waarap de Inhoud Yan de kasten duldelljk Is 

X X X X 
IJermeld. De kasten moeten zlln geschllderd In de kleurrood volgens de norm NEN 3011 [Ref. 52] . 

127 230 De aanslull- en bedleningspunten van bluswatersysteem, koelsystemen, blussystemen of andere voor de 

incidentbestrljdlng belangrljke statlanalre en mob iele apparatuur mogen bl; Incldenten nlet (onbeschermd) kunnen 

worden blootgesteld nn een strallngsbelastlng van meer dan 3 kW/m2. Deze punten mogen zljn vool'llen van ap afstand 
X X X X 

bedlenbare app a ratuur die bestand is tegen de ter plekke optredende maximale stralinlsbelastrng. 8eschermlng tegen 

de maxima Ie strallngsbelastlns op de bedlenpunten mag ook wordell gereallseerd door brandmuren met kl]kglazell. 

11 Ikd~ _rin,.n behee. 

'11.5 Mval.lolron 

128 21S G~motJle stoffen maeten zo spoedlg mogeUjk worden senl'Hrallncrd of s u blorbll"tld. Hlertoe moet In of nablj de 

IIIIPll~IPfl'" vo!dg~(ld. absorptle- of neutrallsatremlddel aanwezlg zl]n. De aard en hoeveelheld moeten zl)n afgestemd 
X X X X 

op de aard vall de stoffen en de aard van de opslag. Gebrulkte absorptle- e" neutrallsatlemidde[en moeten als gevaarlljk 

. PI.o .. t worden behandeld . 
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Opslag 1 Opslag 10 Opslag 11 Opslag 12 
Nr v.rabte volpn..,Ichtlqn blnldnltallaUu Con- ok nllt 1M Con- ok nllt Nvt Con- ok nllt Nvt Co,.- ok nllt Nvt - troI, ok tral. ok traI. ok troI. ok 

AlBemeen 
1 TanklnstaUatie moet ontworpen zijn am dlchl te zijn en Ie 

bliiven door voldoende onderhoud. 
x X X x x x x x 

Prestatle·elsen ondergrondse tanks 
2 Ondergondse lanks moeten voldoen aan onderhoudskeur 

regiem volgens AMvB BOOT of len AMvB X X X X x X x X 
benzin_tankstallons. 

3 RelrelmaUg water verwlideren ull de tank en bak. x X x X x X x X 

4 ,aarlilkse contrale kathadische beschermlng van de 
X X 

tankinstaUaties 
X X X X X X 

5 ,aarlljkse controle water en b_zlnksel in de lank. X X x X X X X X 

6 Onderhoud ap lekdetectiesystemen a.a. bij dubbelwandlge 
X x X X X 

lanks 
X X X 

7 15·jaarlljkse inwendlge Inspeclie X X X X X X X X 

Pr.statl,·el,en bovenlfonds. tanks (s •• n vlakke bodem) 

8 Onderhaudskeurreglem (o.a.) AMvB Besluit Inrichling_n voor 
X x x 

voetlulgen milieubeheer. 
X X X X x 

9 Regelmatlg waler verwljderen ult de tank. X X X X X X X x 
10 (PR 9·6/PGS 30 (aUeen taepasbaar voar diesel en 

vergeliikbare (K3) brandstoffen . 
X X X X X X X x 

11 VI .... I. Inspectie van lank en bak X X X X X X X x 
12 !aarliikse cantrole water en bezinksel in de tank. x X X X X X X X 

13 Onderhoud ap lekdetectiesystemen o.a. bij dubbelwandlge 
X X X 

tanks 
X X X X X 

14 15·jaarlljkse Inwendlge inspecUe X X X X X X X X 

Pres!a!le·.llen bovenlfondse tanks (met een vlakke 
bodem) 

15 (PR·2. (PR·3/PGS 29 en NRB (BOBO) X X X X X X X X 
16 RegelmaUg water verwljderen uit de tank X X X X X X X X 

17 1S-jaarlillts. inwendlge inspecUe X X X X X X X X 

18 Inspectle drul/vacuUmventielen. ventlelen en 
X 

schamierbauten mlnlmaal elke1 a 4laar 
X X X X X X X 

19 (antrale aarding: 1x per iaar X X X X 

20 (antral. haagniveauslgnalering 1x per jaar X X X X X X X X 

21 (antrole producUeldlngsysteem Ix per iaar X X X X X X X X 

22 (ontrole trappen I bordessen Ix per 10 iaar X X X X X X X X 

23 (anlrole brandbeveillglngs- en brandbestrljdlngsapparatuur 
X X X X X X Ix perJ_aar 

X 

AlBemeen 
24 Er mag geen bademveronlrelnlglng anlslaan en ge_n brand 

en explasle gevaarlijke situatles 

Magelijke maatregelen: 
X X X 

'" Dvervulbeveiliging 
X X X X X 

• vlaeistofdichle verhardingen 

• vulpuntbakken bij vulpunten 

25 Goede beluchtlng van valdaende capacitelt 

of X X X X X X X X 

(anstanle drukbewaklng en verde .. actie 

26 - Onderhoud verwarmlngssysteem; welke actle wordt 
genamen Indien angecontrole_rde opwarmlng plaalsvlndt; 

• Constante drukbewaking en verdere actle; 
III Constante overvulbewaking en verdere attle. X X X X X X X X 



TAB 9 



= waarde RWSfR&OMfWAC = bereken6 
OBV oude vergunning bron: Roer&overmaas bron WAC OBV Berekening OBV WAC meting RWS 

datum Maas debiet temp maas Pth max CC T maas na CC temp roer debiet roe Afkoeling na CC 18% Tmaas na Roer TWAC Pth max Maas WAC Pth max Maas WAC T Belfeld 
31-01-01 665 6 1676 6,6 5,4 28 0,54 6,0 106 8673,4 ~ 6 koelwatertemp.WAC verhhoofd door recirculatie 

5-02-01 883 6,1 1676 6,6 6,8 52 0,54 6,0 11,6 12040,0 -9794 6,2 
19-03-01 863 9,3 1676 9,8 8 34 0,54 9,2 1'~~:7,: >~~<11~' 11814,0 4510 9 
17-04-01 960 8,5 1676 8,9 8,2 47 0,54 8,3 ~~ ~~>;. j 5t~ 13319,6 8439 9,1 
2-05-01 571 12,8 1676 13,5 13,2 30 0,64 12,9 12,8 7188,1 7555 13,4 

16-05-01 260 17,7 1676 19,2 16,8 21 0,54 18,5 18,5 2571,2 2590 17,8 
29-05-01 149 20,7 1022 22,3 18,2 13 0,54 21 ,5 21,6 1516,9 1425 19,8 
12-06-01 101 18,8 791 20,7 15,6 15 0,54 19,5 17,7 1131 ,1 1993 20,4 
26-06-01 72 21,9 664 24,1 20,4 12 0,54 23,0 20,5 657,6 1549 21 
10-07-01 69 22,9 650 25,1 18,1 12 0,54 23,6 21,2 792,4 1595 21,7 
24-07-01 72 20,6 664 228 19,8 11 0,54 21,9 20,4 604,1 1113 21,2 

9-08-01 145 21 ,4 1001 23,0 18 16 0,54 22,0 20,4 1615,0. 2698 20,7 
24-09-01 300 14,5 1676 15,8 15,7 24 0,54 15,3 15,1 3009,1 3258 18 

9-10-01 245 17,2 1676 18,8 13,6 19 0,54 17,9 16,0 2526,4 4646 17 
20-11-01 181 8,9 1676 11 ,1 8,2 16 0,54 10,3 8,6 1293,p 2724 9 
10-12-01 387 7,9 1676 8,9 4,7 26 0,54 8,1 8,2 4798,5 4672 7 
7-01-02 447 2,6 1676 3,5 3,5 24 0,54 3,0 8,7 5219,7 -6118 7 

10-04-02 208 12,9 1359 14,5 10,2 15 0,54 13,6 11,4 2118,0 4205 11,5 
7-05-02 350 12,3 1676 13,4 11,1 38 0,54 12,7 13,5 4270,1 2926 13,2 
5-06-02 133 20,1 940 21 ,8 19,6 14 0,54 21 ,0 19,6 1270,1 . 2156 19,2 

13-06-02 108 19,4 822 21 ,2 16,7 21 0,54 19,9 18,7 1329,3 2000 19,2 
17-06-02 83 21 ,5 712 23,5 22,9 14,4 0,54 22,9 20,1 648,0 1796 19,2, 
4-07-02 136 20,2 955 21,9 17,3 14 0,54 20,9 18,3 1440,3 3080 21,4 

16-07-02 65 21,3 632 23,6 19,4 16 0,54 22,2 20,7 696,8 1222 21,4 
1-08-02 83 23,2 712 25,2 20 33 0,54 23,2 22,4 1450,8 1847 21 ,2. 

14-08-02 38 22,5 491 25,6 19,3 14 0,54 23,4 21 ,2 467,8 937 21 
26-08-02 61 21 ,5 613 23,9 18,5 15 0,54 22,3 21 ,0 702,6 1115 20,5 
11-09-02 52 20,5 569 23,1 16,2 15 0,54 21,0 19,3 695,2 1179 20 
7-10-02 47 16,4 542 19,2 12,3 16 0,54 W,9 15,1 666,9 1135 15 

11-11-02 1223 9,1 1676 9,4 8,8 52 0,54 8,9 10,3 17300,9 9616 10,4 
9-12-02 213 7,6 1388 9,2 3,6 19 0,54 8,2 7,8 2371 ,9 2722 9 

22-01-03 516 7 1676 7,8 7,4 29 0,54 7,2 11 ,0 6359,2 4284 7,3 
15-04-03 97 14 773 15,9 14,1 12 0,54 15,2 13,2 838,7 1735 12,6 
28-04-03 122 16,9 886 18,6 14,6 14 0,54 17,7 15,1 1265,9 2735 14,8 
12-05-03 82 18,8 708 20,9 16,6 11 0,54 19,8 17,5 772,9 1676 17 
26-05-03 271 17 1676 18,5 16,3 13 0,54 17,8 16,4 2574,6 4284 17,7 
10-06-03 92 23,7 751 25,6 20,1 11 0,54 24,5 22,5 942,4 1813 22,7 
23-06-03 68 23,6 646 25,9 20,5 9 0,54 24,7 22,4 613,2 1355 21,5 

7-07-03 57 22,3 594 24,8 19,2 10 0,54 23,4 21,0 529,8 1207 20,5 
21-07-03 30 24,7 441 28,2 23 9 0,54 26,5 23,4 202,1 703 23 

4-08-03 46 25,3 537 28,1 23,6 10 0,54 26,7 24,3 364,8 939 24,5 
10-11-03 32 11,9 454 15,3 8,6 10 0,54 13,2 9,3 307,5 985 10 
2-03-04 121 6,3 883 8,0 5,4 15 0,54 7,2 9,9 1196,2 ~ 8,5 

13-04-04 166 12,4 1114 14,0 10,6 13 0,54 13,2 11 ,1 1634,4 3219 11,8 
26-04-04 135 15,8 952 17,5 14,1 13 0,54 16,6 15,0 1342,8 2364 13,3 
10-05-04 432 14,7 1676 15,6 12,4 26 0,54 14,9 15,3 5371,6 4608 14,5 
24-05-04 77 18,6 688 20,7 13,8 12 0,54 19,3 17,2 879,0 1647 17,5 

7-06-04 70 20,4 654 22,6 16,8 9 0,54 21,4 18,9 649,7 1484 19,9 
21-06-04 50 20,2 558 22,9 15,8 10 0,54 21 ,1 19,4 515,2 954 19,9 

5-07-04 31 20,3 447 23,7 16,9 10 0,54 21 ,5 18,6 302,7 806 18,8 
19-07-04 49 21,4 551 24,1 19,8 20 0,54 22,3 19,9 599,6 1292 19,7 
4-08-04 17 23,7 347 28,5 19,3 11 0,54 24,4 23,4 275,3 391 20,9 

15-09-04 47 20,2 540 23,0 15,7 12 0,54 20,9 19,2 554,6 981 17,5 
14-12-04 82 8 709 10,1 3,6 15 0,54 8,5 6,5 1010,4 1834 8,5 
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HAVENREGLEMENT ESSENT CLAUSCENTRALE TE MAASBRACHT 

ARTIKEL I 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. Essent: Essent Energie Productie B.V. gevestigd te 's-Hertogenbosch. 
2. Haven: De haven van Essent te Maasbracht, alsmede bijbehorende aanlegsteigers, 
3. Coordinator olielossing: Diegene die in deze functie is benoemd of aangewezen is en 

is belast met de coordinatie van de olielossing. 
4. Losmedewerker: Diegene die in deze functie is benoemd of aangewezen is en is belast 

met het laden en lossen van schepen en alles wat daaraan dienstbaar lean zijn. 
5. Vaartuig: elke zaak, niet zijnde een luchtvaartuig, die zoals blijkt uit haar construe tie 

bestemd is om te varen en drijven ofhebben gedreven. 
6. Eigenaarlschipper/kapitein: Degene die aansprakelijk is voar de naleving van het 

havenreglement Clauscentrale door zichzelf en de bemanning van enig vaartuig. 

ARTIKEL2 
De eigenaarlschipper/kapitein van een vaartuig is verantwoordelijk voor de naleving 
van de bepalingen van dit reglement. De aanwezigheid van dit reglement wordt aan hem 
kenbaar gemaakt via de opdrachtgever. 
Daar waar in dit reglement wordt gesproken over eigenaar/schipper/kapitein worden 
tevens bedoeld aIle personen die behoren tot de bezetting van enig vaartuig. 

ARTIKEL3 
Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid moet de eigenaarlschipper/kapitein van 
een vaartuig onverwijld de bevelen en aanwijzingen opvolgen die gegeven worden door 
de coordinator olielossing, of de losmedewerker met betrekking tot: 

1. De veiligheid van het verkeer te water en op het terrein van de centrale. 
2. Het gebruilc van meerpalen, aanlegsteigers, noodkraan, overige werken. 
3. De wijze van vastleggen en verhalen van het vaartuig, 
4. De goede orde en veiligheid in het algemeen. 

ARTIKEL4 
De eigenaarlschipper/kapitein van een vaartuig is gehouden, bij - of zo spoedig mogelijk 
na -het binnenvaren van de haven, zich telefonisch te meld en bij de eontrolekamer 073-

8539r53, b.g.g. 06-55120812. Bij het verlaten van de haven dient de 
eigenaarlschipper/kapitein zich telefonisch af te meld en bij de controlekamer. 

ARTIKEL 5 
De eigenaar/schipper/kapitein van een vaartuig dient bij het invaren van de haven 
alsmede het varen in de haven rekening te houden met wissel en de stromingen en/of 



onderstromingen en/of ondiepten in de haven veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van 
Essent. Essent is nimmer aansprakelijk voor schade die hierdoor ontstaat. De 
eigenaarlschipper/kapitein doet bij voorbaat afstand van aIle aanspraken, welke hij 
tegenover Essent zou kunnen doen gelden tengevolge van schade door wisselende 
stromingen en/of onderstromingen in de haven en/of ondiepten in de haven. 

ARTIKEL6 
Het is de eigenaarlschipper/kapitein van een vaartuig verboden zonder uitdrukkelijke 
toestemming daartoe van de coordinator olielossing/de losmedewerker of een andere 
bevoegde Essent vertegenwoordiger in de haven een vaartuig af te meren, te ankeren, 
ligplaats te nemen, zich in de haven op te houden alsmede vanaf een vaartuig de 
steigers, taluds of walkanten te betreden. 

ARTIKELz 
Schepen dienen af te meren op de daarvoor bestemde plaatsen en/of door de coordinator 
olielossing oflosmedewerker aangegeven plaats, 

ARTIKEL8 
Het is verboden am een vaartuig te ankeren in de haven op plaatsen waar dit als zodanig 
is aangegeven. 

ARTIKEL9 
1. Het vastmaken van een vaartuig mag niet anders geschieden dan aan de daartoe 

bestemde ringen, palen ofbolders. De eigenaar/schipper/kapitein is verplicht zorg te 
dragen dat zijn vaartuig, zolang het een ligplaats inneemt, is vastgemaakt met 
deugdelijke meerdraden of lijnen. 

2. Het verhalen van vaartuigen en duwbakken dient met minimaal twee personen te 
worden uitgevoerd. 

3. Het verhalen dient te geschieden met de daartoe bestemde verhaalbolders. 

ARTIKEL IO 

Het is zander toestemming van de coordinator olielossingllosmedewerker of een andere 
bevoegde Essent medewerker verboden: 
1. In de haven een anker of boei uit te zetten of ui tgezet te hebben of een paal te slaan. 
2. In of over de haven een draad oflijn te spannen of gespannen te hebben voor zover 

dit hinderlijk voor de overige scheepvaart lean zijn. 
3. Balken, planken, masten, bomen, trappen en/of andere soortgelijke voorwerpen in 

de haven te hebben. 
4. Vaartuigen voor deze gelost kunnen worden langer dan een dag zonder toestemming 

van de coordinator olielossing of losmedewerker te laten liggen. 



5. Lege schepen, sleepschepen of bakken langer dan een dag zonder toestemming van 
de coordinator olielossing of losmedewerker te laten liggen. 

6. Een vaartuig en/of voertuig van board te halen of aan boord te brengen van 
vaartuigen gelegen in de haven. 

ARTIKELII 
Het is verboden: 
1. In de haven met grotere snelheid te varen dan voor het besturen van een vaartuig 

nodig is. 
2. Zonder noodzaak in de haven te varen. 
3. In de haven ofhavenmonding te zeilen, te surfen en/of te zwemmen. 
4. Zich met een vaartuig in of nabij de havenmonding op te houden langer dan voor het 

onmiddellijke doorvaren noodzakelijk is. 
5. Om huisdieren op Essent-terrein aan wal te brengen. 
6. Om op Essent-terrein te roken. 
7. Zich onder invloed van alcohol op het Essent terrein te bevinden. 
8. Zich zonder de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen op het Essent terrein 

te bevinden. 

ARTIKEL I2 

De coordinator olielossing of losmedewerker bepaalt de volgorde van laden en lassen 
van vaartuigen. Indien daarvoor redenen aanwezig zijn lean de coordinator olielossing of 
losmedewerker bepaalde vaartuigen met voorrang behandelen. 

ARTIKEL I3 
Het is verboden vaartuigen zodanig af te meren of gemeerd te hebben, dat zij va or het 
overige havenverkeer of gemeerd liggende vaartuigen in de haven hinder, overlast en/of 
schade kunnen veroorzaken. 

ARTIKELI4 
Zonder daartoe uitdrukkelijk toestemming van de coordinator olielossing of 
losmedewerker te hebben verkregen is het verboden zich op een van de aanlegsteigers, 
toegangsbruggen of taluds van de haven te bevinden of vanaf de walkant te vissen. 
Tevens is vissen vanaf de boot niet toegestaan. 

ARTIKEL IS 
Het is de eigenaarlschipper/kapitein van een vaartuig niet toegestaan bezoek te 
ontvangen. 
Wisseling van bemanning is mogelijk indien er uitdrukkelijk toestemming is verleend 
door een bevoegd Essent vertegenwoordiger. 



ARTIKEL r6 
Het is verboden zich op het terre in van Essent te bevinden behalve am de terre in en te 
verlaten via aangegeven route. Bij verlaten van het terrein zal dit geschieden onder 
begeleiding van een Essent medewerker. 

ARTIKEL 17 

De eigenaarlschipper/kapitein/overig bemanningslid die zijn vaartuig verlaat, meldt dit 
telefonisch bij de controlekamer 073-8539153, b. g. g. 06551208I2. De 
eigenaarlschipper/kapitein/overig bemanningslid geeft indien gewenst een adres en 
telefoonnummer op waarop hij bereikbaar is. 

ARTIKEL 18 
Het is verboden de rond en nabij de haven aangebrachte reddingsmiddelen te gebruiken 
anders dan in noodsituaties. 

ARTIKEL19 
1. De eigenaar van een vaartuig is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke schade, 

hoe dan oak genaamd, door, met of door toedoen van zijn vaartuig ant staat voor 
Essent en/of haar dienstdoende personeel en/of derden, tenzij de eigenaar aantoont 
dat deze schade niet voor zijn relcening of risico kornt. 

2. De eigenaar doet bij voorbaat afstand van aIle aanspraken welke hij tegenover Essent 
en/ofhaar dienstdoende personeel zou kunnen doen gelden wegens schade aan zijn 
eigendommen. 

3. De eigenaar van een vaartuig vrijwaart Essent en/of haar dienstdoende personeel 
tegen aIle aanspraken van derden op vergoeding van schade, hoe dan oak genaamd, 
door, met of door toedoen van zijn vaartuig ontstaat. 

4. Wanneer een vaartuig schade heeft veroorzaalct aan een ander vaartuig of aan enig 
havenwerk zoals kade, aanlegsteiger of paal of ander eigendomrnen van Essent dan 
weI aan dienstdoend personeel van Essent dan weI derden moet de 
eigenaar/schipper/kapitein alvorens zijn reis te vervolgen hiervan ten spoedigste 
kennis geven aan de coordinator olielossing of losmedewerker en bij diens 
afwezigheid aan de controlekamer onder opgave van zijn naam en woonadres. 

ARTIKEL 20 

Indien van een vaartuig in de haven enig goed verloren raakt, dat drijvend of gezonken 
gevaarlijk hinderlijk lean zijn dan weI indien de haven door toedoen van een vaartuig in 
enigerlei mate vervuild raakt, is de eigenaarlschipper/leapitein verplicht hiervan 
onverwijld kennis te geven aan de coordinator olielossing of losmedewerker en bij diens 
afwezigheid de controlekamer. De plaats waar een zodanig drijvend of gezonken goed 
zich bevindt dan weI waar de vervuiling zich manifesteert moet door de 
eigenaar/schipper/kapitein worden gemarkeerd. De eigenaar van het vaartuig is 
aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat. De eigenaar is gehouden tot 



vergoeding van. de kosten gepaard gaande met het verwijderen van bedoelde goederen 
dan weI bet opruimen van. bedoelde vervuiling. 

ARTlKELzI 
De eigenaar van het vaartuig is verantwoordelijk voor de berging van het gezonkene. 
Indien binnen een door Essent te bepalen termijn het gezonkene niet is geborgen is 
Essent gerechtigd bet gezonkene op kosten van de eigenaar te bergen. Essent is 
gerechtigd aIle (veiligbeids-)maatregelen te nemen die zij nodig acht verband houdende 
met het gezonkene zulks voor rekening en risico van de eigenaar. 

ARTIKEL 22 
De eigenaarlscbipper/kapitein/overig bemanningslid meldt brand en andere 
calamiteiten/ongewenste voorvallen terstond aan Essent. Bij alarmering dient de 
schipper gebruik te maken van bet alarmnummer 848 of 073-8539848. 

ARTIKEL23 
In de haven gelden verder de bepalingen zoals deze zijn omschreven in het 
binnenvaart/politie - reglement (BPR). 

R.I.I. Heim. 




