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*pro'Ilnde gronlngen 

Memo 
Bijlagen behorende bij 

project: Theo Pouw - Eemshaven 
Corr.nr: 2.6 ;, 8 Cf betreft: plan van aanpak geur Zaaknr: s_q_Cf 23 

datum: 4juni2007 Bijlage: I 
van: 

I I I-

aan: Provincie Groningen 
t.a.v. WSn Gescand: JA / NEE 

code: 03103M.OOS 

Achtergrond 
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. beschikt voor de locatie Eemshaven over de volgende 
milieuvergunningen: 

wet soort bevoegd gezag datum nummer 
Wet milieubeheer opriehtingsvergunning GS Groningen 21juni2005 nr. 2005-12.005/25, MV 
Wet verontreiniging Iozingsvergunning DB waters chap 2juni 2005 nr.(00189) 1868 
o~rvlaktewateren N oorderziilvest 

Gezien de aard van de activiteiten en de omgevingskenmerken werd ten tijde van vergunningverIening verwacht dat 
geen geurhinder voor de directe woonomgeving zou optreden. In voorschrift 1.3.S. is het volgende gesteld: 
"De vergunninghoudster is verplicht klachten inzake geluid-, geur- en stojhinder Ie regisleren. Bij elke klacht dient 
nagegaan te worden of de klacht gerelateerd is / kan zijn aan op dat moment binnen de inrichting op- of 
overgeslagen en/of be-/verwerkte afvalstoffen. Is dit het geval, dan dienen er in overleg met ons College 
doeltreffende maatregelen aan de bron enlofin de overdrachtssfeer getroffen te worden, leneinde de geconstateerde 
hinder Ie elimineren. te beperken dan weI Ie voorkomen". 

In verb and met de voorgenomen oprichting van een thermische reinigingsinstaIlatie voor thermisch reinigbare grond 
en teerhoudend asfaltgranulaat (GTS) is op 2 januari 2007 een aanvraag om veranderingsvergunning ingediend. 
Deze aanvraag is vergezeld van een milieu-effectrapport. 

MER 
In hoofdstuk 6 van het MER voor de GTS is aangegeven dat met de thans vergunde activiteiten een zekere 
geuremissie samenhangt, voomamelijk tengevolge van de opslag en overslag van zeefzand en slibkoek I 2. 

Door Pro Monitoring is met behulp van NMM berekend welke immissieconcentraties aan geur tengevolge van de 
huidige activiteiten optreden. Hierbij zijn zowel de 98-percentielwaarden als de 99,99-percentielwaarden berekend. 

2 
bestaat uit een inerte fraetie en een organisehe fraetie (drijfvuil). 
de geuremissie tengevolge van opslag bedraagt 410 * 106 g.e.luur, vonnt een continue en verreweg de grootste geurbron 
binnen de inriehting. In (veel) mindere mate komen ook geuremissies vrij tengevoIge van overslag. invoer van de wgi en 
handling (bij de mobiele zeef) (bron: ECD Miliewnanagement, 2006). 
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Figuur 1 Geurimmissie (l resp. 2 g.e.lm3
) ingeval van lIul-altematief ais 98-percentielwaarde (in g.e/m3

). 
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Figuur 2 Geurimmissie ingeval van nul-altematiefals 99.99-percentielwoarde (in g.elm3
) , 

Binnen de contour van 1 g.e.lm3 als 98-percentiel zijn geen gevoelige bestemmingen gelegen. Binnen de 10 ge/m3 

als 99,99 percentiel is in de huidige situatie 1 woning gelegen. 
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Geurklachten en oorzaken 
Door Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.Y. zijn de volgende preventieve en mitigerende maatregelen getroffen 
voor het voorkomen resp. zoveel mogelijk beperken van geuremissies: 
1. sterk stankverwekkende material en worden niet geaccepteerd; 
2. indien tijdens handling van afvalstoffen toch enige geurvorming optreedt, zal een maskeringsmiddel worden 

gebruikt (gesproeid); 
3. handling van geurgevoelige afvalstoffen vindt vooral plaats in de nachturen en bij gunstige 

weersomstandigheden (lage temperatuur, hoge windsnelheden); 
4. stagnant water (bijv. procestanks wgi) wordt d.m.v. roeren of be lucht en voorkomen. 

Aangezien: 
• de genoemde brongericbte maatregelen in de praktijk effectief zijn gebleken en door Theo Pouw Beheer B.V. 

worden uitgevoerd; 
• personeel van Theo Pouw Beheer B.Y. uitgebreid en continu wordt gei"nstrueerd omtrent mogelijke, 

geurgevoelige activiteiten; 
werd ten tijde van de aanvraag om oprichtingsvergunningen (februari 2005) verwacht dat geen geurhinder buiten de 
inrichting zal plaatsvinden 

Vanaf medio 2006 is echter gebleken dat de activiteiten van Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen toch leiden tot het 
optreden van geurklachten, met name in Oudeschip, ondanks het feit dat op grond van de berekende geurcontouren 
aantoonbaar aan algemeen vigerende geumormen wordt voldaan. 

Geconstateerd is dat e.e.a. met name/uitsluitend is terug te voeren op de overslag en opslag van de organische fractie 
(drijfvuil), die vrijkomt bij de extractieve reiniging van verontreinigde grond en andere afvalstoffen zoals zeefzand. 
Dit gegeven is reeds verwerkt in een eerdere rapportage ter kwantificering van de emissies aan fijn stof, NO" en geur 
tengevolge van de thans vergunde activiteiten, die in december 2006 aan GS van de provincie Groningen is 
voorgelegd (rapport ECD 05055R.005(Achtergron.d luchtemissies) d.d. 13 oktober 2006). 

OplossingsrichtingC en) 
Tij dens de hoorzitting over het MER voor de GTS op 23 februari j.1. is door insprekers de optredende geurhinder 
tengevolge van de huidige activiteiten 'ingebracht'. Mede naar aanleiding zijn door Tbeo Pouw Secundaire 
Bouwstoffen verschillende oplossingsrichtingen onderzocht, die hiema zullen worden uitgewerkt. 

Oplossingsrichting 1: opslaghal voor drijfvuil 
In februari 2007 is door Theo Pouw aangegeven dat zij voomemens was een gesloten hal te plaatsen voor de opslag 
'\Ian drijfvuil. In dit kader zijn in de periode maart-apri12007 enkele van dergelijke opslaghallen (in Duitsland) 
bezocht. 

In onderstaande figuren is een voorbeeld van een dergelijke hal gescbetst. 
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Teneinde de hal eo. daarmee sameobangende luchtbehandeling goed te kurmen dimensioneren is Lo. v. ECD 
Milieumanagement een aantal (genormeerde) geurnletingen verricht aan de opslag van drijfvuil in m,aart 2007. 

Tijdens het onderzoek zjjn de volgende geuremissies gemeten: 
o drijfvuil (in rust) 15.787 g.e./m2.uur 
• drijfvtril (opengewerkl): 42.464 g.e.lm2/uur 
Bij een totale drjjfvuilopslagvan 9.600m2 bedraagt de emissie 164 '" 106 g.e.luur. 
Tevens is de hedoniscbe waarde afgeleid. 
In appendix 1 is de onder.lOeksrapportage opgenomen. 

Door genoemde bal zou de geuremissie tengevolge van de opslag van drijfvuil effectief kunnen bestreden, indien 
wordt overgegaan tot eeo systeem van luchtafzuiging en JuchtbebandeUng. 

Uitgaande van eell oppervlakte van die hal van 62 " 130 meter bedraagt her haloppervlak ca. 
90.000 m2 en bi} eel! hoogle van 18 meter over (ajgerolld) 150.000 m3 illhoud. /I'ldien wordt 
verondersteld dal de he/ft daarvan wordt bema voor opslag bedraagt her luchtdebiet dan bi} een 
enkelvoudige ventilatie ca. 75.000 mJlulJ,r. De geurbelastillg bedraagtdan als volgt: 
10.000 m2 * 95% * 15000 gelm%/J,r + 10.000 nl * 5% * 45.000 ge/m%/J,r= (ajgerond) 170 * 1~ 
ge/lIllr, hetgeen overeenkomt met een geurbelasting van ca. 2.200 ge/m]. 
Een dergeli}ke geurbe/asting ZOIl plima ill een (gesloten) biofilter (compostfilter) moeten kUlUzen 
worden verwerken. Uilgaande van een be/ascing van 80 m! 1m2 bedraagt het benodigde effectieve 
oppeTIIlak ca. 940 "t 

Door Pro Monitoring is met het NMM-modeJ berekend welke geurimmissie zal optreden bij de geschetste bal, 
indien wordt aangenomen dat het geurverwijdermgsrendement van een compostfilter ca. 90% bedraagt. 

Figuur 3 Geurimmisste driitvllnhal m;t compostjillel' (0,2 ge/I/IJ als 98 percelltiel), 
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OpJossingsrichting 2: 'lnpakken' van de opslag 
Gelet op de procedure voor een bouwvergunning (13 weken) en de verwachte bouwtijd zou ingebruikname niet 
eerder dan begin 2008 gaan plaatsvinden. 

Voor de tussenliggende periode is -mede na overleg met 4Q-Airte Heesch een pakket aan maatregelen vastgesteld 
(zie ook briefPouw d.d. 10 april 2007; appendix 2) 
a) vernevelen van geurneutraliserende middelen, (is reeds in werking vanaf medio maart 2007); 
b) percolaatwater 2 x dag opnemen en met zand afdekken; 
c) opslag afdekken met een nagenoeg gasdichte afdeklaag (slib, zand en cement); 
d) gasputten slaan, en de partij in onderdruk houden; 
e) afgezogen lucht reinigen door middel van een wasser/scrubber. 

In begin april is een begin gemaakt om een gasdichte afdekking op de opslag aan te brengen. Zodra de nagenoeg 
gasdichte Jaag grotendeels is aangebracht wordt een aantal gasputten geslagen. Deze gasputten worden afgezogen en 
dit afgas worden met behulp van een nat aktief koolfilter (gaswasser) gereinigd. 

Hoewel (nog) geen nadere gegevens beschikbaar is om trent de effectiviteit van deze maatregelen (mate van 
gasdichtheid, rendement afzuiging en luchtbehandeling), wordt verwacht dat deze vergelijkbaar zullen zijn aan die 
van optie (1): het volledig afsluiten van de opslag heeft immers eenzelfde doelstelling aJs een opslaghaJ, terwijI het 
rendement van een gaswasser veelaJ vergelijkbaar is met (of beter is dan) die van een compostfilter. 

Oplossingsrichting 3: Beifindigen van de aanvoer van drijfvuil 
De aanvoer van slib en drijfvuil was oorspronkelijk gericht op het mineraJiseren van het gezamenlijke materiaaJ, 
d.w.z. (microbiologisch) omzettenlafbraak van de organische bestanddelen door periodiek OIDzetten. 

Op basis van voortschrijdend inzicht is echter medio 2006 geconc1udeerd dat gescbeiden opslag van beide fracties 
een boogwaardiger verwerking mogelijk zou maken: 
1. de inerte fractie zou d.m.v. immobilisatie geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik; 
2. de organische fractie zou aJs energiedrager in de GTS kunnen worden gebruikt, hetgeen een aanzienlijke 

aardgasbesparing zou opleveren. 
Ten aanzien van punt 2 moet echter worden geconstateerd dat in bedrijf name van de GTS naar verwachting niet 
eerder dan medio 2008 zaJ kunnen gaan plaatsvinden; voor de bouwvergunning is het immers noodzakelijk dat de 
miliellvergunning is verleend. 
Bovendien is gebleken dat de totaJe hoeveelheid drijfvllil die binnen de Theo POllw-groep vrijkomt (ca. 65.000 
tonljaar) grater is dan naar verwachting in de GTS zaJ kunnen worden verwerkt. Tenslotte wordt momenteel nog 
onderzoek verricht ofhet bijstoken van drijfvuil: 
• direct (d.w.z. opgemengd met grond in de Grondlijn van de GTS) dan weI 
• na een zekere opwerkingsstap ('verkolen,3) en/of 
• in een aparte thermische installatie, 
kan/moet gaan plaatsvinden. 

Belangrijkste voordeel van deze optie is dat niet alleen de gellremissie tengevolge van opslag van vers drijfvuil 
geheel wordt vermeden maar dat tevens de geuremissie tengevolge van overslag wordt vermeden. Belangrijkste 
nadeel is bedrijfseconomisch van aard: zolang geen niellw drijfvuil meer naar Eemshaven kan worden afgevoerd 
dienen (laagwaardiger) verwijderingmogelijkbeden te worden gekozen. 

3 momentee] wordt ondenocht of met demaatrege]en zoals beschreven onder (2) (d.w.z. ges]oten ops]ag met 
afzuiging/onderdruk) reeds het beoogde effect wordt verkregen. 
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Overwegingen en keuze 
De maatregelen zoals genoemd onder 2 worden vooral effectief geacht ingeval sprake is van een stationaire opslag; 
ingeval continu nieuw matedaal zaJ in allijd eeo open slortfront blijven bestaan. Feitelijk geldt dit ook voor een de 
stationaire opslaghal, waarbij dan nog njet te worden aangetekend dat in dat geval een flexibele hal (voor opsJag en 
eventuele bewerking van meerdere producten) de voorkeur verdient boven een hal voor uitsluitend drijfvuil. 

Derhalve is door Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen besJoten tot de volgende maatregelen: 
• afbouwen van de aanvoer van drijfvui1. Naar verwachting kan begin juli 2007 het huidige drijfvuildepot 

zover zijn opgevuld, dat goed tot afsluiting en afzuiging kan worden overgegaan. Daarna wordt derhalve 
vanaf 1 september 2007 geen nieuw drijfvuil meer aangevoerd; 

• het huidige drijfvuildepot wordt opgevuld en gasdicht afgesloten, waarna tot afzuiging en luchtbehandeling 
van het bestaande depot wordt overgegaan; 

• het afgraven van hethuidige drijfvuildepot zal pas gaan plaatsvinden nadat de optimale verwerkingsroute is 
vastgesteld. Dit betekent dat ten minste zal worden gewacht totdat de GTS volledig in bedrijf is genomen; 

• de overige, bestaande maatregelen ter voorkoming en bestrijding van geuremissies worden gecontinueerd. 

Appendices: 
1. Emissieschatting huidige situatie (december 2006) 
2. Meetrapport Pro Monitoring drijfvuil 20 maart 2007 
3. Brief Theo Pouw d.d. 10 april 2007 

Dordrecht, dinsdag 24 ju1i 2OU7 
Erik Doekemeijer 
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Appendix 1.- Emissieschatting geur huidige situatie (ECD, december 2006) 

Geur 

De activiteilen binnen de inrichting ten aanzien van op- en overslag van bouw- en sloopafval (sorteerlijn). puin 
(breker), betoncentrale e.d. worden als niet-geurrelevant aangemerkt. Voor enkele andere materialen zoals 
verontreinigde grond. RKGV-zand, sUb e.d. geldt echter dat deze tijdens opslag en/of bewerking geur kunnen 
verspreiden. 
In het hiemavolgende wordt ingegaan op: 

• overslag; 
• opslag; 
• bewerking 

De aanvoer en overslag is een discontinue bron. Geuremissie treedt op bij het lassen van vrachtauto's en schepen. 
Van een tweelal materialen is door TNO de geuremissie gemeten tijdens het storten, te welen kiezelgoer en 
geconditioneerd sUb. Voordeze materialen bedroeg de geuremissie 42 Mgelhr. Bij de verdere berekeningen word, 
dit getal als uitgangspunt oongehouden. 
Indien word! aangenomen dat van de totale oonvoerloverslag (volcontinue activiteit; ruim 8 Mton/jaar) ca. 20% een 
geuremissie zal veroorzaken. bedraagt de emissieduur ca. 1600 uur/jaar. Hiervan zal het zwaartepunt liggen op de 
openbare losstoep. Voor de berekeningen word! een verdeling van 75% (losstoep) en 25% (binnen inrichting) 
aangehouden. 

Ook tijdens de opslag kan een zekere geuremissie vrijkomen. 
Door TNO zijn me/inge1l gedaan oon opsJagen van diverse sloffen. 
Omschrijving Geuremissie 

[ge/m2 uur] 

Industrieslib 18.000 

RWZl-slib 16.000 
Havenbagger 15.000 
Kiezelgoer 32.000 
Verbrandingsslakkell 20.()()() 

Gestabiliseerde compost 20.000 
gemiddeld 20.000 

De gemiddelde geuremissievan deze stoffen bedroeg 20.000 gelm2·uur. Ten aanzien van de binnen de inrichting 
onderscheiden afvalstoffen wordt het volgende opgemerkt. 
• Tijdens de mineralisatie van sUb van extractieve'grondreinigingsinstallaties4 kan een zekere emissie 

ontstaan door ajbraak van aanwezige organische sto! Met nadruk wordt opgemerkt dat dit materiaal niet 
vergelijkboor is (minder o.s.) met groenafval, GFT of slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarvoor in 
de NeR bijzondere regelingen (G25

, G4 resp. G3) zijn opgenomen. 
Tijdens de slibmineralisatie zal de geuremissie bij aanvang naar aanname 20.000 g.e.lm2.uur bedragen. 
met een snelle daling (asymptotisch) tot nihil. Voor de berekening is rekening gehouden met een brontenn 
van 12.500 g.e.lm2.uur. Niet uitgesloten is dat de integrate slibfractie gescheiden zal worden opgesiagen in 
(I) inert slib en (2) drijfvuil. Met name het drijfvuil zallanger tot een zekere geuremissie Ieiden terwiji de 
inerte fractie al bij aanvang een lag ere bronterm zal kennen. 

• voor verontreinigde grond, RKGV-zand e.d. wordt oongenomen dat de geuremissie lager is dan die voor 
sUb. Indien wordt verondersteld dat de geuremissie in dit geval evenredig is met de concentratie aan 
minerale oUe dan worden in het voorliggend rapport voor thermisch resp. extractie! reinigbare grond 
waarden oongehouden van 4.000 resp. 2.000 g.e.lm2.uur. 

In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van de verwachte geuremissie tengevolge van opslag. 

5 ha; 70.000 m3 c.q. 110.000 ton 4 

5 zie NeR G2: hinderafstand extensieve methode groencompostering bij > 20.000 ton/jaar: > 750 meter 
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vak opp. 75% ge/m2 ge/m2 
A grond 1,48 1,11 slib-inlegraal 60% 12.500 3,6E+OB drijfvuil 30% 20.000 
8 prim . + sec. mal 3,22 slib (inert) 30% 5.000 

lhermische grond lhermische grond 
C idem 5,B (inc!. RKGV) 10% 4.000 1,9E+07 (incl. RKGV) 10% 4.000 
D min. slib/grond 4,96 3,72 ext. grond 30% 2.000 2,9E+07 ext grond 30% 2.000 
Tolaal 48.300 100% 4,1E+OB 100% 

De geuremissie tengevolge van opsJag bedraagt daarmee 410 x ](} geluur. Dit wordt als een continue bron 
aangemerkt. 

Tijdens hel a/graven van depots (bijvoorbeeld van (oud) zee/zand, RKGV-zand, drijfvuil e.d. zijn in de praktijk 
pieken waargenomen. Om die reden Villdl handling van geurgevoelige afvalstoffen derhalve vooral plams in de 
nachturen en bij gumjtige weersomslandigheden (lage temperatuur, hoge windsnelheden) (zie ook hoofdstuk 1). 
Verondersteld wordr dOl deze pieken - bij her afgraven van dergeljjke depots- een 10* zo hoge geuremissie 
opleveren dan in ruste (200.000 g.e./m2.hr). Uirgaande van een netto uitwisselend (gezamenlijk) oppervlak van 
dergelijk depots van 750 m2 bedraagt deze piekemissie dan 75 * 1 rf' g.e./uur. 

Van de proces- en bewerkingsinstallaties zoals breker, sorteerlijn en betoncentrale wordt zoals aangegeven geen 
geuremissie verwacht. 
Bij hef zeven van veronrreinigde grand (zowel bij de mobiele zee/ als bij de was- en grondreinigingsinstallarie) 
wordt grond echler intensie/ geschud. Bier-door kunnen geurstoffell vrijkomen. Vitgoande von een zee/oppervlak 
van ca. 75 m2 per instal/atie en indien wordt aangenomen daz de emissie door zeving vergelijkbaar is mel de door 
DCMR gemeten geuremissie voor omgewoelde sterk verontreinigde grand bedraagt de gellremissi.e 75 m2 x 200.000 
ge/uurlm2 = IS x 106 gel!!!!!'" per installatic. 

s amenvatten d d wor en voor d h 'd' .. I e UI ~ IIlrlC 11m d d b (! e v0lB..en e ront ennen aangehouden. 
geuremissie jaaifractie 
(in Mgeluur) 

overslaK (losstoep) 42 15% 
overslag (depots) 42 5% 
OJ!!~g 410 100% 
halldling 75 20% 
mobiele zeef 15 20% 
invoer wgi 15 100% 
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Appendix 2.- Meetrapport Pro Monitoring 
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RAPPORTAGE BETREFFENDE 
EMISSIEMETINGEN AAN OPSLAG 
VOOR DRIJFVUIL TE EEMSHAVEN 

20 maart 2007 
Pouw Bouwstoffen B.V. 



Pro Monitoring B.V. 

Mercuril,lsweg 37 

3771 NC Barneveld 

tel; 0342 - 400606 

fax: 0342 - 401220 
postbus@promonftoring.nl 

Opdrachtgever: Pouw Bouwstoffen BN. 

Inspectierapport: r07431e 

Datum: 23 april 2007 

Rapportage: 

G.Schlotter 

$pecialisten in luchtohderzoek 

Autorisatie: 

IrW. Meijer 

Tenzij anders overeengekomen z1jn op onze rapporten de auteursrechten confonn de, RVOI-voorwaarden 
van toepassing. Niets uit dit rapport mag verveelvol,ldigd enlof openbaar gemaakt worden op welke Wl1ze 

dan ook, zonder vooratgaande schriftelijke toestemming van Pro Monitoring 
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Samenvatting 

In opdracht van Pouw Bouwstoffen B.v. haeft Pro Monitoring BV emissiemetingen met betrekking 
tot geur uitgevoerd aan de opslag voor drijfvuil op de bedrijfslocatie van Theo Pouw Secundaire 
Bouwstoffen B.V. te Eemshaven. 

Er zijn monsternames ter bepaling van de geurconcentraties en geurvracht verricht aan 2 typen 
drijfvuil: droogpakket drijfvuil en opengewerkt drijfvuil. Van beide d,rijfvuil-typen is een hedonische 
waarde bepaald. 

Tabel1. Gemiddelde resultaten 
component slluatJe 

geur droogp-akkel drijfvuil open9Bwerlct drijfvull 

concentral.ie in oulm' 67 194 
concentralie in gelm' 133 387 
amlssie In geluurlm< 15813 45935 
verdellng 90% 5% 
lotaal oppervlak m< 9600 
amissia 10' geth 164 
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1. InJeiding 

In opdracht van Pouw Bouwstoffen B.v. heeft Pro Monitoring BV emissiemetingen uitgevoerd met 
betrekking tot geur aan de opslag voor drijfvuil op de bedrijfslocatie van Theo Pouw Secundaire 
Bouwstoffen B.v. te Eemshaven. 

Drijfvuil betreft de liehte organische fractie van slib. 

Er zijn monsternames verricht aan 2 typen drijfvuil: droogpakket drijfvuil en opengewerkt drijfvuil. 
Per situatie zijn 3 deelmonsters genomen. Van beide drijfvuiltypen is een hedonisehe waarde 
bepaald. 
De analyses zijn verricht in het geaccrediteerde laboratorium van buro Blauw Bv. 

2. Meetmethoden en meetfrequenties 

Op 20 maar! 2007 zijn door Pro Monitoring betreffende opslag voor drijfvuil metingen verrieht ter 
bepaling van geuremJssieconcentraties en geurvrachten bij 2 situaties. 
in tabel 2.1 zijn de meetmethoden en meetfrequenties gepresenteerd. In bijlage 1 is een meer 
uitgebreide beschrijving gegeven. In bijlage 2 en 3 zijn respectievelijk basisgegevens betreffende 
de monstername en de laboratoriumresultaten gegeven. 

TabeI2.1. Meetmethoden 
component! bemonsterings . meetmethode . .. norm meetfrequentie I 

bepaling methode per drijfvuiltype 

geur pemonstering in olfactometrie q NEN-EN 13725 3-voud 
ilalofaan gaszak 
met long met een 
iindvalldoos 

hedonische waarde zie geur beoordeling door q VOl 38821NVN enkelvoud 
geurpanel in 2818 
laboratorium 

fysische gasparameters lindvalldoos 

afgassnelheid h.v.t Q pitotbuis ISO 10780 3-voud 

statische druk kanaal h.v.t. Q micromanometer ISO 10780 3 - voud 

afgastemperatuur n.v.t. Q thermokoppel ISO 8756 3 - voud 

afgasvochtgeha Ite n.v.!. Q psychrometrisch NEN EN 13284-1 3 - voud 

atmosferische druk n.v.t. Q barometer NEN EN 13284-1 3 - voud 

afgasdebiet n.v.t. Q via afgassnelheid en ISO 10780 3 - voud 
kanaaldiameter 

. . 
• Een Q In de kolom ge6ft aan dat de betreffende monstemame en/of analyse vernchllng een geaccredlteerde acllvltelt betreft 

conform NEN-EN ISOIIEC 17020 
.. Een q in de kolom geeft aan dat de betreffende verrichting een uitbestede geaccrediteerde laboratoriumactiviteit betreft 

conform NEN-EN ISO/IEC 17025 
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3. Fysische gasparameters 

In tabel 3. -1 z jjn de resuitaten van de bepalingen met betrekking tot fysische gasparameters 

weergegeven betreffende de lindvalldoos. 

TabeJ3.1. Gemiddelde meetwaarden fysische gasparameters 
afgasparamelers opslag 

temperatuur droog rC] 7 

vochtigheid [kg/m3
] 0,01 

doorsnede m 0,11 

snelheid in opening m/s 5 

uitgaande flow Lindvall [m3/hr)* 176,7 

oppervlak lindvalldoos [m2
] 1,49 

Gem. gassnelheid over oppervlak [m/s] 0,46 

belrokken op 273K; 1013 hPa en droog afgas 

De atmosferische druk tijdens de metingen was 1000 hPa. 

4. Onderzoeksresultaten 

In tabel4. 1 en 4 .2 zijn de onderzoeksresultaten weergegeven 

Tabel4.1 Resultaten geuremissie 
component situatie 

geur droogpakket drijfvuil opengewerkt drijfvuil 

monstercode 135 203 136 45 172 81 
Start meting 11 :45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 
Stop meting 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 
concentratie In ou/m3 63 72 65 306 150 125 
concentralie in ga/m- 126 144 130 612 300 250 
vrachl in [ga/uur) lindvalldoos 

23522 63268 
meetkundlg gemiddelde 

kental ge/uur/m' 15787 42464 

Tabel4.2 Hedonische waarde 
monslercode aantal panelleden geurconcentratle (ou/m· ) 

H - .(l.5 I H=-1 I H=-2 L H- -3 I H;...4 
203 5 1,0 I 1,9 I 7,2 I 27.2 I 102,5 
172 6 < 1,1 I 1,6 1 58 I 21 ,2 177,8 

Voor de berekening van de geurvracht van de opslag dienen de kentallen uit tabel 4.1 te worden 
vermenigvuldigd met het oppervlak van de opslag van 120* 80 m= 9600 m2

. Bij een verdeling van 
95 % droog drijfvuil en 5 % opengewerkt drijfvuil komt de geuremissie 164 * 106 ge/h. 
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Coloton 

!opdrechlgever Pouw Bouwstoffen B.V. appllraat nr. LV 

~rachlnUmmer pm07431e meetlechrocus IlIFR 
alum Iro maart 2007 projeclleider IZ 

r-~f heo Pouw Secondaire Boowstoffen B.V . ulofisatOf jwM 
.. on ..... driifw • appol1eur GS 
~bruikte 
japparatuur 
emperaluur algas pmma361 

temperatuuf nat omma'" 
~rometerstand IZ 

'" Pm""', 
lmanometer pmma361 

joo~ pmma259 

akllel kool pmma176 
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Bijlage 1. 8eschrijving meetmethoden 

Indien er gebruik wordt gemaakt van on-line meetapparatuur dan wordt deze apparatuur 
voorafgaande aan de metingen ingeregeld met werkstandaarden. Werkstandaarden zijn 
gasmengsels waarvan de samenstelling is gerelateerd aan primair referentie materiaal. 
De gebruikte standaarden zijn herleidbaar naar internationale standaarden en hebben een 
onzekerheid van 1 %. 

De opgegeven onzekerheden per component zijn afgeleid uit normvoorschriften. 

Schll'lnali schc wee!'gave van een exlra(tieve bemotlstering VOOf slof 

Rookgas 

Yerwofl'r\d hlter 

Th.rmok"Ppai 

geur in rookgas 

monsterneming 

meetprincipe 

normvoorschrift 

Overig 
rookgassnelheldJdebiet 

monsterneming 

meetprincipe 

normvoorschrift 

meetbereiken 

onzekerheid (81 95 %) 

r07431e 

Dro"»kolom Pomp Debietre:g<ding 

olfactomelJischeanalyse 

discontinue puntmonstememing 

bemonstering met verdunner of met long methode 

NEN-EN 13725 

meetplaatsen volgens ISO 10780 

drukverschil over pitotbllis 

ISO 10780 

rookgassnelheid 3-30 m/s 

20 % van meetwaarde 

.Mol'luer
yolvm<6l'neting 

--
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Bijlage 2. Laboratoriumresultaten 

blauw 
_ 1."c~i~~l1C~ 

ondenork en cad"'ies 

Aam,ng«: 

Ondenocht: 

JdentWcali." 

v,,'ijze ,-an nndrttoek: 

Bft-elwUngsmethodielc: 

lI.{oo.'i~ datum: 
~datum: 

Datum '"lin uitgUte 

~lIIr.Dr1l.~.S_.-....p:UaIill'DDarc.dl" 
~.,a. ........ cn."""nm._ ---

Q 
nSlING 
RvA l40n 

Raad voor AcCttdilatie 

Ai"1AL YSECERTIFICAAT 

Pro Monitoring B.V. 
Mer-curiusweg 37 
3771 NC Barnevelc1 

certWcaatl11JmlDn" : 1007LO-O 15Hedo 

0., IDQOSt .... .zijll in bet kaderV1Ul P 38311 pill 74~ I , voor anaty..e aangel>odHtin 
~ gt"fdenJific:erd met de Dumm<:n: 203 1 172 

De bO!donikbe ",alUde ~alinget:l ~jn l1ilg<!\'CIC!J"d cODformNVN 2818 (2005). 
lhl pand bO!O!ft ff1I oplopc:ndc JO!eb gellR'o ... ,nurll\ies beoor~ld. 

0., ga-app0l1eerdc geun:.ODC<:DImties %ljll cooform. NVN 2818 (2OOS) , ·erweda.. 
.llierbij is uitge$ftlUl van de l!!J'oepsdrempel eo is log,,"tmi.~ lineoite re~sie 
loegepast . 

20_2001 
21_2007 

18 ~i12007 

1. LciWl!f' 
Labonm·OlfactDmelrie 

DlIMd: __ ~",,"'~qa .. --.--. ..... -~ 
... ~'~(EA)-~~. 
.~ ......... -*-

Dtr~ ____ nr..cat. .. ~_ .. ltR4 __ 
_ · __ .... _lijLW_ 

B .... o Blau .... B .V. Nude 34A. 6702.EB Waga>ingen 

r07431e 

TdefOOll: (0317) 425200, TddlIr. (0311) 426111. E-mail.; in!o$bDroblauw..DI 
Posllwlk nr.: 4004002 • .K.. v lC09064003 .'\nlIwn, BTW-nnmmer. NL91.91.033.BOl 
AJ,:emene 10000~'''Oorwaardeo s;edIj>oneerd bij K.amer Villi Kioopblmltel Arnhaa 
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blad 2 VIllI. 2 

ReWltaat bij 3stanc1urdwaarden: 

Monsteridentificali~ AaxltaJ panenedeu 

H~-0,5 

203 5 1,0 

172 6 <1,151 

Paroa! opsleUer. 

r07431e 

GenrcOIIcenlnltie (ou.'uh voor 

H=-1 

1,9 

1,6 

...::,:,". 

~~ 

H"-2 

72 

5,8 

II$IIIC 
"AIIil 
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blauw 
luchluygj'ene' 

oncknoek en odvies 

blad 1 \'8n 2 

Onderzocbl: 

Identificatie: 

Wijze VIID onderzoek: 

Omgevingsconditic:s: 

Monslc:mamc datwn: 
Analyse: datum: 

Onzckaheid: 

Httlcidbaarheid: 

'Datum van uitgifte 

Pro Monitoring B.V. 
Mc:rcuriusweg 37 
3771 NC B~vcld 

7 gellIDlonsters 

® ~~ 
TESTING 
RvA l400 

Raad "oor Accreditotic 

GEURCERTIFICAAT 

cc:rtificoatnlllDmc:r: 2oo7LO-015 

De monsters zijn in bet kadc:nianP 3831/ pm 7431. Voor analyse aangebodeo in 
mOllSteJzaickro geIdcuutlceerd mc:! de Dluumers: 135: 203 / 136/45 i 172 I 81 ! 
154 

De I!C1U'01Cling-cu zijn uil@:e\'ornI conform N,EN-EN 1'3725 (l003), Het 
ttc:urwaamcming.5g.c(\r8!! van be! panel binncu de vc:rdunni~srcc:k5 was voor de 
gc:anaJys~c: ruomtc:rs ana loa!! un clal \'311 de bllll\llol-kal,ibraric:. 

Het onderzoek is uitgc:voerd in c:cu op gem !!c:conditionec:rdc: mectruimtc:. bij eeo 
tempera ruurvan Ilcmiddeld 23 DC. 

20 ruaart 2007 
21 moaJ1 2007 

Dc: gc:rapporte<:rdc Oll2ck.,.heid is ttc:bnsc:crd op C'CZl ~1:mdallrdollZc:kc:rhc:id, 

~·c:nncuig-.~Idigd mel c:eo dekkingsfuclor k>=2, wdkc: o\'tteeuXonll me l c:en 
bc:tro\lWb8I1rheidsinlcrvn1 \'3ll ongc:vc:c:r 95%. De stand31lrdonzc:kc:rheid B bcpaoJd 
\'olgc:ns EA-4f02. 

Dc: mcting-cu zijn uitgevoc:rd mel landaardcn waarvan ac: bc:rlcidbaru:hcicl naar 
(inler)oarionalc slandaardcn Ic:n o\<=lo8O.-an de Road .. oar AccrcditAlic, is 
aaogctoond. 

26mamt 2007 

J.Lllwc:r 
Laboraut Olfactomc:tric. 

~IlIau.'B.V.is_~1ik\"Wz.-.& 
naft'ladtit.~ol"'...,m.u. ~Mtn!Sllb:lla ... ~-- n..bai'\"'Oll~.iI""_.~...-nTID 

"-nDbriao:"",,£aopomC-
"~~(E.A)-~ ...... 
~" .... ~am.ci&:am 

~t. .. TtAW,. ~blDll,pQCM:LG..a...".-' 
etrt&&-JDtWIII~'cIsn"""."'~III~tdrIiWii .. --

r07431e 

DicwQkuz.~., ... tIIad._"""'~""L.lTCa 
~ ... J.I.LIII_'lp.t~'.*':8,U'L 

BUro Bleuw B.V. Nude S4A. 6702 DN Wa8~nj!:cn 
Tclcfoon: (0317)425200; Tclcf8ll: (0317) 4261 11, E-mail: Wfo@buroblRuw.lll 

Postbank Dr.: 4004002, K.v.K. 09064003 Amhem, BIW-llummerNJ;;91.91:033.BOI 
Algemeue lc: .. crinrvoorn·aarden gcdcponecrd bij Kimler.van Koopbandcl Arnhc:m 
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bInd 2 van 2 

RcsuhaAt: 

Mon~tC1idell!iD(!atic Oeurconccrttrnric 

[oup'nf) 

13~ 6~ 

203 72 

136 65 

45 306 

172 150 

81 125 

154 89 

N:B. Gcurc.onccntniric5 c:xclusicf n-entucic:voot\-wdunnintt tijdeus' mon~tcroame 

Paraaf opndlcr. 

~_llV,;5"~~_""". 
;,~_oIo~~j""~,,,,,,i.o""" ........... ,.;;, ~ .... ~..u..( .. ...."... b...,.,..... GooIoob. ... \oc ""iflr."'_w"' __ ",-.d •• __ ~'" ---.. 

r07431e 

llir C-'~W"CIl'Iknretb_ .. ,'OQIbeiP.d"'_""\UII" 
~ ... Io/ ___ IVJoGd~ 

BUl:o Dlauw B.V. Nude: S4A. 6702 ON WRgcningcn 
Tc:lefoon: (0311) 425200. Tclc~x: (0317) 426111, E-mail! inf'o@buroblauw.w 

Poslbank Ilr.: 4004002, K..v.K. 09064003 AmhcDl, BTW-uumwerNL919L033.BOl 
Algcmc:nc IC"°crintlsmorwaanlcu ged.cpOllc:erd bij Kamer ViUl Koopbandc:l Aluhem 
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Bijlage 3. Achtergrond hedonische waarde 

Naast de geurconcentratie is de aangenaamheid van de geur (de hedonische waarde) door het 
panel beoordeeld. conform NVN 2818. Hierbij beoordeelt het panel de aangenaamheid van de 
geur bij verschillende concentraties van het monster. De aangenaamheid van de geur wordt 
uitgedrukt in een meetschaal, weergegeven in onderstaande tabel. 

Beoordelingsschaal hedonische waarden 

Hedonische waarde 

+4 

+3 
+2 
+1 

o 
-1 
-2 
-3 
-4 

OmschriJving 

uilerst aangenaam 

zeer aangenaam 

aangenaam 

enigszins aangenaam 

noch aangenaam. noch onaangenaam 

enigszins onaangenaam 

onaangenaam 

zoor onaangenaam 

uiterst onaangenaam 

Bij de bepaling krijgen de panelleden 5 concentraties van het monster aangeboden in een 
oplopende volgorde. Bij iedere waarneming beoordelen de panelleden de aangenaamheid van 
de geur volgens de meetschaal. Naast de aangenaamheid van de geur beoordelen de 
panelleden ook de sterkte, of te wei de intensiteit van de geur. Dit gebeurt op een meetschaal 
tussen 0 (geen geur waargenomen) en 6 (een extreem sterke geur waargenomen). De 
aanbiedingsreeks wordt dusdanig samengesteld dat de paneUeden zowel zeer zwakke geuren 
(Intensiteit = 1) als sterke geuren (intensiteit > 3) beoordeeld hebben. 

Uit de score van de paneUeden wordt per aanbieding en per monster de groepsgemiddelde score 
berekend. Deze score is een maat voor de aangenaamheid van de geur bij de betreffende 
concentratie van de geur. Voor de score -1: licht onaangenaam wordt de bijbehorende 
geurconcentratie berekend uit de meetresultaten. 

Ais kwaliteitscontrole zijn de scores van de panelleden statistisch gecontroleerd op consequent 
schaalgebruik. Indien een panellid een inconsequente beoordeling van de intensiteit of de 
aangenaamheid van de geur vertoonde, worden de scores van dit panellid bij de analyse van de 
resultaten buiten beschouwing gelaten. 
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Appendix 3.- Afschrift brief Pouw d.d. 10 april 2007 

Provineie Groningen 
T.a.v. dhr. O.Huisman, handhaving. 
Afd. Milieutoezieht 
Postbus 610 
9700 AP Groningen. 

Eemshaven, 10 april 2007. 

Betreft: Geurbestrijding loeatie Eemshaven en reaktie op geurklaehten. 

Geaehte heer Huisman, 

In vervolg op onze afspraak dat de geurhinder van de opslag van de organisehe fraetie moet worden bestreden hel 
volgende: 
Wij hebben 4Q-Air BY, te Heesch opdrachl gegeven te onden.oeken op welke wijze de geurhinder ontstaat, een plan 
van aanpak op te stellen om de geurhinder fe bestrijden en levens na aeeoord de maatregelen zoals voorgesleld uit 
te voeren. 

De opslaghoop bestaat uit de organischefraclie van gewassen sorteen.eelzand en grond. 
De organisehefractie bevat vocht, grond, hOUI, kunststoJfen, isolatiematerialen,gips etc .. 
Met name de organisehe bestaruidelen van natuurlijke oorsprong zu/len gaan rotten en starten daarmee 
versehillende ehemische reakties op. Deze reakties zijn autonoom en niet te stoppen. 
Deze reakties genereren geurhinder en veroon.aken de gassen. 
Deze gassen zijn o.a: H2S, mereaptanen, VOS, en PAK. VOS zijn BTEX. 
Met name het pereolaatwater i.f een sterke geurbron. 

Plan van aanpak 

1. Tijdelijk de geurhinder bestrijden middels het vemevelen van geumeutraliserende middeien, (is reeds in 
werking vanafmedio maart). 
1. Percolaatwater 2 x dag opnemen en met zand afdekken. 
2. De opslag afdekken met een nagenoeg gasdiehte afdeklaag. ( slib, wnd en cement) 
3. gasputten slaan, en de partij in onderdruk houden. 
4. Afgezogen gas reinigen door middel van een aktieve kool wasser. 

Aanvullende maatregelen. 

1. Logboek bijhouden 
2. Meteorologisehe gegevells bijhouden. 

Klaehten. 

Er Zijll vanaf 31 maart lot 3 april klachten geweest betreJfende geurhinder die aJkomstig zou zijn 'van het terrein 
van Theo p(}UW gelegen aan de Kwelderweg 15 in de Eemshaven .. 
De klacht over geurhinder is telefonisch gemeld aan ondergetekende. 
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Onderzoek van de oorzaken van de klachten: 
De windrichting, de geurbron en de plaats van de waameming op 3 apriljI. zijn niet in overeenstemming. 

De weersomstandigheden volgens de gegevens historie eigen weerstation waren als voIgt: 

Windrichting op 3 april tijd 10.10 uur NO. Om 23.10 uur OZO 
Windsnelheid 10.10 uur 10,8 km/u, om 23.10 uur 10,4 uur. 
He! is onwaarschijnlijk dat de klacht veroorzaakt is door Theo Pouw. 

Desondanks zijn toch de reeds voorgenomen maatregelen versneld ter hand genomen. 

Daarentegen is geconstateerd en telefonisch ook bevestigd door de dienstdoende milieu ambtenaar dat er gier in de 
omgeving tussen oosteinde en de Eemshaven is uitgereden in dezelJde periode van de gemelde klachten. 

Voorkomen geurklac:hien. 

3 april 

Met spoed uitbreiding aangebracht door extra vemevelings apparatuur op te stellen. Dit is een tijdelijke maatregel. 
Daamaast is een begin gemaakt om een gasdichte afdekking op de opslag aan te brengen. 
Deze werkzaamheden zullen circa 3 tot 4 weken in beslag nemen. Zodra de nagenoeg gasdichte laag grotendeels is 
aangebracht worden een aantal gasputten geslagen. Deze gasputten worden afgezogen en dit afgas worden met 
behulp van een nat aktief koolftlter (gaswasser) gereinigd. Hiermede zal in de toekomst eventueJe geuroverlast 
worden voorkomen. Deze werkzaamheden zullen circa 3 tot 4weken in beslag nemen. 

Wij gaan ervan uit dat met bovengenoemde maatregelen de overlast voor de omgeving tot 
het verleden behoren. 

Hoogachtend, 

J. van der Wiel 

Bedriffsleider 
Theo Pouw Secunda ire Bouwstoffen BV 
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