
Verklaring coderingen kolommen 8 en 10 van Tabel I 

Mechanische belastingen (kolom 8): 

A. Voetgangersverkeer 

8. Met mankracht bewogen voertuigen zoa/s: 
PDU a t.\lY o g o n s 

5 t-GO kvv tl 9 " 8 

c. Motorisch bewog.en voertuigen zoa·/s: 
gernot.orlseerde PCilllet\Nsge:ns 

hef'trucks < 5 ton 

hert.ruck"s > 5 t.on 

vrachtverke~r. 

n ·".tod e a l ( S hov oh" hydrn utl ~ch o kr o n " o tc . ) 

etc. 

D. Slepende/ rol/ende lasten 

E. Vallende lasten 

F. Belasting over gehe/e oppervlak 

G. Statische puntlasten 

H. Incidentele punt/asten 

Riool (kolom 10): 

1: r l Ql n rlng b lJ d. b t ro ffe nd '" lIc t l v l t It I n d vo o.-~Io n l n e n lo t " .. n",,0,,19 

2: rfol erl ng bU d b a tr a f' nd uctlv l t.olt: ' n da v oor-z:1 " ' n 9 ll u nW B2:'9 

8tiJage 2 
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Begrippenl!jst NRB (2 pagina's) 

Begrippen 

Aanvaardbaar bodemrisico 
Situatic waarin cen verhoogd bodemri.ico met risico
bep<"rkcnd bodemonderzoek en door het anticipcrcn 
op evc:nmecl bodemhcrstd aanvnardbaar is gcm.akt. 

Bedrijfsnoodplan 
Ecn bcschrijving van maatregden en voorzieningcn, 
die: een bedrijf heeft voorbe:reid om dleeten van cala

miteuZ" (ongcwcl1Ste) gcbeurtenissen te minimaHsercn 
en tc bcsrriiden. 

Beheennaalregel 
Zie ma.uregd, beheer. 

Badembelastlng 
Vcrandcring van de bodemkwaliteit ten gc.olgc van 
een bodcmimmissie. 

Badembelastlngonderzoek 
Zic Bodemondenoek. 

Bodemrisico-analyse 
Zic bodemrisicochecklist. 

Bodemris!co(categorie) 
typcring van de kans op (en onwang van) cen bodcm
bda.sting door een specifiekc bedrij&m::uige activiteit. 

Bodemrisicacheckl15t 
Instrument ,'oor het "ascstdlen van de kans op emissies 
bij een specifiekc bedrijlSmatige ac<ivitdt; zie ook 
enlissiescorc . 

Bademonderzoek: Bodembelaslinganden:oek 
Onderzoek gericht op het achteraf eenduidig kunncn 
\'as"tdlen van bodembdasting Cen gevolge van een 
bedrijfsmatige aetivitdt; best.at uit het invcntariscren 
van de nulsitu.tie met betrckking tot de bodemkwali
tcit, voorafgaand danwd zo spocdig mogdijk na het 
begin van de bcdrijfsacriviteit en een indcntiek dnd
sintaric bodemonderzock na becindiging van de 
actlvh:dt: 
e"entLIed kan tussentijds de bodemky,.uitcit op verge
lijkbare wijzc worden onderzocht (tusscnsiruatie

bodcmonderzockl. 

Bodemonderzoek: 
Risicobeperkend bodemonderzoek 
Periodick bodemondcrzock (monitoring) gcricht op 
het in cen vrocg seadium signaleren van immissies <en 
gcvolgc van een bedriifsmatige aetivircit met als doel 
cen bodemrisico aanV'.lardbaaT te maken. 

Emissie 
Het vrijkomen van stoffen bij cen bedriifsactiviteit. 

Emlssiesc:ore 
Maar voor dc kan, op emi"ies van een sp<"cifiekc 

bedrijbmatige acrivitcl'; bepaald door de getroffen 
bodembcschermende maatregden en voorzieningen. 

Herslelplich I 
V"rplichun;, gdet op de 20rgplicht bepaling Wm en 
\'Vbb, om na consrarcring van bodembclasting de 
nulsitllatie met bcttekking tot de bodcmlcw.litcit tc 
herseellen. 

Incidenlenmanagemenl 
~·faatregdcn ter voorkomen enlofbeperking van 
bodemimmissies zoah opruimen vall morsingen (alge
mene zorg) of her dodmatig ingrijpcn met adequate 
middclen bi) fUlen van proceshanddingen. 

Immlssie 
Het indringen van stoflen in de bodem. 

impeciies 
PcrioJickc wmrolc op de fYsieke staat van bron
of effcccgeric hrc voorzieningen. 

Lekbak 
Vlodstofdiehte voorziening met bepcrkte opvang
capacireit, "",arvan de bodcmbeschermende werking 
door gericht roczicht en dodmarig ledigen wordt 
gewaarborgd. 

Maalregel, algemeen 
Brongerichte maatregden gericht op procesontwcrp 
en -apparlltuur ell materi,lalkeuze ter beperking van 
de kans op emissies. 

Maalregel, beheer 
Maatregd gericht op de bedrijfsvoering zoal. beheer 
van proccsapparatuur en her zorgvuldig procesmatig 
handden be,caande uit: onderhoud, inspecde en 
toezichr en incidcntenmanagemenr. 

Maalregelen, organisalorische 
Stdscl van a1gcmene maatrcgclen en beheermaatregclcn 
atgestemd op de aanwczige voorzieningen en gericht 

op her beperken "m het bodcmrisko. 

Bijlage 3 

pcoJoctnummec: 12.1011/11 

You r.rf!8tf!d thiR PDF from 8n 8oolir.r:ltinn th::lt i~ nnt li("pn~pri tn nrint tn nn\l",ont:' "'r;nt~r (hH", · /I,o . o. " _~ .. ~_..J~ --_\ 



r 

Onderhoudprogramma 
&n programma waarin is vasrgdegd op wc:lkc wijze, 

met welke frequcmie en door wie onderhoud van 

bodcmbesehermende voonieningen mact plaarsvinden 

gerichr op het langdurig gocd larennlncrioneren van 

die voorziening. 

Omvangscore 
&n maar voor her versprcidingsrisico ell de omvang 

van de bodemverontreiniging die optreedt als gcvolg 

van ccn enl1ssie. 

Risicobeperkend bodemonderzoek 
lie Bodemonderzoek. 

Stortgoed 
Onvcrpakr korrelvormig materiaal. 

Stukgoed 
Verpakt moceriaal (onalhankdijk van de awegatie

roestand). 

Tonicht 
Conrrole op her dodmatig uitvoeren van handdingen 

tijdens het proccs gericht op het voorkomen danwd 

her signaleren van morsingen ofhet fulen van proces

apparatuur. 

Verhoogd of hoog bodemriiico 
Siruarie waarin de getroffcn maatregden en aanwezige 

voorzieningen de bodem onvoldoende be~chermen. 

Verwaarloosboor bodemrisico 
Situatic woodn door gacdc atStemming van maatrcgc

len en voorzieningell de karu op bodembdasting 

verwaarloosbaar is gemaakt. 

Visceuze vloelstof 
Stroperige vloeistof, die bij morsing n~enocg niet 

uitsprcidr. 

Vloeistofdicht systeemon twerp 
Brongerichrc voonieningell binnen of aan cell proces · 

instalhuie, uitvoeringsvorm van die installarie indusief 

appendages waarmee wordr gewaarborgd dar uir die 

ins~a1larie nier ongecolltroleerd vloeistof bn 

vrijkomen. 

Vloeistofdichte voorzlenlng 
Effectgerichte voorziening die waarborgr dar - onder 

voorwaarde van dodmarig onderhoud ell adequate 

illspe~1:ie en/ofbcwaking- gecn vloeisrof aan de nict 

met vloeistofbdasre zijde van die voorzieni ng kan 
komcn. 

(Vloelstof-)kerende voorzlenlng 
Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is veij

gckomcn stoffen cijddijk w lang te kercn dat d= 

kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de 

bodem kan plaatsvinden. 

Voorzienlng, brongericht 
Fysicke voorzicning op installatienh·eau ter bcpcrking 

van de kans op emissies zoals een dubbelwandige tank, 

cell 8cnsvrije leiding cn/oflckdeteetie. 

Voorzlening, effectgericht 
Fysiekc voorziening in of direct op de bodem rer 

bepcrking van de bns op immhsies, wah vlodstof

dichtc voorzieningcn, lekbakkcn. of (vloeistof-)kerende 

voorzicning. 
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BWage 4 

Bodemrisicochecklist uit de NRB (6 pagina's) 

1. Opslag van bulkvloeistoffen: 

abel 1 1 o lpsag In on d ergrandse of in.qeterpte tank 
Systeemontwerp Beheermaatregelen 

Basis- Aanleg / uitvoering Aan dacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emlSSle operationeel management emlssie 

score onderhoud score 

Tank in vloeistofdichte bak 4 ond er-grond •• "U'punt en laKd .. tecl;' .. .,. 2.1 1 
v'oel.totdlc"(.g 1:> .. ", m.~ vul, .. 'dlngo .. ; 

,okd .. toctl. ontlud-nlng (CPR) 

Dubbelwandlge tank met interne 4 '1Vl:HH,'_ .. n,JIO Ino\L vu'punt an '.kdatect'. .,.2.1 1 

lekdetectie 
,.,kd .. 1:BCt,. ""lIa'<1ln" O.,; 

nnu .. "'t"ln~ (CPR) 

Kathodische bescherming 4 k .. thodlsCha vu'pun" .. n perlodlak cop t,.2 1 2 

I vulleldlngan; 1(_ " l">od Iseh H 

on1:lu<::I">1:;l09 (CPR) b ... c:harmlng 

Tabel 1.2: Opslag in bo.vengrandse tank, met bodemplaat 
Systeemontwerp Beheermaatregelen 

Basis- Aanleg / uitvoering Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emlSSI8 operationeel management em ISSie 

score onderhoud score 

ke..-ande voo,.-zi_.,'n9; 10"'0.'-"O lh. .'S'GfT1 .. n .. zorg 

karend. voor .. , .. .,'''9 vu.punt .. n VUII.'dlng .... ; fl .. 2.1 .,,, ............. or9 

ontluchtlng (CPR) 

........ nd .. voo,.I .. nlng : vUlpunt: .. n vullaldlnQ .. n ; . ,.2.1 "'g e mana :l:Or!;' 

h.kd • . t._C.ll .. on"ue""ng (CPR) 

k • .-.. ndo voora ..... '.,": "' .. 1,.,. .• •• " to ., """"to.tJ II'U." . ...2,1 r .. elllt.lton an 

1 .... ''''I-01r. ol1tluchtlng (CPR) per.on •• 1 

3 k .. r .. .,d. voorzl.I1'''9; vulpunt en vulh.,dll1g .. n; ' ...... ,IO ...... . lAu· .. \ n ... 2.1 racliitalt; .. n .n 

1.""..:1.\ .. . . , ... on~l ... chting (CPR) "' .... on .... , 

3 vlo .. I,It . .,rdlcht .. h .. m.lw .. t .... ; v",lpunt .. n CUR/PBV·44 " .. 2.1 .'g~m .. n .. zoro 

opv .. ngvQo.-al~nlng vurl ... dlng .. n; 

(+PBV·WV) ontl'.":::htlng (CPR) 

abel 1 .3: o lpslag in bovengrondse tank, vrlj van de grand 
Systeemon twerp Beheermaatregelen 

l3asls - Aanleg / uitvoering Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emlssle operation eel management emlssle 

score onderhoud score 

2 ker .. nd .. voorzl .. nlng v"'lpunt ~n vull.ldlno .. n; v,.", .... ,f .. 2.1 r.e.llt .. it"n .. n 1 
on"ue""ng (CPR) par.on .. al 

2 vlovlstordlcht .. h .. m .. I_"t .. r; vulp ... n"- .. n CUR/PBV·44 .'e 2.1 _Ig ... n_n .. 'I'oro 1 
apv"novoorzl .. nlng v",,,aldlng .. n; 

(+PBV·WV) ontluc.htlng (CPR) 

ProJ.etnu~~.,: 12.1011/11 
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TabeI1.4 : Opslag in put/bassin 

Basis

emlSSle 

score 

4 

4 

Systeemontwerp 

Aanleg I uitvoering Aandacht voor 

k • ..- .. nd. voorzle"lng; 

opvengvoor:rlenlng 

(+PBV·VVV) 

~nY4llnO\ioo"I."I'I I \O 

(+PBV-VVV) 

Beheermaatregelen 

BUzonder 

operation eel 

onderhoud 

Inspectie 

CUR/PBV·44 

CUR/PBV·44 

Toezicht Incidenten 

management 

a'geme"e 20"9 

2. Overslag en intern transport van bulkvloeistoffen: 

Tabel 2.1 : Los- en laadactiviteiten 
Systeemontwerp Beheermaatregelen 

Basis- Aanleg I uitvoering Aandacht voor BUzonder Inspectie Toezicht 

em ISSie operationeel 

score onderhoud 

Los- en laadplaatsen Ke .. ende voorzl."i.,g .utom.tlsch. vulln..-1:ruc'CI.; 

.,,,Ieg m .. t 

d .. t",o;U .. In """"51; vuls-h,ng 

"".,,"u bevuHiglng, 

po .. ltlo".rlng 

,,\.11·'''"9 

4 "I:.~ .. n.' . .... (Jonr. "I"o ..... torn .. tlsch .. VUU"."uc-\I .. ; 

• ru.,g me" 4.".cll. In " • .,k 

lIje'l.qtt. If. 'en 

....... 0. 'IIII'C)" ..... I."lnQ' vullnstruct:I.; 

vulg ol\lIIlch" 

~,.'.nu. vo.,. LI .... ' ... " ""_gr!Jbuv .. lliglng, vullns'U"uctl. : 

eutorn.t1 ... ::h8 (liIIl a llll) _ '0\ ,-.OIl"" 
.t .... g 

"'e"OI"d .. voor:o:I."lng ",,_grIJbevelllglng vulln",tructle; 

vulge""leht. 

4 .... ,.",(, ., V(h,. , j .... I "I;I ; vulln., .. ue".: 

i .......... I11 .... •• on_rh."nk .. lljk .. d_,ao:::l1_ I" ".nk 

OVa"vulbaV.lllgLng 

vloal.tordlc:ht .. hal'1'\al __ t.r; CURlPBV·44 vul'n.truetla 

opv_ngvoorzlanlng I_nyt./poeltl .. 

(+PBV·VVV) \lulelang 

AFtappunten h_mel_at .. r 

Vul- en ontluchtingspunten 

4 ""!T' .. IW"''' .. r o .. eonlrolaarcla 

ovarloop.,voar 

4 vloalatordlCnt .. flft",',"I_ .. t._r CUR/PBV·44 yt ~uu"l 

opv .. ngvoorZI .. nlng 

(+PBV-VVV) 

Eind

emlSSI8 

score 

2 

Incidenten 

management 

'aolllt..,,-e" ..... 

pe,."onool 

r_t;lUlt_n., .n _" 

parson ... 1 

'RClIII",,""On ... " 

p .. r.on ..... 1 

.Igam .. n _ zoro 

tIloClIH1","'III" .. " 

p.r.on ... el 

r ... clllteLtun an 

p.rson .... 1 

raciliteltun an 

purson .... 1 

alg .. m .. n .. zorg 
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Eind-

emlSSle 

score 

3 

(1) 



TabeI2.2 : Leidinqtransport 
Systeemontwerp Bel1eermaatregelen 

Basis- Aanleg I uitvoering Aandacht voor BUzonder Inspectie Toezicht Incidenten 

em ISSie operationeel management 

score onderhoud 

Ondergrondse Incluslef ... ld1nglnsp.c;:tl .. teelllto;"." an 

appendages 

4 VIDOIlOlltotdlcht ont_erp ond .. rhoud- 10Idln9 1"I",.o;:ll .. 

1~"-Vlll·' '''M"I. 

Carrosievast of kathodisch corro"r ev ... " I '>"01."."' ..... • p.rlodlo", op 

beschermd inclusief appendages 
katl'lodlsc:h b."ch .. .-rnd ... · ..... O .... ·lW'Ifn. kethodl"cho 

b."c"."-lTIlng 

corro"I." .. ,,~ I , .. Idlngln"pectl .. rac,liteite" en 

k .. tt'10dlsch b."ch .. rrnd p.rlod ... k Oil' 1'''''50'' .. 0' 

belch .. , """g 

Dubbelwandig inclusief 4 dubbervvandlu mot ,,,,,,:::lIltelte,, en 

appendages pe,-sonuel 

Bovengronds inclusief .. pp .. nd.g .... ,eldlngin,.p.ct". '"cllrtoil",,., en 

appendages 
IH(tu ..... 'nft1o .. p.,,..O" .... , 

TabeI2.3: Verpompen 
Systeemontwerp Beheermaatregelen 

Basis - Aanleg I uitvoering Aandacht voor BUzonder Inspectie Toezicht Incidenten 

emlSSle operationeel management 

score onderhoud 

Dubbele roterende asafdichting 5 po",plnspect'" olgame"o ltorg 

met spoeling 

zie pompen algemeen 

I< ... re .. d" v,=,orzlonln .. 

5 .... ,..nd. VOO,..,1.01"9 

Pakkingbusloze pomp 

Pompen algemeen po",pln .. p.ctl. 

(IOn,,,.,,.paC"" 

p",."on •• 1 

CUR/PBV-44 IlIlgam.n .. z;org 

opvengvoo,..lenln511 

(+PBV-VW) 

TabeI2.4: Transport op terrein in open vaten e.d. 

Basis

emlSSle 

score 

Systeemontwerp 

Aanleg I uitvoering 

lIIL.re.nQe ... O>c"r. I •• ·'I"1I 

( ..... ,") 
k.,.."d.. Voo,..,1.1"I11"19 

opvenEJvoo,.%I_n Ing 

opVGngvoorilrlenlng 

(,.".,") 

Aa ndacht voor 

Beneerm~ntregclCrt 

BDzonder 

operation eel 

onderhoud 

Inspectie 

(CUR/PBV-44) 

(CUR/PBV-H) 

Toezicht Incidenten 

management 

~."'IrO" •• 1 

'oeHltoeltoen en 

pur.o ..... el 

Eind 

emlSSle 

score 

2 
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Eind-

emlSSI€ 

score 

(2) 

Eind-

em ISSie 

score 

3 



3. Opslag en verlading van stort- en stukgoed: 

abel 3. 1.' o Jpslaq stortgoed 
SYSleelTlQntwcrp 

Basis- Aanleg / uitvoering Aandacht voor 

emlSSle 

score 

4 ovarkappln o /.l'dakklng 

4 Jearanda vDoralunlny ov .. rlc: .. ppingl ",f'dakklng 

4 ... ,O .... u ' fd \a ... ~ H.mahN a t ... 

op..,,,ngvoor"' .. nlng 

( +PBV·VVV)) 

4 vloa'.tordlcht .. hemal_ate .. ; 

opvangvoorzla"Ing ovarkapplng/.rdokklng 

(+PBV·VW) 

TabeI3.2: Oversla.q storcgoed 

Gesloten systeem 

Basis

em ISSie 

score 

4 

Systeemontwerp 

Aanleg / uitvoering 

k ... and .. vooro:lv ... lng 

karand .. voor'lI .. "Ing 

Jearand. ",oo"1:lo"lng 

opvangvoorzlanlng 

(+PBV-VVVll 

Beheermaatregelen 

BUzonder Inspectie Toezicht 

operation eel 

onderhoud 

w •• u .. "" 

CUR/PBV·44 

CUR/PBV-44 

Beheermaatregelen 

Aandacht voor BUzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectie 

CUR/PBV-44 

TabeI3.3: Op- en overslaq van vaste en visceuse stoffen in emballage 

Basis

emlSSle 

score 

3 

Systeemontwerp 

Aanleg / uitvoering 

k .. .-end. voor:cl .. nlng / 

opv ... ngb.k 

opv ... ngbaK 

opvahgvoorJliI .. nlng 

(+PBV·VVV) 

Aandacht voor 

spacla' ....... b .. " .. g. 

,"p .. el",'a ... ".. b.lleg" 

Beheermaatregelen 

BUzonder 

operation eel 

onderhoud 

Inspectie 

CUR/PBV·44 

Toezicht 

Incidenten 

management 

f ... s:lul_', .. " ." 

pBr.anR.1 

""I Oftrn .. n .. laro 

Toezicht 

vt , u ... ., 

Incidenten 

management 

par.soneel 

.elg .. rneno zorg 

porson •• ' 

alg .. m .. " .. llorg 

Eind-

emlssre 

score 

3 

1 

2 

1 

Incidenten 

management 

p~r"on .... 1 

p",,!lo"uol 

p .... sone. .. ' 

algOl",on .. zorg 

.. I'lllerna" .. zorg 

Eind

emissle 

score 
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Eind

emlSSI8 

score 



TabeI3.4 : Op- en overslaq van vloeistoffen in emballaqe 
Systeemontwerp BeheermaalJ'egelen 

Basis

emlSSI8 

score 

Aanleg ! uitvoering Aandacht voor BDzonder 

operation eel 

onderhoud 

Inspectie Toezicht 

4 jOp.cial .... rn bllU .. ge 

4 k ...... nd. voorzl .. nlng I 

k .... nd. vcor-zl .. nlng / • paclale .. rn bell.g. 

4 ker .. nd. VOQr"!l .. nlng I sp .. cla'e omb.lleg" 

4 CURlPBV·44 
opvangvoorzlonlng 

(+PBV·VWj 

4. Procesactiviteiten / procesbewerkingen: 

Tabel4. 1: 

Gesloten 

systeemontwerp 

TabeI4.2: 

Gesloten proces of bewerking 

Basis

emlSSI8 

score 

3 

3 

Systeemontwerp 

Aanleg ! uitvoering Aandacht voor 

op" .. ngvoorzl .. nlng 

(+PBV-VW) 

(Half) open praces of bewerkinq 

Beheermaatregelen 

BDzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectie 

CUR/PBV·44 

.yet-... ,..., 

In,"pec;tl .. 

Systeemontwerp Beheermaatregelen 

Basis - Aanleg ! uitvoering Aandacht voor BUzonder Inspectie Toezicht 
emlSSle operationeel 

score onderhoud 

4 karend. yoor::!!l .. nlng 

4 k"' .... nd .. voor:o:lanlng ...... u ... r 

4 vloal .. t .. fdlc:ht. schr-ob- IOn h",rn.I",,""a .. CUR/PBV·44 
opv .. ngvoorzl.nlng 

(+PBV·VVV) 

4 vloalsltordleht .. .,,'10(0"'- .0' " ... n"'w,,L., CUR/PBV·44 Wt.u •• ! 

opv .. n"voorzr .. nlng 

(+PBV·VW) 

Incidenten 

management 

' 41«:111 .... '." ." 
per .. on.",,1 

alg .. m.". zorg 

.10.''''."'' 10"0 

"_cll l'.'t .. " en 

personoe' 

'/fJclllt: .. I~ .. n en 

pursonea. 

r .... dlh.vl'-"''' .tII, 
pu .. sonl'lel 

Toezicht 

Incidenten 

management 

•• 0 •• "' ...... nrlljl 

racll1t .. It..n an 

pur.on",.' 

r .. cllltoitan an 

per,on •• ' 

Eind-

emlSSle 

score 

2 

Incidenten 

management 

.. 19 .. m .. n .. ",org 

'.'U." .-~.l.n .. ,. 

Eind-

emlSSl8 

score 

3 

2 

2 

1 
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Eind

em ISSie 

score 

2 
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5. Overige activiteiten: 

T,b151 a e Afi voer a fi va water m b d "r. . I e rljlsno erma 
Systeemontwerp Beheermaatregelen 

Basis- Aanleg / uitvoering Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emlSSl8 operationeel management emlssle 
score onderhoud score 

Ondergrondse 4 rloolln"puctl .. r .. clllt.lten .. n 2 

riolerlng 
' .• ,..or.~ .1 

CUR/PBV· putt.,." .Hbv.noe..-., CUR/PBV- CUR/PBV-44 • '.o;:Uttall .. ,., en 1 
•• nba".lIng 51 o/l .... "'"'ch.ld ..... Rapport 2001-3 p ... . on ... 1 

v.rbtndtn~.n 

Bovengrondse 4 append_g •• ond.rhoud- '.ldlngl,.,.pec:U. r.G lllt.I~ .. n "1'1 1 

riolering 
progr .. mme p.r.one .. ' 

TabeI5.2: Calamiteitenopvanq 
Systeemontwerp Beheermaatregelen 

Basis- Aanleg / uitvoering Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emissle operationeel management emlSSI8 

score onderhoud score 

Ondergronds (CPR) v"'p"n' .n .;. 2.1 recl'lt.lten en 

vull.'MlnO·"" pe ... on •• ' 

corfOl lav •• , / parlodlak op ... 2 1 r.clllu.rtan en 

••• h"Gi_l'l U ... u.h.," .. 1 kathodl " col"l_ p ... "on •• ' 

be",cha"""''''g 

ca",. .. . ......... -, I (CPR) v"'p"n' on parlodluk 01'1 'll .. 2.1 8Ig • ..,.n .. zorg 

W" U'UCl~"_" "' •• "' ........ d ...... II ..... uO·" k.thodl s c;h<t 

b .. sch .... ,,-,I ... y 

3 corro.lavaat I (CPR) v"'pUn' on perlodlek op "02.1 rae-Illtelte .... en 

kathodlleh b •• c: .... rmd ... '-IIl.IOlnU_I' kathodl"ene p.rso..,.el 

b.,.char,,-,Ino 

Ondergronds vloelstordlc.ht OntON.rp Inwandlg. ... 2.1 rac.lllt.lte ... an 

prefab 
p.r.on •• 1 

In.p.c.tI. 

Bovengronds 3 bovangrond. (CPR) V"'pun' .n zl.2.1 .. Ig .. me..,. zorg 

vull_ldlno.n In,.p .. ct •• 

TabeI5.3: Activiteiten in werkplaatsen 
Systeemontwerp Beheermaatregelen 

Basis - Aanleg / uitvoering Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind -

emlSSle operationeel management emlssle 
score onderhoud score 

Zander opslag karand. voorllll.nlng &Ig_m .. n_ zorg 

k.r.od. voorzlanlng r .. clllt.lton on 

p .. r.on .... ' 

Met opslag k .... an<l. voorzl_nlng / opsla" .10 .. m .. n .. .:org 

..... ..-.nd. voorllllaning I App.r.t. ...... r .,Ig .. n ... n .. zoro 

k .. ..- .... <I .. voorzlanlng I opsl.g .. n _ppa,.a-t;uu,. •• 0 ............ ' 9 "8 

4 "'or .. n<l. Voo,.zl.nlng I op,.I .. O an .ppa,..tuu,. v\.u .. e' racilitellell .. n 

p.,.so" ... 1 

vloel .. tordlcnt. .ch,.obw.-t.,..-rvoe.- CUR/PBV·44 "'g"on.-..,. 11:0'-0 

opv .. ngvClorzl.nlng 

(+PBV-VVV) 
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Toelichting op de NRB (4 pagina's) 

Aigemeen 
Daze paragraaf" gaat nader in op hat instrurnentariurn dat is ontvvikkeld opdat. bedrijf'sleve.n en 

over-held op basis van gelijke uitgangspunten tot overeensternrning kOfT'len over de toe te passen 

bodembesc:herrnlngsst.r a t e gie. Oit instrumentarium VV'ordt aang e duid als het Beslisrnodel 

BOdernbescherrning Bedrijf'sterr e inen (BBB) en is beslissingsonderste unend. Hat BBB is in opdracht 

hat Ministerle van VROM ontvvikkeld. 

Het BBB rnaakt deel uit van het Stappenplan NRB. 
Hat BBB leidt vanuit aen beperkt aantal invoergegevens op a en gest.ructureerde vvljze tot de optlmale 

st.ratagie voor bodernb e scherrning bij bedrljfsrnat.ige ac:tivit A it'.An. 

Uitg a ngspunt van hat: bodernbe s cherrningsbeleid is hat bar- e iken van aen bod e mbesch e rmingsnlveau 

vvaarbij kan vvorden gesproken van een v e rvvaarloosbaar risico op signif"icante bodernverontreiniglng. 

Hat bodernbescherrningsbeleid ga a t er verder vanult dat de m a atregelen en voorziening e n die van a en 

bedrijf" '\Nordan verlangd afgesta rnd zUn op hat daadvverkellJka rislca op bodernvarontralniging. Er is 

dus inzicht no dig in hat pakket. van maatregelen en voorzlaningen dat leidt tot hat klelnste rislco op 

bo dam bel a st.! ng . 

Bu de opzet. v a n het BBB zUn de volgend a uitgangspunten g a hanteard vvaarrne e bij d e to a passing van 

hat model rekening moet vvorden gahoud e n : 

• daar vv a ar (hat risico op) bodernbelastlng niet. is ta voorkornan, vvordt e r binnen hat 

bodernbesch e rrningsb e l e id prirnalr naar g e streef"d de ornvang zo baperkt rnogelijk te 

houd e n. Hat optredend e concentratleniveau speelt hl e rbij aen sacundair e rei; 

• vanuit hat bod e rnbeschermlngsb e l e id zijn zovvel de onverzadigde zone a ls de vvat e rverzadlgde 

zone van belang . 

Toepassingsgebied 
Hat BBB 
, , 
norm a le 

is van toep a ssing op engevv e nste gebeurtenissen die voorkomen bij de uitvoering van 

bedrljf'sact.ivit. e lt.e n . Daarbij gaat het orn s t.ructurel e ernlssi e s, zoals morsingen e n lekkag e s, 

die inherent. zijn de normala bedrij'fsvoering. Het BBB veorzi e t derhalve niet in 

bod e m bascherrn enda rn a atregel e n voerziening e n in g a val cala mitaite n ra rn pen, zoals 

brand, entplof"f"ingen, het catastref'aaf ralen van tanks etc . Het BBB is van t.oepa ss ing ap b e staand e en 

nieuvve situaties . 

Bodemrisicocategorieen 

Met het BBB vvordt de bode rnrisicocategeri e vastgestald e n als a fgeleide daarvan de 

bod e mbeschermingsstrate gie. D e ernissi e score vervult hierbij e.en b e langrijke rol. De ml :so I COn~ 

vverdt bepaald door d e soort b e drijf'sacti viteit an d e aanvv e zige of' g e plande bodernbescherm e nde 

maatr e gelen en voorzleningen. 

Het. i s de bedealing met. behuJp (a a nvUlienda) rnaatr a gelen en voorzi e n i ngen h e t ernissierisico 

zover te reduce ren tot uiteindeliJk eindernissiescore 1 is bereikt. In dat geval is e.r sprake van e en 

vervvaarloosbaar risico op bod a mverontreinlging (bedemrisicocategorie A). 

PmJ"c'nu~~"r : 12.1011/11 
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De vertaling van de door het bevoegd gezag gestelde eisen aan de te treffen 
voorzieningen en maatregelen betekent voor de in deze bodemrisicoanalyse opgenomen 
bedr!jfsactiviteiten dat de kwaliteit van deze voorzieningen en maatregelen zodanig moet 
worden ingevuld dat uiteindel!jk Bodemrisicocategorie A, eindemissiescore 1 wordt 
bereikt. 

Er zijn, met uitzondering van binnen inrichtingen aanvvezige opslag in bovengrondse tanks met een 

diameter> 8 fTl, 4 kvvalif'icaties van risico voor de bodern, een en ander volgens onderstaande tabel. 

Bod e rTl risicocategorie 

A verwaarloosbaar risico op 

bodernverontreiniging van 

enige relevantie 

A * aanvaardbaar risico op 

bode rnverontreiniging 

enige releva ntie 

B verhoogd risico 0 p 

bodemverontreiniging met 

relatief" kleine omvang 

C hoog risico 0 p 

bodemverontreiniging met een 

grote 0 mva ng 

Strategie 

er zijn geen extra bodernbescherrnende voorzieningen 

rnaatregelen noodzakelijk, anders dan: 

• hat binnen andere kaders reeds voorgeschreven nul- en 

eindsituatieonderzoek naar de bodernkvvaliteit 

zijn geen extra bodernbescherrnende voorzieningen 

rnaatregalen noodzakelijk, anders dan: 

• de monitoring van de bodernkvvaliteit, zo no dig gevolgd door 

zorg plichtsa neri ng; 

• het binnen andere kaders reeds voorgeschreven nul- en 

eindsituatieonderzoek naar de bodernkvvaliteit 

zijn extra bodernbescherrnende voorzieningen en rnaatregelen 

noodzakelijk in de vorrn van brongerichte voorzieningen en 

rnaatregelen; indien deze rnogelijkheid niet aanvvezig is of" niet 

voldoet, vvordt keuzevrijheid geboden tussen ef"f"ectgerichte 

voorzieningen/rnaatregelen (reductie tot A) en monitoring van de 

bodemkvvaliteit (reductie tot A*) 

zijn extra bodembeschermende voorzieningen en maatregelen 

noodzakelijk in de vorrn van brongerichte voorzieningen en 

maatregelen; indien deze mogelijkheid niet aanvvezig is of" niet 

voldoet, bestaat de verplichting tot ( extra ) ef"f"ec-tgerichte 

voorzieni ngenl m aatregelen. 

Noot: De bodemrisicocategorie staat los van een eventuele zorgplichtsanering. 
situatie waarin hoe perfect de 
bodemverontreiniging is opgetreden. 
zorgplichtsanering het kleinst. 

maatregelen en voorzieningen 
Bjj bodemrisicocategorie A is 

Dit geldt voor elke 
ook zjjn toch 
de kans op een 

vertaalslag de vergunningsvoorschrif"ten OQ.., eisenpakket af"gesternd op de 

bedrijf'sactiviteiten vvordt aangegeven in de BodernRisicoChecklist (BRCL) van de NRB . 

u crel'lted this PDF from l'ln l'lnnlicl'ltion thl'lt is not licensed to mint to novl'lPDF minter (httn:/Iwww.novl.lndf.com) 



BodemRisicoCheckList 
Met behulp van daze Iljst is nagegaan of' de voorgedragen bodernbescherrnende voorzienfngen 

af'doande ziJn of' dat or vvellicht aanvullende voorzieningen of' rnaatregelen no dig zijn. I n de checklist 

vvord-C per bedrijf'sonderdeel or activiteit aangegeven \/Valke eindernissiescore men haalt met aen 

bepaalde voorziening. Deze BodernRisicoChec:kList moet niet gezien vvorden als sen strak kader O"'It)EU· 
, , 

moet met gezond verst.and \Norden toegepast. 

Het invullen van de BodemRisicoCheckList 
De eerste st.ap is hat. va5ts't.ellen van de basisemissiescore, of'vvel hat. risico van een amissis van 

relevant.e hoeveelheid bodembelastende (vloei-)stof'. Hat. gaat hier structurele emissies als 

marsingen en lekkages, veroorzaakt door tTlogelijke ongevvenste gabeurtenissen als gevolg van de 

uitvoering van norma Ie bedrij'fsactlviteiten. 

De basisemissiescore '\Nordt bepaald door 'bedrijf'sgebonden' f'actoran zoals : 

• d e bedrijf'sactivitelt; 

• de kans dat bij die activiteit een emissie plaatsvindt; 

• de haeveelheid (bransterkte) en de aard van de stat'" die vrijkomt.. 

De scores zijn ingedeeld in een vijt'"puntsschaal, die loopt van een minimaal bodemrisico (score 1) tot 

een zaer groot bodernrisico (score 5). De eindemissiescore is af'hankelijk van de aan'\Nezige en/Of 

voorgadragen bodem beschermende maatregelen voorzieningen. Deze maatregelen 

voorzieningen kunnen de basisemissiescore reduceran tot een lagera eindernissiescore. 

De te ondernemen aeties staan vervvoord in de navolgende tabel. 

Tabel eindemissiescore 

Eindemissiescore Te ondernemen actie 

1 Geen, de voorzieningen voldoen "an de eisen 

2 E, moeten in de meeste gavallen aanvullende voorzieningen vvorden 

getraffen; in sam rnige gevallen kan n'l et monitoring '\Nord en volstaan; 

raadpl€teg opnieuvv de checklist en/at' de NRB 

3, 4, 5 E, lTloeten aanvullende voorzieningen vvorden getrof'f'en; raadpla e g opnieuvv 

de checklist en/of' de NRB 

You created thi!'l PDF from an ::Ioolic::Itinn th~t i!': nnt lir.p.n!,:p.ri tn nrint tn nn\l::\pnl= nrint~r (httnO//..,\A"., nr"'~nrlf ,..,,"" \ 
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Caregorieen bodembeschermende voorzieningen 
0 .. NRB ond ••• ch.'d~ d ...... ~.go •••• n .. ,r.c~g •• 'ch ~. voon,on'nl;l.n: 

1. V ' o.' .. ~o'd ... hU' voou.on.ngon ",o~ ... n Vo .... "dng V ' o .. . no(d'cht .. Voorz . .... . ng . E .. n v'o"'.to (dlch~o 
voo.z'.nlnv ,... .. ~ ... n V ... k.".,ng V ' ool.u.(d'ah •• Voorz, .. nlng "' •• ""u.~ n ......... b .. . . "'0VO")k. 

,, ( elleh" n 9 o"' .. . o .. nkon· ... Uv d .. S'"nd ..... T .. ., hn l .. .. . 

2. V 'aal.tord'ch • ., voo.&' ..... 'nl;lon . 

3. (V. aOls t or) ..... o ..... o "'oa.~h. n'ngo" .. n ,."b""" On. 

Opmerking: fen gefdige 'Verkfaring Vloeistofdichte Voorziening' is het enige toetsingskader op 
basis waarvan kan worden gesteld dat een vloeislofdichte voorziening ook 
daadwerkefjjk vloeistofdicht is en periodiek visueel te inspecteren is. 

P ... ,_.~~_ ... ~ ,: 12.1011(11 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

1.1.1 Aigemeen 

Binnen Ensartech te Farmsum worden diverse afvalstoffen bij hoge temperatuur verwerkt. De 

verwerkingscapaciteit van de inrichting bedraagt maximaal 35.000 ton per jaar. De inrichting 

beschikt over een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht1 

(kenmerk: zaak 149890, Nr. 2009-10.983/9, Procedure nr 5151, dd 24 febr. 2009). In de 

vigerende vergunning is in voorschrift 10.2.1 de verplichting opgenomen tot het opstellen van een 

brandveiligheidsplan. 

1.1.2 Categorie 

De inrichting valt onder categorie 28.4a 2de lid van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht. 

De inrichting valt niet onder de werkingsfeer van de het Besluit Risico Zware Ongevallen 1999. 

1.1.3 Doelstelling brandveiligheidsplan 

De doelstelling van dit plan is het geven van een beschrijving van voorzienbare geloofwaardige 

incidentscenario's ten aanzien van brand. Tevens is opgenomen welke voorzieningen aanwezig 

zijn ter voorkoming, beheersing en bestrijding van (brand)incidenten. 

Bij het vaststellen van de voorzienbare geloofwaardige incidentscenario's ten aanzien van brand 

is mede gebruik gemaakt van het document: BrandweerBRZO scenarioboek. 

Onderhavig document kan worden gebruikt bij het opstellen van het bedrijfsnoodplan. 

1.1.4 Korte procesbeschrijving en doel van de inrichting 

De voeding v~~r de gehele installatie zal bestaan uit zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval en 

zowel hoog als laag calorisch afval. Laag calorische afvalstoffen kunnen vrijwel uitsluitend 

bestaan uit minerale afvalstoffen. De installatie produceert bouwstoffen uit het minerale deel van 

de voeding en energie uit het calorische deel van de voeding. De in het verwerkingsproces 

vrijkomende energie wordt, voor zover niet door de inrichting zelf toegepast, extern afgezet. 

1 De Wm·vergunning is van rechtswege overgegaan in een Wabo-vergunning,onderdeel milieu 
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1.1.5 Leeswijzer 

Navolgend zal eerst worden ingegaan op de algemene Naw-gegevens en het aantal 

personeelsleden binnen de inrichting. Daarna zal een beschrijving van het proces binnen de 

inrichting gegeven worden. Verder wordt in hoofdstuk 1 in gegaan op: Wetgeving, noodplan en 

oefenen. 

In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij de diverse bouwtechnische aspecten van de gebouwen van 

de inrichting. Voor detail inzake het ontwerp van de bouw wordt verwezen naar de 

bouwvergunning (voor de gebouwen VROM/W-20090271 en voor kleine aanpassing smelthal en 

de periferie WABO-DZL-2011-216 beide van de Gemeente Delfzijl). In hoofdstuk 3 wordt 

ingegaan op de aanwezige repressieve voorzieningen en in hoofdstuk 4 wordt ingaan op de 

representatieve incidenten scenario's . Het betreft hier vooral scenario's ten aanzien van brand en 

milieurisico's . 

1.2 Aigemene beschrijving van de inrichting 

1.2.1 Aigemene gegevens 

Naw-gegevens 

Naam inrichting 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Telefoon 

Ensartech BV 

Valgenweg 5 

9936 HV 

Farmsum 

nog niet bekend 

1.2.2 Aantal personen binnen de inrichting 

In de onderstaande tabel staan de werktijden en het aantal personen binnen de inrichting 

vermeld. 
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Tabel 1.1 Werktijden en aantallen personen 

Peri ode Werktijden Aantal personen 

Maandag Ploegendienst 00.00 - 24.00 2 

. ________________________ 9-~9pl!:!1~ ________ QL30 - 18 . 00~: _____________________ .:!. ______________ _ 
Dinsdag Ploegendienst 00.00 - 24.00 2 
. _____________________ 9-~9Pl!:!1_sJ _______ QL~_=..1!l.:OOl: ________________________ :L _______________ _ 

Woensdag Ploegendienst 00.00 - 24.00 2 

. __________________ 9-~9Pl!:!1.:"~ ___ . ______ QL~9.:::J~.:Q9~: _________________ '!... ______________ _ 
Donderdag Ploegendiens! 00.00 - 24.00 2 

. __________________ 9-~9Pl!:!1.:"~ __________ Q?.:~Q_::.1~.:99~: __________________ 4. _______________ _ 
Vrijdag Ploegendienst 00.00 - 24.00 2 

. ______________________ 9-~9pl!:!1.:"~ __________ Q?.:~9_=_1!Q9~: _________________________ .:!. _________________ _ 
~~!!:!~~ _______ !"J~.!l_9.!:!1.£!~!l.~t _____ QQ.:QQ.=_~.;gQ. ____________________________ ~ _________________ _ 

2 

1) Globale tijden 

1.3 Technische beschrijving proces 

1.3.1 Proces 

Het hart van de installatie vormt de smelter, dit onderdeel onderscheidt deze installatie ook van 

andere manieren van afvalverwerking. De omstandigheden in de smelter zijn reducerend bij een 

temperatuur van rond de 1.450'C. Dit betekent dat de organische delen van het afval worden 

vergast tot de kleinste moleculen (koolmonoxide, waterstof, kooldioxide en water - tezamen 

syngas, naast verontreinigingen in gasvorm) en het minerale deel smelt tot een geheel vloeibare 

slak, waarbij sommige metalen (bijvoorbeeld zink en lood) gereduceerd worden en later als apart 

vliegstof in oxidevorm worden teruggewonnen. In figuur 1.1 is het proces in een blokschema 

weergegeven. 
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afval opsIog en 
~ voedlngs. 

VOO/beleldlng 

Flguur 1.1 Blokschema 

stoom 

~ zuurstof ~luCht 

srnelfer ketel 

levering aan derden 

adsorbens 

zlnkhoUdend 
stot 

condensaot 

doeken
filter 

resldu 

levering stoam aan derden 

rookgas 
naar 

schoorsteen 

De temperatuur van ongeveer 1.450 'C in de smelter en een verblijftijd van meer dan 2 seconden 

garandeert een vernietiging van aile organische verbindingen. Het syngas kan benut worden als 

energiebron. De verblijftijd van de vloeibare slak in het slakbad is meer dan een uur zodat er tijd 

genoeg is om verontreinigingen uit de slakfase te verwijderen. Door deze verwijdering van 

verontreinigingen en het immobiliserende gedrag van de slak voldoet de slak aan de criteria voor 

een categorie 1 bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit. 

1.3.2 Indeling en beschrijving van de inrichting 

De installatie omvat een loshal, een opslaghal en een smelthal. In de smelthal staan de 

belangrijkste stukken apparatuur, te weten de smelter, de ketel en de rookgasreiniging. 

De loshal dient als inpandige losruimte voor de aangevoerde afvalstromen. In de opslaghal 

kunnen een aantal verschillende vaste afvalstromen in vakken worden opgeslagen en er zijn vlak 

buiten de opslaghal voorzieningen getroffen voor ontvangst van vloeibare en poedervormige 

stromen. De beide hallen staan onder onderdruk, de afgezogen lucht uit de opslaghal wordt in het 

proces benut als verbrandingslucht. Vloeren zijn vloeistofdicht. 
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De voorbewerkingshandelingen die in de opslaghal uitgevoerd kunnen worden zijn verkleinen met 

een shredder en agglomereren op een pelletiseerschotel. Van de voorbewerking wordt het afval 

middels een vaste stof pomp naar de smelthal getransporteerd, 

De smelter bestaat uit een stalen constructie. De wand wordt op kritische plaatsen met water 

gekoeld, het tot ongeveer 90'C opgewarmde water wordt i n luchtkoelers afgekoeld tot circa 60'C. 

In de smelter zijn branders geplaatst en een aantal gekoelde zuurstoflansen staan in de wanden. 

De afvalstoffen worden in de smelter, tezamen met eventuele hulpstoffen, vergast en gesmolten. 

De onderzijde van de smelter wordt gevormd door het slakbad waarin de vloeibare slak zich 

verzamelt. Deze wordt opgevangen in slakvazen (conische ijzeren vaten) geplaatst op rails zodat 

meerdere vazen gebruikt kunnen worden bij het tappen. Deze vazen worden na enige afkoeltijd 

naar de slakopslag getransporteerd. Het smeltergas verlaat de smelter aan de bovenzijde en 

stroomt via een brede, verticale leiding naar de stoomketel. 

Op een aantal plaatsen in de stoomketel wordt lucht toegevoegd ter verbranding van het syngas 

zodat de temperaturen relatief laag gehouden worden om excessieve NOx-vorming te 

voorkomen . In het middendeel van de ketel zal na de complete verbranding een regime van 

850'C bij een verblijftijd van 2 seconden heersen zo als de BVA eist - NB het gas heeft eerder in 

de smelter al omstandigheden van 1.450'C bij 2 secon den verblijftijd ondergaan, daarmee is 

meer dan voldaan aan de BVA-eis. De uitgangstemperatuur ligt na de economizer op 200'C. De 

ketel produceert ongeveer 13 ton per uur aan stoom bij een druk van 26 bar. 

De rookgassen die de stoomketel verlaten, worden behandeld in de droge rookgasreiniging. Ze 

worden eerst met behulp van een cycloon ontdaan van de vliegassen. Vervolgens worden de 

rookgassen met behulp van een base (natriumbicarbonaat) en geactiveerde kool gereinigd van 

de resterende verontreinigingen. Het gereageerde materiaal wordt in een zakkenfilter van het 

rookgas gescheiden. Van daar gaat de rookgasstroom naar de schoorsteen. Er zijn twee silo's, 

een voor het toe te pass en adsorbens (of mengsel van adsorbentia) en een voor de geactiveerde 

kool. 

De installatie is voorzien van een schoorsteen van 20 meter hoog om het gereinigde rookgas af 

te voeren. 

De installatie zal aangesloten zijn op de gebruikelijke voorzieningen als elektra, aardgas, 

drinkwater en perslucht. Het aardgas wordt grotendeels gebruikt om de smelter voor te 

verwarmen. 

Zuurstofinstallatie: Het smeltproces heeft nagenoeg zuivere zuurstof nodig, omdat het met lucht 

niet mogelijk is de vereiste temperaturen in het smeltproces gecontroleerd te bereiken en te 

handhaven. De zuurstof wordt toegepast in de smelter voor het vergassen van de brandbare 
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bestanddelen in de afvalstoffen die in de smelter worden gebracht. Bij de start van de operatie zal 

de zuurstofvoorziening gebaseerd zijn op vloeibare zuurstof die opgeslagen wordt in twee 

verticale tanks. Later zal dit aangevuld worden met een VPSA, waarbij de vloeibare zuurstof als 

reserve wordt toegepast. De VPSA wordt extern geleased bij een gespecialiseerd bedrijf. De 

zuurstofproductie-eenheid bevat als hoofdonderdeel een Vacuum Pressure Swing Adsorption 

eenheid. Hierin wordt zuurstof met behulp van absorptie van stikstof gescheiden. Het 

leasecontract van de zuurstofinstallatie omvat tevens het volledige onderhoud van deze 

installatie. 

1.3.3 Procesbeschrijving 

De te verwerken afvalstoffen worden grotendeels aangevoerd in containers . Het vervoer van 

deze afvalstoffen zal per as (trein of vrachtauto) plaatsvinden. Het lossen van de containers en 

het storten vindt inpandig in de loshal plaats, terwijl de vrachtwagens voor en na deze handeling 

gewogen worden (zie ook volgende paragraaf). Na inspectie wordt het gestorte materiaal met een 

shovel in een vooraf bepaald yak gebracht. De werkvoorraad aan (of brandbare- en niet 

brand bare )afvalstromen is voldoende voor ongeveer 1 week productie, te weten 700 ton in de 

opslaghal en de tanktainer buiten. 

In tabel 1.2 is een overzicht van de aanwezige (afval)stoffen gegeven. De LoCaties zijn in de 

inrichtingstekening opgenomen. 
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Tabel 1.2 Overzlcht aanwezige (afvallstoffen 

Naam LoCatie Hoeveelheid UN-code ADR-klasse 

Grondstoffen -------------------------------------------------_._---
.l.?l,!~rse vaste 2!21!en2 Opslaghal ____ 7.P_QJ~.!!. ____________________ __ ___________________ _ 
I~!1ktaine_r_____ Naas!E.Esl'!~ ______ ?.Q.!<2D _________________ __ ____________________ _ 

.l?!~~!<.Y..'!~~.!!.~: __ Q£slagb~L _ _ _ _____________________ ________________________ _ 

Diverse vloeistoffen in In PGS 15 kluis op 10 ton (max) 3 

.E!!)!~~.!I.?JiEL __________ buitenterreJD _______________ _ _________ , _ __ ______________ _______ _ 

.1j.!lJe~offe'2_______________ _ ______ ____________ ___ __________________________ _ 

2.2, 5.1 _______ _ 

Bicarbonaat 40 ton .----------------------------...:-----------------------------------------------
~~!~~ve k~ ______ Naast oJ?s~Qhal in silo ~~~_!9 to~ __________________________________ _ 

Diesel van Buitenterrein 100 liter 1202 30 

!!99.92.9~~! ____________ _________________________________ _____ _______________ _ 

._------------------------------------------------------------ ----------
Overeenkomstig het LAP2 dienen afvalverwerkende bedrijven te beschikken over een adequaat 

acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en toereikende procedures met betrekking tot 

administratieve organisatie en interne controle (AOlle). Deze procedures zijn in hoofdstuk 16 van 

het LAP2 aangegeven. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid geeft aan welke afvalstromen 

geaccepteerd kunnen worden (zowel op basis van de vergunningen als op basis van afspraken 

met de leveranciers. Ook de verwerkingsroute(s) en de rapportage van een en ander is daarin 

vastgelegd. Deze beide documenten worden op dit moment opgesteld, ze zullen deel uitmaken 

van de aanvraag voor de revisievergunning. 

Een aantal kenmerken van de gemiddelde voeding zijn van belang voor de procesvoering. Deze 

zijn de verbrandingswaarde en de gemiddelde slaksamenstelling. De verbrandingswaarde is bij 

voorkeur groter dan 6 MJ/kg (hoewel in uitzonderlijke gevallen ook met lagere 

verbrandingswaarde gewerkt kan worden door bijstoken met bijvoorbeeld aardgas). De minerale 

samenstelling moet voldoen aan een aantal eisen . Daarnaast zijn er uiteraard grenzen aan een 

aantal verontreinigingen die in de rookgasreiniging worden weggevangen. Dit betreft voornamelijk 

chloor, fluor en zwavel. 

2 Diverse vaste stoffen waaronder: filterstof, beladen actief kool, katalysatorresten, C houl. niel recyclebare kunslstof en rubber, 
bouw- en sloopafvalresidu. auloshredderresidu, wit- en bruingoed shredderresidu, vervuilde grand 
3 Sleekvaste stoffen waaronder: waterzuiveringsslib, oliehoudende sludges, verfsludges. ONO-slibben, digestaat na vergisting 
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Bij opstarten met een koude smelter zal deze eerst met aardgas en lucht op de brander 

voorverwarmd moeten worden. Daarna kan met voeden van afval met tegelijkertijd het invoeren 

van zuurstof op de lansen worden begonnen. De temperatuur wordt geregeld met zowel de 

voedingssnelheid als de zuurstoftoevoer. De signalen van het koelwater zijn hiervoor bepalend. 

De slakhoeveelheid onderin de smelter is bekend via het minerale gehalte van de toegevoerde 

afvalstromen. Omdat de chemische reacties bij de hoge temperaturen in de smelter zeer snel 

zijn, kan de gasstroom uit de smelter zeer snel gestopt worden. Binnen circa een minuut na het 

stoppen van de voeding zal er nauwelijks meer gas uit de smelter komen en ligt deze aan de 

gaskant praktisch stil. Afkoelen van de smelter zonder bijverwarming duurt vele uren, zodat er 

aile tijd is om - als daar noodzaak toe is - de slak uit de smelter te verwijderen. Wei zal altijd 

geprobeerd worden om de smelter warm te houden uit oogpunt van procesvoering (sneller weer 

opstarten ). 

De smelter wordt bij voorkeur reducerend bedreven, dat wil zeggen dat het organische materiaal 

aanwezig in de voeding wei volledig vergast maar niet volledig verbrand wordt. Daartoe moet het 

mengsel een minimum calorische waarde bezitten van ongeveer 6 MJ/kg. Een oxiderend 

opereren van de smelter is niet onmogelijk, het heeft echter een aantal nadelen. 

De toevoer van het brandbare gas naar de ketel gaat door een ruime leiding. In de ketel wordt het 

hete gas eerst deels gekoeld en dan wordt stapsgewijs op drie LoCaties lucht toegevoegd om de 

verbrand ing tot stand te brengen. Door de spreiding van de luchUoevoer worden hoge 

temperaturen voorkomen en daarmee ontoelaatbare NOx-vorming verhinderd. Na de verbranding 

bevat het rookgas ongeveer 3 % zuurstof. Dit wordt in een trek van de ketel 2 seconden verblijftijd 

gegeven bij een temperatuur boven de 850'C. Tezamen met de verblijftijd in de smelter bij vee I 

hogere temperatuur zorgt dit voor de volledige ontleding van dioxinen. Vervolgens wordt in de 

volgende trek de temperatuur sterk verlaagd om nieuwvorming van dioxinen te voorkomen - dit 

alles conform het Besluit Verbranding Afvalstoffen. 

Het ketelwater is het teruggevoerde condensaat. Er is dus geen eigen ketelwaterbereiding 

aanwezig. 
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In de rookgasreiniging wordt allereerst met een cycloon het fijnere stof uit het rookgas verwijderd . 

Dit stof wordt opgevangen in een big bag of container en is zinkrijk en wordt apart afgevoerd. In 

de verdere reiniging wordt gebruik gemaakt van een base (natriumbicarbonaat) die gemengd 

wordt met actieve kool. Dit mengsel wordt voortdurend fijn gemalen en teruggevoerd naar het 

rookgas. Door het intensieve malen wordt de reactiviteit met het rookgas sterk vergroot. Op deze 

wijze is slechts een zeer geringe overmaat aan base nodig om aile verontreinigingen te binden. 

De voorraad aan absorbens (ongeveer 70 m3
) is voldoende voor meer dan 1,5 week. 

Hoeveelheid aan brandbaar gas 

Oat deel van de installatie dat het brandbare gas bevat (smelter, verbindingspijp naar ketel en de 

eerste trek van de ketel) is ongeveer 50 m3 groot. Zie de gegevens in de onderstaande tabel. De 

temperatuur in deze onderdelen is 1.000'C of hoger. 

Tabel 1.3 Volume syngas aanwezig in de installatie 

maten, m inhoud, mJ T, 'C 

2~_~~elter ___________ 9J~!l~~r_~,_~1!9~_~ _ _________ ..2.?~9 _____ _ 
de eerste trek van de 6 bij 0,75 bij 3,5 15.8 1.000 3.4 

ketel ----.-------------- .- .----- ------------------------------,----------------
Totaal 39 81 -------------------------------- -------'-'--

De samenstelling van dit gas is ongeveer CO 34 %, CO2 4.3 %, H2 29 %, H20 30 %, N2 2,9 %. 

Dus 0,34 x 8,4 Nm3 aan CO en 0,29 x 8.4 Nm3 aan waterstof. Dit komt overeen met 3,7 kg CO 

en 0,2 kg waterstof, tezamen ongeveer 3,9 kg. Dit is ver onder de Seveso-norm van 50 of 10 ton . 

Mocht er een lekkage naar buiten optreden (niet waarsch ijnlijk omdat de hele installatie onder 

onderdruk wordt gehouden) dan heeft het gas een temperatuur ver boven de 

zelfontbrandingstemperatuur. Ofwel verspreiding van onverbrand gas lijkt zeer onwaarschijnlijk. 

Daarbij komt ook nog dat de explosiegrenzen van koolmonoxide en waterstof hoog liggen (tussen 

11 en 75, resp. tussen 4 en 76 %) zodat het bereiken van een dergelijke concentratie hoogst 

onwaarschijnlijk is. 

Verder kan de ketel opgevat worden als een interne fakkel , immers als de smelter gestopt moet 

worden, wordt de voeding gestopt maar zorgt de rookgas ventilator er v~~r dat de snel 

afnemende gasstroom nog steeds door de hete ketel wordt gevoerd en daar met lucht wordt 

verbrand. 
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1.4 Wetgeving 

1.4.1 Aigemeen 

De onderstaande wetgeving is voor de inrichting van toepassing. Aileen de wetgeving die 

verband houdt met het aspect brandveiligheid is in beschouwing genomen. Overige relevante 

wetgeving is niet opgenomen. 

1.4.2 PGS 15 

De PGS 15 is van toe passing op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen . 

Overeenkomstig paragraaf 3.2.2.1 van de PGS 15 zal de uitpandige opslag voorziening 

(capaciteit <10 ton) voldoen aan de volgende voorschriften: 

De WBDBO van een uitpandige opslagvoorziening naar een andere ruimte en van een andere 

ruimte naar een opslagvoorziening moet ten minste 60 minuten bedragen. De wanden, het dak 

en de daarvoor noodzakelijke draagconstructie van de opslagvoorziening moeten een 

brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten. In afwijking hiervan geldt dat: 

• Indien de afstand van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander bouwwerk dat 

tot de inrichting behoort, of andere brandbare objecten, ten minste 5 meter bedraagt, en 

binnen deze 5 meter geen opslag van brandgevaarlijke stoffen of goederen en geen 

brandgevaarlijke activiteiten plaatsvinden, de brandwerendheid van de wanden , het dak en 

de draagconstructie van de opslagvoorziening ten minste 30 minuten moet bedragen 

• Indien de afstand van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander bouwwerk dat 

tot de inrichting behoort, of andere brandbare objecten, ten minste 10 meter bedraagt, en 

binnen deze 10 meter geen opslag van brandgevaarlijke stoffenigoederen en geen 

brandgevaarlijke activiteiten plaatsvinden, ten aanzien van de brandwerendheid van de 

wanden, het dak en de draagconstructie geen eis van toe passing is 

Dit voorschrift is niet van toepassing indien uitsluitend gevaarlijke stoffen van klasse 8, 

verpakkingsgroep II of III, zonder bijkomend gevaar worden opgeslagen. 

Binnen de inrichting zullen gevaarlijke stoffen in IBC's worden aangeleverd en worden 

opgeslagen. De opslag zal plaatsvinden in een zogenoemde PGS-kluis. Deze zal op het 

buitenterrein worden opgesteld. De (standaard) kluis is geschikt voor de opslag van brandbare 

(vloei)stoffen. De voorgenomen LoCatie van de kluis is nabij het grasveld naast de ontvangsthal. 

De kluis zal op minimaal 10m afstand van de inrichtingsgrens, een ander bouwwerk dat tot de 

inrichting behoort, of andere brandbare objecten worden opgesteld . Ook zal geen opslag van 

brandgevaarlijke stoffenigoederen en geen brandgevaarlijke activiteiten plaatsvinden binnen een 

afstand van 10 rondom de kluis. Voor deze opslag zijn derhalve geen eisen ten aanzien van het 

dak en de draagconstructie van toepassing. 

De LoCatie(s) van de kluis zal op een actuele inrichtingstekening worden weergegeven . 
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Binnen de inrichting is een actueel stoffen journaal aanwezig in de controle kamer. Het betreft 

hier een digitale versie. 

1.4.3 PGS 9 

Binnen de inrichting wordt vloeibare zuurstof opgeslagen in een tweetal cilindrische tanks. De 

tanks staan buiten opgesteld. Naast de tanks staat de verdamper opgesteld . De afmetingen van 

de tanks zijn: 

• Hoogte 12 m 

• Diameter 3 m 

• Inhoud per tank 46,5 m3
, bij 95 % vullingsgraad 

Voor de LoCatie van de tanks wordt verwezen naar de inrichtingstekening in bijlage 1. De tanks 

voldoen aan de vereisten uit de PGS 9. De afstand tot het dichtstbijzijnde object, de gevel van het 

hoofdgebouw, bedraagt 12 m. 

Rondom de tanks en de verdamper komt een hek van minimaal 2 m hoog. Hierin zijn diametraal 

2 vluchtdeuren gesitueerd. De opstelplaats van de tanks zal worden voorzien van 

aanrijdbeveiligingen. Op de hekken zullen ook de juiste pictogrammen worden aangebracht 

waaronder het pictogram van verboden voor open vuur. 

De ligging van de zuurstofleiding vanaf de tanks naar de verdamper en van de verdamper naar 

de smelter is op tekening in bijlage 1 aangegeven. 

1.4.4 Bouw 

Voor het oprichten van de gebouwen van de inrichting is een bouwvergunning verleend. De 

diverse ruimtes zijn voorzien van vluchtwegen en vluchtsignalering volgens het Bouwbesluit. Voor 

een indeling van de ruimtes wordt verwezen naar de inrichtingstekening in bijlage 1. 

1.5 Roken en open vuur 
Binnen de gehele inrichting is roken en open vuur verboden. Roken is wei toegestaan in de 

specifieke rookruimtes. Voornoemd verbod zal middels pictogrammen bij de ingang van de 

inrichting kenbaar worden gemaakt. 

1.6 Noodplan 

1.6.1 Aigemeen 

Voor het beheersen en bestrijden van incidenten zal een bedrijfsnoodplan (BNP) worden 

opgesteld . Dit noodplan zal worden opgesteld volgens de richtlijnen uit de Arbo-wet. 

In het noodplan zullen actie-lijsten/procedures worden opgenomen ten aanzien van het bestrijden 

dan wei beheersen van mogelijke incidenten. 
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Zowel de lokale brandweer als het bevoegd gezag zal een kopie krijgen van het noodplan. Het 

noodplan zal jaarlijks worden geevalueerd en indien nodig worden bijgesteld. 

Een (significante) wijziging kan van invloed zijn op het BNP. Indien een (significante) wijziging 

leidt tot wezenlijke veranderingen4 in het BNP dan zal het bevoegd gezag en de regionale/lokale 

brandweer voorzien worden van een update. Deze zal update zal digitaal worden aangeleverd. 

Dit kan zowel een gehele als een gedeeltelijke (bijvoorbeeld een bijlage) update betreffen. 

Ook de aspecten die beschreven zijn in de navolgende paragrafen, zullen nader worden 

uitgewerkt in het bedrijfsnoodplan. 

1.6.2 Opleiding medewerkers 

Binnen de inrichting zal te allen tijde een medewerker aanwezig zijn die een BHV-opleiding heeft 

gevolgd. Jaarlijks zullen de BHV'ers op herhalingsoefening gaan. 

1.6.3 Oefenen 

Jaarlijks zal Ensartech de bestrijding van een (brand)incident zoals beschreven in het 

bedrijfsnoodplan oefenen. Tweejaarlijks zal de LoCale brandweer worden uitgenodigd om de 

bestrijding van een (brand)incident zoals beschreven in het bedrijfsnoodplan te oefenen. 

De resultaten van deze oefeningen zullen worden geevalueerd en indien nodig zal het 

Bedrijfsnoodplan worden bijgesteld. 

• Wezenlijke verandering: verandering die van invloed is op de wijze van inzet van de hulpverleningsdiensten. 
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2 Bouwtechnische beschrijving van de inrichting 

2.1 Aigemeen 

2.1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diverse bouwkundige voorzieningen. Het gehele gebouw is 

ontworpen op basis van de vigerende versie van het Bouwbesluit. Onderhavige paragraaf dient 

gelezen te worden in combinatie met de bouwkundige tekening in de bijlagen. Voor informatie 

over de constructtechnische berekeningen wordt verwezen naar de aanvraag om een 

bouwvergunning. 

2.1.2 Uitgangspunten voor het ontwerp 

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de uitgangspunten van het ontwerp van de 

bedrijfsruimtes: 

Normen, voorschriften en aanbevelingen 

NEN 6700, TGB 1990 - Aigemene basiseisen 

NEN 6702, TGB 1990 - Belastingen en vervormingen 

NEN 6720, TGB 1990 - Voorschriften beton- Construdieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995) 

NEN 6770, TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend 

statisch belaste constructies 

NEN 6771, TGB 1990 - Staalconstructies - Stabiliteit 

NEN 6772, TGB 1990 - Verbindingen 

Veiligheidklasse van het gebouw ontwerp: 2 

Be/astingfactoren, uiterste grenstoestand 

Permanente belasting 

Veranderlijke belasting 

Yfg1 = 1.2 

Yfg1 = 1.35 

Yfg1 = 1.3 

Yfg2 = 0 

Be/astingsfactor bruikbaarheidsgrenstoestand 

Aile factoren gelijk aan 1.0 
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Staalsoorten 

Betonsterkteklasse 

Milieuklasse 

Gehele betonconstructie 

Brandwerendheid: 

Gehele hoofddraagconstructie 

2.2 Elektrische installaties 

FeB500 (Betonstaal) 

S235 (Profielstaal) 

S275 (Kokers en buizen) 

C28/35 

XA3 (in verband met minerale afval) 

30 minuten 

De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en is overeenkomstig het bouwbesluit 

aangelegd . De noodverlichting en de noodvoorzieningen zitten op aparte groepen. 

Ais back up voor stroomuitval is een noodstroomaggregaat aanwezig . 

De CV-installatie is aangelegd volgens NEN 3528 en de gasinstallatie volgens NEN 1078. 

De centrale gasafsluiter komt vlak na de doorvoer door de dam te zitten in een kast. De centrale 

schakelaar voor de middens panning zit in het trafo huis. De centrale schakelaar voor de 

laagspanning bevindt zich in de schakelruimte boven de controle kamer. 

2.3 Indeling van de inrichting en gebouwschil 

2.3.1 Layout van de inrichting 

Binnen de inrichting zijn de volgende onderdelen te onderscheiden: 

• Kantoorunit (portacabins) 

• Parkeerplaatsen bezoekers 

• Opstelplaats brandweer nabij blusvijver 

• Blusvijver (450 m3
) 

• 2 Oz-tanks (verticale cilinders, vloeibaar zuurstof, PGS 9-opslagtank)5 

• Opstelplaats voertuigen 

• Siakopsiag 

• Silo's met actief kool en natriumcarbonaatlkalk ten behoeve van de rookgasreiniging 

• Rookgasreinigingen (cycloon [1 ste reinigingj en zakken-/doeken-filters [2de reinigingj) 

• Noodstroomaggregaat 

5 Installa!ie wordt van leverancier geleased. Deze is tevens verantwoordelijk voor he! onderhoud en levering zuurstof 
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• Hoofdgebouw, bestaande uit: 

o Brandcompartiment 1 (850 m2
, loshal: 25x10m, opslaghal: 40x15m) 

• Ontvangst dock 

• Interne opslag in vakken (scheiding middels 'Iego-stenen') 

o Brandcompartiment 2 (480 m2
, smelthal; 30x16m) 

• Procesruimte met smelter 

• Controle kamer/personeelsvoorzieningen 

In bijlage 1 is een tekening van de inrichting opgenomen. Hierin zijn de brandwerende muren 

weergegeven . 

2.4 Compartimenteringen 
Het hoofdgebouw is verdeeld in 2 brand- en rookcompartimenten. Deze zijn: 

• De opslaghal met een oppervlakte van 850 m2
; het dak van de hal is voorzien van 

polycarbonaat lichtstraten die bij hitte breken/smelten en dan dienst doen als rook- en warmte 

afvoer 

• De procesruimte met een oppervlakte van 480 m2 (met daarin apart de controle kamer) is het 

2de brand- dan wei rookcompartiment 

De muur tussen boven genoemde ruimtes heeft, over de gehele hoogte van 13 m, een WBDBO 

van 60 minuten . De wand tussen de smelthal neer de loshal heeft eveneens een WBDBO van 60 

minuten. 

2.5 Gebouw schil productieruimte 
De opslaghal en de productieruimte zijn gesitueerd in een gebouw. Behoudens een verticale silo 

en de koeler bevinden er zich geen bouwwerken binnen 5 m afstand van het gebouw. In het 

navolgende figuur is een schematische weergave van de constructie van het gehele gebouw 

opgenomen. 
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Figuur 2.1 Schematische weergave draagconstructie gebouw 

2.5.1 Opslaghal 

De opslaghal (600 m2
) en de loshal/ontvangstruimte (250 m2

) zijn voorzien van een betonnen 

vloer. De opslaghal heeft een hoogte van circa 6 m en de ontvangstruimte is circa 9 meter. De 

wanden bestaan tot een hoogte van 3,5 m uit beton (maximale hoogte afvalberg 3 m). Deze 

wanden doen tevens dienst als keerwanden voor de opslag van het minerale afval. 

Daarboven bestaat de wand uit damwandprofielen (buitenplaat: SAB PZ-300 Micro; isolatie 

80 mm steenwol; binnendoos: B90/500xO,75). De profielen zijn gemonteerd op een 

staalconstructie (H en I profielen). Het dak van de hal bestaat uit een staalconstructie, isolatie 

(100 mm rockwool harde persing) en een niet brandgevaarlijke bitumeuze dakbedekking. In het 

dak zijn lichtstraten van polycorbonaat aanwezig. Bij een eventuele brand zullen deze smelten en 

dienen als rook- en warmte afvoer. 

De scheidingswand tussen de smelthal (productieruimte) en de opslaghal heeft een WBDBO van 

60 minuten. Deze muur maakt geen deel uit van de draagconstructie. 

De hal is voorzien van 2 vluchtdeuren, welke gesitueerd zijn in de zijwanden. De maximale 

vluchtroute bedraagt circa 35 m gerekend vanaf de muur van de hal. 
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2.5.2 Procesruimte/Smelthal 

De procesruimte heeft een oppervlak van circa 30x16m (480m2
). Binnen deze ruimte bevindt zich 

in een afgesloten gedeelte de controlekamer. Vanuit de controle kamer is er zieht op de smelter. 

De hoogte van de productieruimte bedraagt 13 m. 

De smelthal wordt gerealiseerd met een staalconstructie. Deze staaleonstructie staat gedilateerd 

van de opslaghal, eehter de fundatie van beide hallen is gekoppeld. 

De scheidingswand tussen de productieruimte en de opslaghal heeft een WBDBO van 

60minuten. Het gedeelte van de wand vanaf de dakhoogte van de opslaghal tot het dak van de 

productieruimte is brandwerend volgens metaalbouwsysteem 209 Duo. Deze heeft een WBDBO 

van 60 minuten tot aan de dak rand van de opslaghal. De overige wanden bestaan uit 

staalprofielen met isolatie (80 mm steenwol). 

Het dak van de hal bestaat uit een staaleonstructie, isolatie (100 mm rockwool harde persing) en 

een niet brandgevaarlijke bitumeuze dakbedekking. In het dak zijn zowellichtstraten van 

polycarbonaat als ventilatieluiken aanwezig. Beide doen dienst als rook- en warmteafvoeren bij 

brandincidenten. 

De vloer bestaat uit beton. In de vloer is een rioolstelsel aanwezig. Deze mondt uit in een 

betonnen opvangput buiten het gebouw. De inhoud van deze put bedraagt 3 m3
. 

Onder de smelter bevindt zich een slakput die voldoende groot is om bij doorbraak van de 

smelterwand de slak op te vangen en daarmee te zorgen dat de hete slak zich niet over een groot 

gedeelte van de vloer van de smelthal verspreid . 

De hal besehikt over 2 nooduitgangen. De controle kamer/verblijfsruimte is voorzien van een 

eigen vluchtdeur. In de controle kamer/verblijfsruimtes zijn rookmelders gesitueerd. 
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3 Repressieve voorzieningen 

3.1 Aigemeen 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de aanwezige repressieve voorzieningen en controle en 

onderhoud van deze voorzieningen, bluswater en opstelplaats voor brandweervoertuigen. 

Daarnaast wordt ingegaan op: 

• Geoefendheid van person eel 

• Taken en verantwoordelijkheden 

• De noodstroom voorziening 

• Omgaan met verontreinigd bluswater 

• Vluchtroutes en noodverlichting 

• Alarminstallatie 

3.2 Geoefendheid, taken en verantwoordelijkheden 
De personeelsleden van Ensartech zullen getraind worden om kleine branden te beheersen, 

bijvoorbeeld door het volgen van BHV-cursussen (zie ook paragraaf 1.6.2). Actieplannen die 

opgenomen zijn in het noodplan zullen worden geoefend (zie ook paragraaf 1.6.3). 

In het noodplan zullen de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers bij calamiteiten 

worden beschreven. 

Bij (de bestrijding van) incidenten heeft de shift-leader de eindverantwoordelijkheid. Indien hulp 

van de overheidsbrandweer benodigd is, neemt de bevelvoerder van de brandweer na aankomst 

de leiding over. 

3.3 Repressieve voorzieningen 

3.3.1 Aanwezige voorzieningen 

Binnen de inrichting zullen diverse repressieve voorzieningen aanwezig zijn. Deze zullen vooral 

bestaan uit handblusmiddelen, zoals handblussers en brandhaspels. De slanghaspels voldoen 

aan NEN-EN 671 deel 1. Om ervoor te zorgen dat voornoemde voorzieningen te allen tijde direct 

en veilig bereikbaar zijn, zullen de medewerkers tijdens hun dagelijkse inspectierondes door het 

bedrijf er op letten dat de toegang tot deze middelen niet geblokkeerd is. De uitvoering van deze 

rondes behoort tot hun dagelijkse werk en hiervan zal geen aparte administratie worden 

bijgehouden. 

In de onderstaande tabel zijn de aanwezige middelen weergegeven . De LoCaties zijn ook op de 

inrichtingstekening in bijlage 1 terug te vinden. De aantallen zijn gebaseerd op art. 

2.190/2.191/2.192 van het Bouwbesluit, aangevuld met het Besluit brandveilig gebruik 
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bouwwerken en Tauw-kennis. De definitieve aantallen en LoCaties dienen te worden afgestemd 

met (de wensen van) de lokale brandweer. 

Tabel 3.1 Overzicht repressieve middelen 

LoCatie Omschrijving Type 

Contrale kamer1
) Handblusser P6 .-.-----------.-.-----------.... ---.----------.... --.--.------- .... ---.- ---.--.... -.----.------.---.-.---------.. 

. ~!'akE2!!:!JJT..t~ ___________ _____ .!:!~!~d..~~u..~~!:!. _____________ ___ t'_~ ____________________________ _ 
'pGS 15 ~p_~~.9..i2P_.~,!_l ite~~~r..~] _ ____ Ha~<!~~u..~~! _____________ ___ t'_E? _______________ . __________ _ 
.NO°..2~]L~!l~§I~ _ ______________ I:!~.!!~!!J.2.~~ ___________________ -t'_E? _________________________________ _ 
~~~teJEi~~~Jbedr~ts)af~J ________ Han_<!~~u..~~! ______________________ t'_E? __________________________ ___ _ 

Qp~_h_1!U~gen ~_~C_) ___ ~rf~~911~~~L _________________ ~z<j_~~!1.[t~_Y.?_~E_e.._sJ!;l!1.[f..~!I1 ________ • 

Smelterruimte, nabij ingang contrale Brandhaspel 1 x Lengte van de slang 30 m 

kamer of 

Smelterruimte, nabij ingang contrale 2x; lengte van de slang 25m 

.~T..~!..~r:!..n~~].L~_~~ ________________________ ___________ _ ____________ _ 

1) Niet direct verplicht, bij juiste positionering van brandhaspel in de smelterruimte (direct naast de deur). 

Doch wenselijk in verband met de mobiliteit en directe beschikbaarheid in de pantry/contrale kamer 

2) Uitgangspunt: de vakken met de opslag vindt plaats tegen de wand van de opslag hal 

3) Altematief in verband met de aanwezigheid van belemmerende obstakels 

3.3.2 Onderhoud 

De aanwezige handblusmiddelen zullen jaarlijks worden onderhouden en gekeurd door een 

extern bedrijf. Voornoemd bedrijf zal beschikken over een geldige REOB-erkenning. Hiertoe zal 

Ensartech een onderhoudscontract afsluiten met een dergelijk bedrijf. 

Het onderhoud van draagbare blustoestellen zal volgens NEN 2559 en ISO 11602-2 

plaatsvinden. Het onderhoud van slanghaspels zal volgens NEN-EN 671 deel 3 plaatsvinden. Na 

inspectie zullen de blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met 

datum. Draagbare blustoestellen zullen bovendien worden voorzien van een zegel. 

Indien nodig zal een middel op basis van een resultaat van een keuring worden vervangen. 

3.3.3 Testen 

De slanghaspels zullen jaarlijks worden getest op een goede werking. De resultaten van deze 

testen zullen worden bijgehouden in een logboek. De resultaten zullen minimaal 5 jaar worden 

bewaard. 
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3.3.4 Vluchtroutes 

De vluchtroutes voldoen aan de vereisten van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. De 

vluchtroutes zijn aangegeven met de juiste pictogrammen. 

3.3.5 Detectie, brandmeldinstallaties en noodverlichting 

Detectie 

Elk brandcompartiment is voorzien van (meerdere) rookmelders. Deze zijn gesitueerd per 

(verblijfs)ruimte in de opslaghal, ontvangsthal, smelthal, controlekamer en schakelruimte. 

Daarnaast zijn er nevenindicatoren aanwezig. Indien een rookmelder geactiveerd wordt, zal deze 

een akoestisch alarm in werking zetten (ontruimingsalarm). Dit alarm is binnen de gehele 

inrichting waarneembaar. Het alarm wordt niet automatisch/direct doorgemeld naar de 

brandweer. Doormelding naar de brandweer geschiedt telefonisch door een dienstdoende 

operator. 

Het testen van de rookmelders wordt jaarlijks uitgevoerd door het indrukken van de testknop en 

controle van de werking hierna. 

De opslaghal is voorzien van broei-detectoren. Bij detectie wordt een alarm in werking gezet in de 

controlekamer. 

Het eigen personeel zal vervolgens met een shovel de stoffen uit elkaar halen. Preventief wordt 

bovendien de brandweer ingelicht. Indien geconstateerd wordt dat de situatie met eigen middelen 

niet beheerst kan worden, wordt de brandweer opgeroepen. 

Noodverlichting 

Elke ruimte is voorzien van noodverlichting. Deze voorzieningen worden gevoed middels een 

aparte stroomgroep. De werking van de noodverlichting wordt jaarlijks gecontroleerd. 

Brandmeldinstallatie 

De inrichting beschikt over een brandmeldinstallatie zonder directe doormelding naar de 

hulpdiensten. Wei beschikt ze over een ontruimingsinstallatie. Op meerdere plaatsen binnen de 

inrichting zijn de hand(brand)melders aanwezig. Bij het signaleren van een calamiteit zal de 

degene die de calamiteit waarneemt het alarm in werking stellen. Dit alarm geeft een akoestisch 

signaal dat binnen de gehele inrichting te horen is. De doormelding van een brand of overig 

incident naar de hulpdiensten zal per telefoon geschieden. Dit zal gedaan worden door de 

shiftleader of diens plaatsvervanger. 

Na activering van de alarminstallatie zal het proces worden stilgezet en de medewerkers zullen 

zich verzamelen op de aangewezen verzamelplaats. 
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3.4 Noodstroom 
Om stroomuitval op te vangen is een noodstroomaggregaat aanwezig. Bij uitval van het net zal 

deze binnen 5 minuten de stroomlevering binnen de inrichting overnemen. Het aggregaat is 

aangesloten op relevante installatieonderdelen waaronder:de smelter, procescomputer, 

noodverlichting, koeling, rookgasventilatie, noodverlichting. De voeding voor de smelter en de 

toevoer van zuurstof wordt stopgezet 

Het aggregaat heeft tot doel om voldoende stroom te leveren zodat het proces op een veilige 

wijze tot stilstand kan komen. Het aggregaat heeft voldoende brandstof om voor in ieder geval 3 

uur stroom te leveren. 

Het aggregaat zal maandelijks op een goede werking worden getest. De resultaten van deze 

testen zullen worden vastgelegd in een logboek. Jaarlijks zal het aggregaat onderhouden worden 

door een externe leverancier. De resultaten van het onderhoud zullen eveneens worden 

vastgelegd. 

De logboeken zullen minimaal 5 jaar bewaard worden. 

3.5 Blusvijver 
De inrichting beschikt niet over een sprinkler installatie. De inrichting beschikt wei over een 

blusvijver met een inhoud van 450 m3
. De vijver wordt gevoed door onder andere het 

opgevangen (niet) verontreinigd hemelwater van daken en van het terrein. De vijver beschikt over 

een overstort naar de nabij gelegen sloot. Indien het waterpeil, door verdamping in de droge en 

warme periodes, onder de 350 m3 komt zal deze worden aangevuld tot 450 m3
. 

Naast de vijver is een opstelplaats voor twee brandweervoertuigen aanwezig. De vijver is niet 

voorzien van een stationaire dompelpompinstallatie . Het opzuigen van bluswater dient te 

geschieden door de lokale brandweer. 

In de winterperiode zal Ensartech ervoor zorgdragen dat de vijver niet dichtvriest en dat de vijver 

veilig en goed toegankelijk is voor de brandweer. 

In de zomerperiode zal Ensartech ervoor zorgdragen dat de vijver niet 'dicht' zal groeien rnet 

algen die een probleem kunnen vormen voor het aanzuigen van water door de brandweer. 

Indien het beschikbare bluswater in de blusvijver ontoereikend is, is er met de sloot ander 

oppervlaktewater nabij. 

3.6 Bluswateropvang 
Het gehele buitenterrein ligt op afschot naar de bedrijfsriolering (schoonwater riool). Dit riool 

watert zoals vermeld af op de blusvijver. 

De blusvijver dient tevens als bluswater opvang. Bij een brand zal hiervoor de afsluiter tussen de 

vijver en de nabij gelegen sloot worden gesloten. Dit is een actie van de brandweer. Aan de 

bovenzijde van de afsluiter is visueel zichtbaar of deze open of dicht staat. 
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Ensarteeh zal ervoor zorgdragen dat de afsluiter te allen tijde veilig en goed bereikbaar is. 

De werking van de afsluiter zal halfjaarlijks worden gecontroleerd. Vootnoemde afspraken wilen 

worden besehreven in het bedrijfsnoodplan. 

Daarnaast is bluswateropvang mogelijk in de opslaghal. Hiertoe besehikt de hal over een 

vloeistofdiehte vloer en opstaande randen bij de deuropeningen. Met een opstaande rand van 

5 em en een totaal oppervlak van 850 m2
, heeft de opslaghal een maximale opvangcapaciteit van 

42 m3
, Opgeslagen stoffen, matenaal en wanden voor vakkenscheiding verminderen deze 

capaciteit enigszins. 
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4 Representatieve incidenten scenario's 

4.1 Aigemeen 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijke incidenten scenario's die kunnen optreden 

binnen de inrichting. In een eerder stadium is reeds een Hazard Identification proces doorlopen. 

De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 2. 

Bij het uitwerken dan wei vaststellen van een representatief brandscenario is rekening gehouden 

met de selectiecriteria van een bedrijfsbrandweer rapport6
. Van een geloofwaardig 

brandweerscenario is pas sprake als voldaan wordt aan de volgende criteria: 

Scenario's ... 

. .. die gegeven de aard van een installatie of de inrichting, rekening houdend met de 

daarin aangebrachte preventieve voorzieningen, als zeer reeel en typerend wordt geacht 

2 ... waarbij schade aan gebouwen of personen in de omgeving van de inrichting kan 

ontstaan, en 

3 ... waarbij van preventieve of repressieve maatregelen duidelijk effect verwacht mag 

worden , waardoor escalatie daarvan wordt voorkomen 

In aanvulling op het bovenstaande wordt ook gewezen op hetgeen in het document: Werkwijzer 

analyse brandrisico [bron: werkwijzer brandrisicoanalyse, CIV-05, mei 2009] is opgenomen. 

Hierin staat vermeld dat een LoC7 redelijkerwijs niet te verwachten is als er 3 of soms 2 

opeenvolgende geborgde preventieve LoDs,s aanwezig zijn. 

Bij de uitwerking van de relevante incidenten in een tijdspad is een opkomsttijd voor de lokale 

brandweer van 10 minuten aangehouden. 

Daar waar van toepassing zal worden stilgestaan bij het beperken, beheersen of bestrijden van 

een incident. Indien relevant wordt deze beschrijving uitgebreid met een tijdslijnitaakanalyse. De 

geselecteerde scenario's zullen in het bedrijfsnoodplan worden uitgewerkt in actieplannen. 

4.2 Relevante installatie onderdelen 
Op basis van de diverse installatieonderdelen en het BRZO scenarioboek zijn de volgende 

onderdelen van de inrichting nader beschouwd: 

6 Bedrijfsbrandweerrapport is benodigd voor bedrijven die de 2do drempelwaarde van het BRZO overschreiden. Nie! van toepassing 
op Ensartech. 
7 LoC: Loss of Containment 
8 LaD: Lines of Defense 
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• Opslag zuurstof; module 1, hoofdstuk 29 

• Opslag van vaste afvalstoffen, module 2, hoofdstuk 2, 3 en 8 

• Opslag verpakte stoffen, module 3, hoofdstuk 3.3 

• Procesinstallatie (afzuigsystemen), module 2, hoofdstuk 5 

• Smelter en ketel 

4.2.1 Opslag van vloeibare zuurstof 

Algemeen 

De opslag voldoet aan de vereisten uit de PGS 9. De tanks zijn voorzien van een eigen 

omheining (hekwerk). Het hek is voorzien van 2 v!uchtdeuren . De tanks zijn te allen tijde af te 

siuiten van de rest van de installatie (inblokken). Escalatie van een incident met de tanks wordt 

derhalve niet als geloofwaardig geacht. De tanks zullen worden onderhouden volgens een 

vastgesteld onderhoudsschema door de leverancier. De installatie is middels coatings beschermd 

tegen corrosie. De druk in de tanks wordt continu bewaakt en bij grote afwijkingen zal er een 

alarm optreden in de controle kamer. Dagelijks zullen de medewerkers, tijdens hun reguliere 

bedrijfsrondgang de installatie visueel controleren op afwijkingen. 

Het vullen van de tanks zal geschieden volgens vaste procedures, waarbij door in ieder geval de 

chauffeur toezicht wordt gehouden. 

Scenario's 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de scenario's. Het betreft zowel de rei:He als de 

typerende, generieke en specifieke scenario's voor opslagtanks onder druk: 

Direde oorzaken 
type Loss Of Containment 

Instantaan 10 minuten 0,1D Spill 

Corrosie -1- G (T/ElB) G (T/E/B) G (TIE/B) 

Impact G (TIE/B) G (T/ElB) G (T/EIB) G (TIElB) 

Overdruk S (TIE/B) S (T/ElB) S (TIE/B) S (TIE/B) 

Wijziging/onderhoud -I- -I- G (TIE/B) G (T/E/B) 

Operator fout -I- -/- G (T/E/B) G (T/ElB) 

T = toxische wolk I E = explosie I B = brand f G = generiek f 5 = specifiek 

Naast aile generieke faaloorzaken zoals corrosie, operator fouten en defecte/foute onderdelen, is 

de belangrijkste specifieke en directe oorzaak voor lekkages overdruk. 

9 Verwijzi ng naar BRZOscenariohandboek module 1, hoofdsluk 2 
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De gevaarpotentie bestaat uit een zeer snelle verdamping indien de stof bij een LoC vrijkomt 

onder atmosferische omstandigheden. Afhankelijk van de opslagcondities en het scenario kan 

ook nog een vloeistofplas ontstaan. 

Zuurstof is niet brandbaar doch oxiderend en brand bevorderend. 

Gezien de eigenschappen van zuurstof en de aanwezige preventieve voorzieningen, wordt brand 

niet als reeel en typerend beschouwd, omdat niet wordt voldaan aan het eerste criterium van een 

geloofwaardig brandweerscenario. 

Er heeft dan ook geen verdere uitwerking plaatsgevonden. 

4.2.2 Opslag van vaste afvalstoffen 

Aigemeen 

De brandbare te verwerken stoffen worden in bulk aangeleverd per as. De stoffen worden los 

gestort in de ontvangsthal. Van hieruit wordt het afval in vakken van 150 - 200 m3 opgeslagen in 

de hal in afwachting van verdere verwerking. De maximale opslaghoogte bedraagt 3 m. In de hal 

is maximaal 700 ton aan afval aanwezig. Dit komt overeen met een werkvoorraad van ongeveer 8 

dagen. Afval dat binnen komt zal binnen 14 dagen worden verwerkt. Hiermee wordt voorkomen 

dat broei ontstaat. De vakken zijn gescheiden middels 'Iego'blokken en gesitueerd tegen de beide 

lange zijden. 

De opslaghal heeft een brandwerendheid van 30 minuten. De muur tussen de hal en de smelter 

heeft een brandwerendheid van 60 minuten. 

Mogelijke scenario's bij verlading zijn: 

• Vaste stot komt vrij door opdwarrelen en komt daarmee in zijn explosieve gebied 

• Vaste stot is tijdens transport gaan broeien en komt tot ontbranding bij de verlading 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de LoC-scenario's. Dit betreft zowel de reele als 

typerende, generieke en specifieke scenario's voor opslag van vaste stoffen: 
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Directe oorzaken 
Type Loss Of Containment 

Instantaan Spill 

Corrosie (verpakking) G (TIE) G (TIE) 

Impact (silo's en 
G (TIE) G (TIE) 

Verpakking) 

Operatorfout G (T/ElB) G (TIE) 

Temperatuur S (TIE/B) -
Wijziging/onderhoud G (T/ElB) G (TIE) 

T = toxische wolk I E = explosie I B:brand I G=generiek 15=specifiek 

Voor losgestorte bulk is het lastig om te spreken van LoC-scenario's. Het incident wordt 

vooral ge'initieerd door broei/brand en/of een hoge temperatuur. 

Effecten 

Doordat de verlading binnen een gebouw plaatsvindt, bestaat de mogelijkheid op een 

stofexplosie . Bij verlading in de buitenlucht is dit een minder waarschijnlijk scenario. Verder is dit 

bij Ensartech een minder waarschijnlijk scenario, omdat de bulkstoffen in (steek)vaste vorm 

worden aange!everd. 

Bij broei en/of brand kan de installatie beschadigd raken en kan de brand zich snel verspreiden 

en overslaan naar naastgelegen installaties en/of gebouwen. 

Broei geeft in eerste instantie opwarming met (beperkte) dampvorming. Zodra het chemische 

broeiproces begint, is er sprake van rookgassen, eventueel gevolgd door vuurverschijnselen als 

de broei overgaat in brand. Vlamhoogtes zijn vaak beperkt tenzij tijdens het openbreken van de 

opslag de stof verspreidt wordt en intrede van extra zuurstof zorgt voor een goede ontbranding. 

Dit creeeri een extra risico voor de personen die hierbij betrokken zijn . 
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Aanwezige LoD's 10 

De volgende maatregelen zijn aanwezig om het ontstaan van broei en brand voorkomen: 

• Het voorkomen van cumulatie van vaste stoffen binnen de verladingsonderdelen (regelmatig 

schoonmaken) 

• Geen toevoeging van warmte 

• Korte opslag tijd <14 dagen 

• Overdekte opslag 

• Beperken van de hoogte van de opslag tot 3 m 

• Dagelijkse visuele controle 

• Opslag in gescheiden vakken 

Beperken, beheersen, bestrijden (repressieve LoD's) 

Bij de bestrijding van broei moet voor opslagsituaties onderscheid worden gemaakt tussen open 

en gesloten opslag. Bij de open opslag is de broei , wanneer deze in een vroeg stadium wordt 

gedetecteerd, een minder groot probleem. Bij open opslagen kan met behulp van een shovel de 

hotspot verwijderd worden. Het hete materiaal kan dan aan de lucht afkoelen, of eventueel 

geblust worden. 

Smeulbranden in de andere installaties zijn in beginsel klein van omvang en kunnen eventueel 

met mobiele middelen bestreden worden. 

Brand in de opslaghal (ongeacht de wijze van ontstaan) wordt als geloofwaardig incident 

beschouwd. Derhalve is dit incident nader uitgewerkt. 

Binnen Ensartech kan een beginnende brand wordt beheerst door het aanwezige person eel met 

behulp van de aanwezige middelen (brandhaspels). De lokale brandweer zal bij brand in de 

opslaghal te alien tijde worden gealarmeerd. 

Milieurisico: vrijkomen (verontreinigd) bluswater in de omgeving/sloot 

Overige doelsteliingen van brandveiligheid- en bestrijdingsstrategie: 

• Stoppen lossen en stoppen laden van (vracht)auto's 

• Blussen door aanwezig person eel indien de eigen veiligheid dit toelaat 

• (vracht)auto's verlaten inrichting via meest veilige ingang 

• Stoppen van het proces, indien de situatie onbeheersbaar wordt geacht door de shiftleader 

• Ontruiming inrichting 

• Waarschuwen lokale brandweer 

• Shiftleader ontvangt lokale brandweer aan poort en draagt leiding over 

10 Niet limitatief 
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In de onderstaande tabel is het tijdsverloop weergegeven . 

Tijdspad Actie 

T = 0 minuut Ontdekken brand ._-----------_._---------_._------------------- ---------.----.-----.-.-----
T = 2 minuten Alarming door personeel, noodstop genereren indien de 

. ________________________ _ _______ --21~~nb~~~!~.P..~~~!'91..9.t;:~!1_t.. _ _ __________ . 

I = ~~!~~!~ _______________________ . ___ "Y._~arschuwen braD..ct..~_~~E_~p_~..s..~neel _________ _ 

T = 3 minuten Personeel start blussen met eigen middelen indien de 

. ___ ______________________________________ !l19!l..flY..~il_h~~...9l~!~~~~ _ _ _______ __________ _ 

T = 5 minuten Aile vrachtauto verladingen worden gestopt en de 

vrachtauto's verlaten de inrichting via de meest veilige 
. __________________________________ !l1~9.~~ _____________________________ , 

T = 1i' minuten Overheidsbrandweer arriveert en wordt ontvangen door 

de shiftleader. Overheidsbrandweer neemt de 

-----------.--- ________________________ !>..E:.~lvo!:~..9..~':::!:~ ____________ ____________ , 

De in te zetten blusmiddelen zijn: 

• Blusmiddelen van de inrichting (brandslang, handblussers) 

• Overheidsbrandweer met minimaal 1 brandweerwagen (autospuit) . Dit nader af te stemmen 

met de brandweer, evenals de bemensing 

De afstand van de opstelplaats van de brandweerauto nabij de blusvijver tot aan de ingang van 

de opslaghal bedraagt circa 50 m. De (kortste) afstand tot de opgeslagen afvalstoffen bedraagt 

circa 80 m vanaf de opstelplaats nabij de blusvijver.(afstand hart opstelplaats naar deur loshal is 

43 m). 

Relatie met noodplan 

Voor een verdere beschrijving van de actieplannen bij een (brand)incident in de opslag van afval 

wordt verwezen naar het noodplan. 

11 Uitgangspunt dat de brandweer een aanrijtijd heeft van 10 minuten 
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Opslag verpakte gevaarlijke vloeibare stoffen 

A/gemeen 

Op het buitenterrein zijn maximaal2 PGS 15 kluizen opgesteld. De kluizen staan op minimaal10 

meter van de erfgrens en/of van een ander bouwwerk dat tot de inrichting behoort. De kluizen zijn 

niet voorzien van eigen repressieve voorzieningen behoudens handblusmiddelen in de directe 

nabijheid. Opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats in daarvoor geschikte verpakkingen zijnde 

IBe's. In de kluizen staat per kluis maximaal10 IBe's met een maximaal gewicht van 10 ton. Het 

betreft gevaarlijke stoffen, die bij brand toxische verbrandingsproducten kunnen vormen. 

De kluizen zijn voorzien van een interne product opvang volgens de PGS richtlijnen. 

Kenmerken 

Meta/en IBe's 

Specifieke gevaren bij brand zijn: 

• Snelle opwarming van de aanwezige dampruimte, met druk verhoging tot gevolg 

• Metalen verpakkingen die niet beveiligd zijn tegen overdruk falen binnen circa 5 minuten en 

veelal als BLEVE12 

• Indien voorzien van een overdrukbeveiliging, zal instantaan falen met enkele minuten worden 

vertraagd. 

Kunststof IBe's 

Specifieke gevaren bij brand zijn: 

• IBe's falen binnen 1 minuut. Dit komt primair omdat de afsluiters hun functie verliezen. 

Omliggende IBe's kunnen na 5 minuten falen binnen het compartiment 

• Bij de aanwezigheid van afvoer en opvang kan gesteld worden dat na 10 to 15 minuten 

omliggende verpakkingen en colli binnen het compartiment falen door aanstraling en hete 

rookgassen 

Er zijn ook IBe's die volledig van metaallijken te zijn. Binnen zijn ze echter van kunststof en aan 

de buitenzijde van een blikachtig metaal. De buitenschil is aileen bedoeld als beschermingsbuffer 

voor het kunststof bij transport. Deze buitenschil is niet vloeistofdicht en deze IBe moet worden 

beschouwd als een kunststof IBe. 

Kenmerken bij impact (voor zowel metaal als kunststof IBe's): 

• De verpakking dient conform ADR te zijn goedgekeurd; de verpakkingen hebben derhalve 

een hoog incasseringsvermogen. De integriteit van de afsluiter kan wei in het geding zijn; 

• Bij het vallen op een puntig object lekkage hoogst waarschijnlijk. 

12 BLEVE: boiling liquid expanding vapour explosion 
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Het aanrijden van een collilklamp of een individuele verpakking leidt vaak tot een lekkage 

(puntbelasting). 

In algemene zin kan worden gesteld dat het vallen van of het heel ruw omgaan met een 

boxcontainer in het overslagproces of bij transport, gevolgen kan hebben voor de inhoud van die 

boxcontainer. Tijdens het transport kan een lekkage mogelijk over het hoofd gezien worden. Bij 

de opslag gaat een lekkage verder of wordt een beschadiging een lekkage. 

Scenario's bij PGS kluizen: 

• Aanrijdenlimpact van verpakkingen mellekkage tot gevolg 

• Het vallen van emballage 

• Falende opslagstellingen 

• Lekkage klein verpakking 

Aanwezige LoD's 

Ter voorkoming van een incident zijn de volgende LoD's (per directe oorzaak) aanwezig: 

Corrosie: ADR -verpakking 

Impact: 

Visuele inspectie bij ontvangst 

Ompakken wanneer bij inspectie blijkt dat er kans op een LoC aanwezig is. 

GeInstrueerd personeel 

Goede transportmiddelen 

Voldoende manoeuvreerruimte 

Beperkte stapeling toegestaan 

Operator fout: GeInstrueerd personeel 

Goede procedures 

Controle rondes 

Hoge temperatuur/druk: 

Effecten 

Voldoende inzicht in de reactiviteit van stoffen 

Ge'instrueerd personeel 

De initiele gevaarpotentie is in veel gevallen klein vanwege de beperkte systeeminhoud van een 

verpakkingseenheid en de fysische toestand van de stof (vloeibaar of vast). De grootste IBC is 

1.000 liter. Aandachtspunt hierbij is de vloeistofafvoer en -opvang. Indien deze niet goed is 

uitgevoerd of ontworpen, kunnen er alsnog aanzienlijke vloeistofplassen ontstaan. 
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Bij toxische stoffen in verpakkingen gaat het vooral om de blootstelling aan verhoogde 

concentraties. Oat speelt eigenlijk aileen bij opslag binnen het gebouw een rol. Ais de handling 

buiten plaatsvindt, bijvoorbeeld bij de verlading vanaf of naar een vrachtauto/ tankauto, kan er 

een effectgebied ontstaan. Het uiteindelijke plasoppervlak/ spilloppervlak (vaste stoffen), de 

uitdampsnelheid/verspreiding (vaste stoffen) en de toxiciteit van de stof bepalen de bijbehorende 

effectcontouren voor een buitenluchtsituatie. 

Bij brandbare stoffen bestaat de kans op een brand en in sommige gevallen (bij voldoende 

hoge dampspanning) een ontbranding van de damp met kans op drukopbouw (explosie). Een 

brand zal zich dan beperken tot de opslagkluis . Escalatie naar overige kluizen en/of objecten is 

gezien de afstand (10m) en/ of een WBOBO van 30 minuten niet aannemelijk. Bij het ontstaan 

van een brand in een kluis met gevaarlijke stoffen kan de vorming van toxische 

verbrandingsproducten niet worden uitgesloten. 

Beperken, beheersen, bestrijden (repressieve LoD's) 

Oe kans op een brand bij de handling dan wei de opslag van de IBe's wordt gezien de geringe 

hoeveelheid niet als geloofwaardig geacht. Wei wordt de handling en opslag als milieurisico 

beschouwd (ongewenst vrijkomen van vloeistof/ontstaan spill). Afhankelijk van de soort 

vrijgekomen vloeistof kan preventief een beroep worden gedaan op de lokale brandweer voor 

assistentie bij het opruimen van de spill. Oerhalve is ervoor gekozen am dit uit te werken in 

onderhavig document. 

Oe strategie voor het beperken, beheersen, bestrijden van de spill binnen Ensartech is: 

• Indammen ontstane vloeistof plas middels absorptierollen 

• Handblusmiddel in directe nabijheid van de vloeistofplas opstellen en gereed hebben voor 

gebruik 

• Opname vloeistof door het uitspreiden van absorptie korrels 

• Opruimen van de 'volle' korrels en naar de eigen afvalstoffenopslag. 

Relatie met noodplan 

V~~r een verdere beschrijving van de actieplannen bij een spill met de handling van verpakte 

vloeistoffen wordt verwezen naar het noodplan. 
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4.2.3 Smelter en ketel 

Dit vind ik een niet echt waarschijnlijk scenario - er is weinig brandbaar in die ruimte en bij 

lekkage wei zelfontbrandend maar niet desastreus omdat proces snel te stoppen is. 

Wellicht weg te laten of te vervangen door een slakdoorbraak uit de smelter. De slak wordt dan 

opgevangen in de slakput onder de smelter, maar daarbij moeten wei maatregelen genomen 

worden. Zonder slakput zeker een brandgevaar als de hete slak zich door de ruimte zou kunnen 

bewegen. Ais Tauw dat ziet zitten kan Ensartech nog wei wat aspecten aandragen . Heb toch de 

onderstaande teksl bekeken en opmerkingen aangegeven. 

De smelter wordt opgestart met behulp van aardgas. In de smelter heerst een temperatuur van 

circa 1.450 'C. Gedurende het proces worden organisch e verbindingen vergast en het minerale 

deel gesmolten (vloeibare slak). De ontstane gassen worden gebruikt in de smelter als brandstof. 

Een deel van het ontstane syngas wordt als brandstof gebruikt in de stoomketel. De vloeibare 

slak wordt met regelmaat afgetapt. Onder de smelter is een opvangput aanwezig am slak op te 

vangen in het geval er sprake is van slakdoorbraak uit de smelter. 

Gezien de procesvoering kan een incident met de installatie leiden tot een brand. Omdat de 

smelthal een apart brandcompartiment is, zal de brand zich beperken tot deze hal. Bij een brand 

incident met de ketel of de smelter zal te allen tijde de assistentie van de lokale brandweer 

worden ingeroepen. Een brand in de smelthal wordt gezien als een geloofwaardig scenario en is 

derhalve nader uitgewerkt. 

Scenario's (niet limitatief) 

Impact Aanrijden ketel tijdens wisselen as-container 

Temperatuur Ais gevolg van een storing in het proces wordt de temperatuur te hoog 

Operator fout : Door foutief handelen wordt het proces onbeheersbaar, en treed er 

slakdoorbraak op 
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Aanwezige LaD's 

Impact: Ge'instrueerd personeel 

Goede transportmiddelen 

Voldoende manoeuvreerruimte 

Temperatuur : Ge'instrueerd personeel 

Continue temperatuur bewaking 

Operator fout: Ge'instrueerd personeel 

Goede procedures 

Controle rondes 

Siakopvangput onder de smelter 

Effecten 

Gezien de aard van de stoffen is het ontstaan van toxische dampen (zoals koolmonoxide, 

waterstof, zoutzuur) niet uit te sluiten. Omdat de hal een brandcompartiment is, zullen de effecten 

voor de omgeving beperkt zijn. Daarnaast kan het proces snel worden gestopt, waardoor direct 

de vorming van toxische dampen eveneens stopt. 

Doordat de hal een brandcompartiment is, zal de brand zich in eerste instantie beperkt blijven tot 

deze hal. De tussen muur naar de opslag hal heeft een WBDBO van 60 minuten,evenals de 

zijwand van de smelthal aan de zijde van de loshalkant. Rook- en warmte zullen via het dak 

worden afgevoerd. In het dak zijn hiervoor ventilatie luiken en lichtstraten aanwezig . Deze laatste 

zijn van polycarbonaat en smelten snel weg bij hitte. Eventuele toxische dampen zullen eveneens 

via deze weg worden afgevoerd. 

Beperken, beheersen, bestrijden (repressieve LaD's) 

In de hal zijn blusmiddelen aanwezig (repressieve LoD) om een beginnende brand te bestrijden. 

Bij het vrijkomen van toxische stoffen in een gebouw is het zaak het gebouw af te sluiten en 

luchtverplaatsingen tot een minimum te beperken. 

Bij een slaksoorbraak van de smelter zal de vrijkomende slak zich ophopen in de opvangput 

onder de smelter. De vloeibare slak stolt snel en is na voldoende afkoeling op te ruimen door de 

medewerkers van Ensartech. De slak bevat geen organische verontrein igingen meer. 

Binnen Ensartech kan een beginnende brand worden beheerst door het aanwezige personeel 

met behulp van de aanwezige middelen (brandhaspels). De lokale brandweer zal in bij brand in 

de smelthal te allen tijde worden gealarmeerd. 
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Milieurisico: het bluswater zal minimaal verontreinigd zijn. Oit omdat het slak geen 

verontreinigingen meer bevat die leiden tot verontreinigd bluswater. Het bluswater zal eventueel 

aileen vaste delen bevatten. 

Overige doelstellingen van brandveiligheid- en bestrijdingsstrategie: 

• Stoppen van het proces 

• Stoppen lossen en stoppen laden van aanwezige (vracht)auto's 

• Start blussen door aanwezig personeel indien de eigen veiligheid dit toelaat 

• (vracht)auto's verlaten inrichting via meest veilige ingang 

• Ontruiming inrichting 

• Waarschuwen lokale brandweer 

• Shiftleader ontvangt lokale brandweer aan poort en draagt leiding over 

In de onderstaande tabel is het tijdsverloop weergegeven . 

TiJdspad Actie 

:r = _Q._~~uut _____________________________ 9_ntd~~~_p.r~_I!.<L ______________________ . __ _ 

:r = 2 _~l~ute~. ___________________________ ~~~J!.1.a£.C?~~p_~32.~eeI0_C?<2~2.!2P..9~~~El!.~!:) _______ _ 

.. L:_~_~l~~!:~___________________ _ ____ ~~~~hu~_~_t?!~~~~~!_<!<22!.E!:~.!:.E2L ___________ . 
T = 3 minuten Personeel start blussen met eigen middelen indien de 

____________________________________ ~~~_~!:.!!l!;!~~l9 dit toelaat _____________________ _ 

T = 5 minuten Aile vrachtauto verladingen worden gestopt en de 

vrachtauto's verlaten de inrichting via de meest veilige 
_______________________________ ~an[. _________________________________ _ 

T = 12 minuten Overheidsbrandweer arriveert en wordt ontvangen door 

de shiftleader. Blusvoertuig stelt zich op de opstelplaats 

nabij de blusvijver. Overheidsbrandweer neemt de 

____________________________ _________ ~~Y9_~l!:)£t2.Y.!:! _________________________ _ 

Oe in te zetten blusmiddelen zijn: 

• Blusmiddelen van de inrichting (brandslang, handblussers) 

• Overheidsbrandweer met minimaal 1 brandweerwagen (autospuit). Oit nader af te stemmen 

met de brandweer, evenals de bemensing. 

• Adembescherming 

Oe afstand van de opstelplaats van de brandweerauto nabij de blusvijver tot aan de ingang van 

de smelthal bedraagt circa 43 m. 
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Relatie met noodplan 

Voor een verdere beschrijving van de actieplannen bij een (brand)incident in de smelter wordt 

verwezen naar het noodplan. 

4.2.4 Afzuig- en filtersystemen 
In de rookgasreiniginginstallatie bestaat uit meerdere onderdelen. Te weten: 

Inpandig in smelthal 

• Cycloon 
• Reinigingsinstallatie met stoffilter (doekenfilter) 

Uitpandig naast smalthal 

• Additieven opslag (silo's met actief kool en bicarbonaat) 

• Containers voor opvang afgevangen stot 

Scenario's die zich v~~r kUnnen doen zijn 13 

• Broei 
• Drukprobleem bij verstopping 

• Filterbrand 

Bij stortpunten kunnen stafwolken ontstaan die kunnen lei den tot stofexplosies. Tevensis het 

mogelijk dat aangevoerde stoffen broeien en tar hoagte van het stortpunt een brand veroorzaken. 

Door het storten komt er voldoende lucht bij de stof met mogelijk heftige vuurverschijnse.len tot 

gevolg Deze kunnen vervolgens in de atzuigsystemen terecht kamen. Dit kan leiden tot een 

stotexplosie . 

., Bron ; BRZOscenariohandboek module 2. paragraaf 7.1.1 en 7.1.2. 
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Effecten: Broei en Brand 

Broei en brand binnen afzuigsystemen kunnen zich doorontwikkelen tot stofexplosies. Ook 

kunnen ze leiden tot secundaire branden verderop in de afzuigsystemen. De effecten voor de 

omgeving zijn bij een enkelvoudig incident klein. Echter, de brand kan uitbreiden naar omliggende 

installaties/opslag en/of het gebouw. 

Aanwezige LoD's 

• Regelmatig schoonmaken installatie 

• Beperken temperatuur 

• Ge'instrueerd person eel 

• Regelmatige visuele controle op een goede werking (contrale drukval over filters) 

• Voorkomen van statische elektriciteit 

• Voorkomen van broei 

Beperken, beheersen, bestrijden (repressieve LoD's) 

Bij de bestrijding van broei en brand kan gebruik gemaakt worden van vast opgestelde 

repressieve systemen (brandhaspels). 

Binnen Ensartech kan een beginnende brand worden beheerst door het aanwezige personeel 

met behulp van de aanwezige middelen (brandhaspels). De lokale brandweer zal bij brand in de 

smelthal te allen tijde worden gealarmeerd. 

Milieurisico: vrijkomen (verontreinigd) bluswater in de omgeving/sloot (opvang in blusvijver; 

afsluiter naar sloot sluiten) 

Overige doelstellingen van brandveiligheid- en bestrijdingsstrategie: 

• Stoppen van het proces 

• Stoppen lossen en stoppen laden van aanwezige (vracht)auto's 

• Start blussen door aanwezig personeel indien de eigen veiligheid dit toelaat 

• (vracht)auto's verlaten inrichting via meest veilige ingang 

• Ontruiming inrichting 

• Waarschuwen lokale brandweer 

• Shiftleader ontvangt lokale brandweer aan poort en draagt leiding over 
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In de onderstaande tabel is het tijdsverloop weergegeven . 

Tijdspad Actie 

T = 0 minuut Ontdekken brand ._-----------_. 
I_:_~_~l~~!~~ _____________________________________________ ~~~J~Jl~_~~~p_~~_~~~~J~~_~~92!9P_9~_~~~~~~~ ____________ _ 
I..:l mi~~ _____________ _________________ Waars£.~I!'=Y~~!~ndwe~ d09r.£~~9~~~ __________ _ 

T = 3 minuten Personeel start blussen met eigen middelen indien de 

. ___________ . _ _____________________ ~~_~~llil.heid dit toela~l_ ___________________ _ 

T = 5 minuten Aile vrachtauto verladingen worden gestopt en de 

vrachtauto's verlaten de inrichting via de meest veilige 
_____________________________ ~~~!L ______________________________ _ 

T = 12 minuten Overheidsbrandweer arriveert en wordt ontvangen door 

de shiftleader. Blusvoertuig stelt zich op de opstelplaats 

nabij de blusvijver. Overheidsbrandweer neemt de 
____________________________________ beveJ~~l~g_9i~ __________________________ _ 

De in te zetten blusmiddelen zijn: 

• Blusmiddelen van de inrichting (brandslang, handblussers) 

• Overheidsbrandweer met minimaal 1 brandweerwagen (autospuit). Dit nader af te stemmen 

met de brandweer, evenals de bemensing. 

• Adembescherming 

De afstand van de opstelplaats van de brandweerauto nabij de blusvijver tot aan de ingang van 

de smelthal bedraagt circa 43 m. 

Relatie met noodplan 

Voor een verdere beschrijving van de actieplannen bij een (brand)incident in de afzuig- en 

filtersystemen wordt verwezen naar het noodplan. 
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RENVOOI 

NR. OMSCHRIJVING OPPERVLAKTE 
0.1 lossen goederen 240,9 m' 
0.2 opslag goederen 588,8 m' 
0.3 smelthal 418,5 m' 
0.4 meterkast n.t.b. m' 
0.5 pantry13,1 m' 
0.6 controle kamer 16,0 m' 
0.7 toilet 1 2,0 m' 
0.8 toilet 2 2,0 m' 
0.9 hal 3,2 m' 
0.10 kleedruimte 14,5 m2 

0.11 douche 1 1,1 m' 
0.12 douche 2 1,1 m' 
0.13 hal 3,7 m' 

1.1 opslag 30,2 m2 
1.2 schakelruimte 27.4 m' 

ALGEMEEN 

Hang- en sluitwerk conform NEN 5087 en NEN 5096 en politiekeurmerk 
(weerstandklasse 2) 

Aile draaiende deuren 880x2315 tenzij anders vermeld (vrije doorgang 850x2300) 
voorzien van raam 250x250mm (uitgezonderd toilet / douche) 

Trappen vlgs. NEN 3509 art. 5 (OPTREDE MAX. 185MM, AANTREDE MIN. 220, 
VRIJRUIMTE BOVENLOOPLlJN MIN. 2300MM) 

Balustrade moet voldoen aan artikel 3 van hel bouwbesluit 
Ventilatie vlgs. NEN 1087 
Gasinslallatie vlgs. NEN 1078 
Walerinstallatie vlgs. NEN 1006 
CV-inslallalie en verwarmingselemenlen vlgs. NEN 3528 en voorschriften gasbedrijf 

levens voer beluchling en onlluchling. 
Elektra vlgs. NEN 1010 
Ontwerp en uitvoering binnenriolering vlgs. NEN 3215 en NPR 3216 
Meterkast en watermeter vlgs. NEN 2768 
Plaalsing en afmeling brievenbus vlgs. NEN 1770 
De aannemer is verantwoordelijk voor de controle en levering van aangeleverde 

onderdelen en construclieonderdelen . Controle maatvoering in hel werk. 
Toilet en doucheruimtes tot plafond betegelen. 

STAALCONSTRUCTIE EN FUNDERING VLGS. TEKENING EN BEREKENING 
CONSTRUCTEUR 

BETONVLOER EN WANDEN DIENEN VLOEISTOFDICHT UITGEVOERD TE WORDEN 

o 
B.O. 60 minuten, zelfsluitende deur 

~n binnenuil zonder sleulels Ie openen 
- toegestaan zijn knopcylinders, panieksluiting of paniekespangnolets 
- kantschuiven e.d. zijn niet toegestaan! 

rlichting - armaluur met nooduitgangsroute 

__ maale gevelbeplating op binnendoos mel isolalie 

~ gevelbeplaling op binnendoos met isolalie 

~steen melselwerk 

Beton 

6Omin.-WBDBO 

Putjes geschikt voor heel water 95°C 

Leiding 0125 geschikt voor heel water 95°C 

Riotering 0 n.t.b. 

MATERIALEN 

Gevel:SAB30/1100 damwandprofiel 
Gevel:SAB PZ-300 MICRO 
Kozijen: Houl 
Deuren: Houl 
Overheaddeur Kunstslof 
Regenpijp PVC 

kleur: Silver 
kleur: Silver 

kleur: Antraciet 
Kleur: Rood 

Kleur: Rood 
Kleur: Grijs 
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Summary 
A HAZID workshop was held at the Imtech Vonk premises on 30 June 2011 for the Ensartech NL-1 
project. 

The outcome of the workshop was a HAZID register. This register shall be integrated in the project 
risk register. Actions and action parties can be added, and status can be monitored in the Project 
Risk Register. 

This report gives a brief overview of the project, describes the workshop methodology and presents 
the results of the workshop. The HAZID register is also available separately in spreadsheet form. 
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1. General 
1.1. Introduction 
The HAZID workshop and reporting are part of the Ensartech NL-1 project. TheHAZID workshop 
was held on 30 June 2011. Prior to the workshop, no HAZID has yet been perfonned. 

The HAZID process involved a workshop attended by project stakeholders of various disciplines. 
The following steps were the HAZID process that was followed: 

• An overview of the HAZID process. 
• Structured brainstonn, working through the list of HAZID guidewords relating to 

o External and Environmental Hazards 
o Facility Hazards. 
o Health Hazards 
o Project Implementation Issues 

During the structured brainstonn session the HAZID register was filled. 

1.2. Project Description 
Ensartech is realizing an industrial plant, rust in a series of 15 within the next 5 years, utilizing the 
new waste smelting technology for 100% conversion of all types of waste to clean-base materials. 
This plant is called NL-l Delfzijl, to be located in Delfzijl, the Netherlands. From the waste 
smelting process, steam shall be delivered to the local network. 

1.3. Language 
The report is written in English. The HAZTD workshop was done in Dutch, as all participants are 
Dutch native speakers. Therefore many items in the HAZID register are written in Dutch. 

1.4. Abbreviations and Terms 
HAZID 
ALARP 
HSE 
MER 

HAZard IDentification 
As Low As Reasonably Practicable 
Heath, Safety and Environment 
Milieu Effect Rapportage ( The Netherlands) 
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2. The HAZID process 

2.1. What is HAZIO? 
HAZID study is a tool for hazard identification, used early in a project as soon as process flow 
diagrams, draft heat and mass balances, and plot layouts are available. Existing site infrastructure, 
weather, and geotechnical data are also required, these being a source of external hazards. 

The method is a design-enabling tool, acting to help organise the HSE deliverables in a project. 

The structured brainstorming technique typically involves designer and client personnel engineering 
disciplines, project management, commissioning and operations. The main major findings and 
hazard ratings help to deliver HSE compliance, and form part of the project Risk Register. 

Some objectives of the HAZID are: 
• HSE hazards are revealed at an early stage in the project, before significant costs have been 

incurred; 
• Hazards are recorded and actioned so that they can be avoided, mitigated or highlighted 

during design; 
• Action responses are auditable by Management and Legislative inspectorates; 
• Design or Construction delays and budget over-runs are avoided; 
• Fewer hazards remain un-revealed at commissioning & operation of plant 
• Make recommendations that will be carried forward into the next phase of the project. 
• Contribute to a traceable and auditable process for the purposes ofproject HSE assurance. 
• Create input for the initial Project Risk Register. 

2.2. Scope 
The HAZID considered the Ensartech NL-l unit as is planned to be build in Delfzijl 

2.3. Structure 
The HAZID study started with 
participant introductions. 1: & .. 

l!I ~ I :: e 
~ ~ 

a. 

The HAZID followed a structured w ~ 

process using guide words as No No_ No 

prompts. After identification of all - ---- ..... "-
risk items, each item was assessed - - -
using the Risk Assessment Matrix 

...... ....... "'"-- - -(RAM). . - Mod.,lII& ........ - .- m",,,' .- .- .--- ..... "'-
Masstva Masslw .......... 
""'- . - mpod 
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The HAZID checklist of guide words was taken from previous projects in the process industry. 
During the HAZOP workshop additional guidewords were identified and added. 

2.4. Schedule 
Date: 30 June, 2011, 
Location: Imtech Vonk Coevorden, Meeting room 1.00 

Agenda (in Dutch): 
• Introductie van aanwezigen 
• Wat is HAZID 
• Uitleg uitvoering HAZID 

• HAZID 
• Lunch 
• HAZID 
• Afsluiting 

2.5. Participants 
Facilitator: 

• Matt Steens, Coordinator Control & Automation, Imtech Vonk 
Participants 

• Ser van der Yen, Chief Chemical Officer, Ensartech 
• Jan Lotens, Chief Technological Officer, Ensartech 
• Saskia Strating-Ytsma, Process Consultant, Host 
• Martin Chrispijn, Project Engineer, Imtech Vonk 
• Kris Dambrink, Process Engineer, Imtech Vonk 
• Arthur Kinnegen, Mechanical Engineer, Imtech Vonk 
• Erik Uwland, QHSE Engineer, Imtech Vonk 
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3. Findings 
3.1. Statistics 
Two (2) items were found in the red area of the RAM. 
20 were in the yellow area. 
26 were in the dark blue, and eleven (11) were in the light blue. 
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36 items were not classified. These could be not applicable, or there was a lack of data to classify 
the risks. 

Predominantly project, organisation and procedure related items were not studied and classified as 
these items still need further engineering. 

3.2. Key Findings 
The two red items both relate to fire in the feed material storage and mixing. This aspect will be a 
prime risk aspect, not only during engineering, but also during operation of the plant, as the 
properties of the feed material can vary. 

3.3. Recommended further actions 
The hazards identified here should be addressed at the earliest possible stage in the project on the 
basis that early design is the most cost effective and efficient means of removing or controlling 
risks. The project should immediately assess all risks to identify and instigate the earliest actions 
required to manage them. 

When more information is available for the organisational, procedural and project aspects, these 
items shall to be studied and included in the project risk register. 

The Project Risk Register should be maintained throughout the project, adding new issues as they 
arise and recording actions taken to remove or mitigate the identified hazards. 
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4. HAZID Register 

Guideword 

Hydrocarbons 

Pressure 
hazards 

Pressure 
h~78rds 

Pressure 
hazards 

Pressure 
hazards 

Pressure 
hazards 

Differences in 
height 

Differences in 
height 
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Lekkage Aardgasleiding 

ketel voedingswater 

stoom 

ontgasser en drum 

zuurstof 

aardgas 

ontgasser, bordessen, 
schaarsteen, dak, mogelijk 
teidingbrug , doekenfilter, 
pampkelder (plunjer pampen) 

bordessen 
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Scenario & Consequences 

Explosief mengsel in hal 

delecte pakking of leiding met 
verwonding tot gevolg 

delecte pakking 01 leiding met 
varwonding tot gevolg 

scheur in ontgasser/drum met flashing 
tot gevalg 

defecte pakking 01 leiding met 
verwanding tot gevolg 

defecte pakking of leiding met 
verwanding tot gevolg 

vallende objecten 

vallen van bordes 
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Controls, Barriers, Evaluation & 
Recommendation 

geen aslalt rond zuursloftanks en rond 
slakrouling (conform PGS 9) 

smelter op onderdruk (proccs intrins;ek 
veilig) 

PED certificatie 

installatie valdoet aan PGS 9 

maaswijdte van bordessen, toepassing 
schoprand, PBM 

vnl , gevaarlijk tijdens bouw, railing 
toepassen, instrumentalie bereikbaar 
maken 
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Controls, Barriers, Evaluation & 
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mangatbewaking, doorventileren 
(bereikbaarheid bernetseling tbv 
onderhoud, bijvoorbeeld 

onderhoud 
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Electricily 

Electromagnetic 
radiation 

Asphyxiates 

Toxic gases 

Toxic liquids 

Toxic solids 

Biological 
hazards 

Ergonomic & 
occupational 
hazards 

Psychological 
hazards 

Securily hazards 

Naterol 
resources 

Medical facilities 

Hazardous 
substances 

Organizational 
Structure 

Work planning & 
coordination 

Permitting 
resources & 
infrastructure 

Communications 
resources & 
infrastructure 

Resources · 
people 

Job Specific 
Training & 
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LV-board. UPS. accu's 
aggregaal. shovel/ voertuigen 

keukenapparatuur. straling hot 
surfaces (IR. UV). zie 1.11 

stikstof leiding. rookgas. syngas 

zuurstof, H2S in syogas. Hel. 
dampen uit voeding. rookgas. 

alval waler uit opslag), 
bluswaler. hydraulische olie. as-
water, klein ammonia 

alvalstromen (voeding). 
gebruikte absorbents. residu 

Hoge mate van concentratie is 
nodig voar, tijdens, en na het 
aftappen 

diefstal. sabotage proces 

niet van toepassing 

laler te bepalen 

voedingstromen, residuen, 
alvalwater (bluswater) 

Poorly defined organizational 
responsibilities; unclear lines of 
reporting 

Lack of established requirements 
for coordinated work planning 

vertraging door (aanvuliende) 
eisen en besluitvorming 

projectrisico 

projectrisico 

projectrisico 
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Elektrocutie. kortsluiting 

niet van toepassing 

niet van toepassing 

Afzuiging defect. lekkage&overdruk in 
sysleem, Bedwelming 

Huidcontact, inname (eten met vieze 
handen). inademing. irritalie 

Huidcontacl. inname (eten met vieze 
handen). inademing. initatie 

Huidcontact, inname (eten met vieze 
handen). inademing. irritalie 

tater te bepalen 

later te bepalen 

later te bepalen 

later te be palen 

laler te bepalen 

later te bepalen 

later te bepalen 

later te be palen 

later te bepalen 

later Ie bepalen 

later te bepalen 
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Guldeword 

Procedures & 
Documentation 

Conniets 
between siting 
requirements 

Emergencies 

Miscellaneous 
others 

Exierne 
communicatie 

Emlssies 

Afhankelijkheid 
anderen 

Explosieven in 
grand 
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niet van toe passing 

tater te bepaten 

PR (brandweer, NGO, 
plaatselijke belanghebbende 
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media/publieke opiniei 

defect in instaliatie 

betrouwbaarheid levering I 
afname van: 
condensaat toevoer I 
stoomafvoer, stikstoftoevoer, 
perslucht loevoer, elektriciteil, 
gas, zuurstol, water, ADSL, riool, 
ADSL, interfaces (meldingen) 
emmen 

Aanwezigheid explosieven 
gemist in bodemonderzoek 
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Ensartech heeft zich gespecialiseerd in het op een milieuvriendelijke manier thermisch 
verwerken van industrieel afval. Dit gebeurt op basis van een smeltproces, waarbij 
geselecteerde afvalstromen gezamenlijk verwerkt worden in een oven bij een 
temperatuur van 1.400 tot 1.500 "C. Het gas dat hierbij vrijkomt wordt gebruikt als 
stookgas voor de productie van stoom. Bij afvalstromen valt te denken aan residuen van 
recycling en van andere afvalverwerkingsinstallaties, resten van industriele 
afvalwaterreiniging e.d. 

Ensartech heeft het voornemen om de inrichting Ensartech NL-1A uit te breiden zowel 
voor wat betreft de capaciteit als voor het type afvalstoffen dat verwerkt kan worden. 

De bestaande en vergunde situatie is een inrichting met smeltinstallatie voor het 
thermisch verwerken van minerale en organische niet-gevaarlijke afvalstoffen tot 
maximaal 18.000 ton per jaar. Hierbij worden (minerale) categorie-1 bouwstoffen 
geproduceerd alsmede energie in de vorm van stoom. 

De voorgenomen activiteit bestaat uit een uitbreiding van de capaciteit van de 
smeltinstallatie in Farmsum. De extra capaciteit bedraagt 17.000 ton per jaar door 
optimalisatie van de reeds vergunde installatie. In totaal zal de maximale capaciteit van 
de installatie 35.000 ton per jaar bedragen. 

De voeding voor de gehele installatie zal bestaan uit zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk 
afval en zowel hoog als laag calorisch afval. Laag calorische afvalstoffen zullen vrijwel 
uitsluitend bestaan uit minerale afvalstoffen. De installatie produceert bouwstoffen uit 
het minerale deel van de voeding en energie uit het calorische deel van de voeding. De 
in het verwerkingsproces vrijkomende energie wordt, voor zover niet door de inrichting 
zelf toegepast, extern afgezet. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt allereerst een beknopte werkbeschrijving gegeven. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het wettelijk kader luchtkwaliteit. In hoofdstuk 4 
worden de aanwezige emissiebronnen, de optredende emissies bepaald. In hoofdstuk 5 
wordt ingegaan op de invloed van de emissies op de luchtkwaliteit in de omgeving en 
vindt toetsing aan de grenswaarden uit de 'Wet luchtkwaliteit' plaats. Vervolgens komt In 
hoofdstuk 6 het aspect geur aan bod. Hierbij wordt op basis van beschikbare kentallen 
een inschatting gemaakt van de geurrelevante bronnen. Vervolgens wordt in dit 
hoofdstuk het toetsingkader voor het aspect geur beschreven en zijn de gevolgen voor 
de omgeving inzichtelijk gemaakt. De rapportage wordt afgesloten in hoofdstuk 7 met 
een beschouwing en conclusievorming. 
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2 BESCHRIJVING WERKWIJZE 

De activiteiten van de Ensartech zullen leiden tot emissies van componenten waarvoor 
in de 'Wet luchtkwaliteit' en andere wet- en regelgeving (indien van toepassing), 
grenswaarden zijn opgenomen. In het kader van het MER dient nu inzicht te worden 
gegeven in de effecten van deze emissies op de luchtkwaliteit. Hierbij dient een toetsing 
plaats te vinden aan de luchtkwaliteitseisen conform de 'Wet luchtkwaliteit' en andere, 
indien van toepassing, wet- en regelgeving. Om een juiste toetsing aan de 'Wet 
luchtkwaliteit' uit te voeren is het noodzakelijk dat zowel de emissies als gevolg van de 
activiteiten binnen de inrichting als de verkeersaantrekkende werking van en naar de 
inrichting worden meegenomen in het onderzoek. 

Toetsing van concentraties in de omgeving vindt plaats door de bijdrage ten gevolge 
van de bedrijfsactiviteiten op te tellen bij de reeds heersende achtergrondconcentratie. 
Vervolgens wordt deze sam vergeleken met de geldende grenswaarde, indien deze 
beschikbaar is. De berekeningen zullen worden uitgevoerd de componenten fijn stof 
(PM 1O), HCI, HF, N02, S02, NH3, CO en CxHy ('inert gas'). 

Voor de overige componenten zullen geen separate berekeningen worden uitgevoerd . 
De componenten 'cadmium en thallium' en 'sam zware metalen' worden beschouwd als 
type 'fijn stof'. Kwik en dioxinen worden beschouwd als type 'inert gas' en deze 
bijdragen worden derhalve bepaald aan de hand van de resultaten voor CxHy. De 
bijdragen (zijnde immissies) van deze componenten zullen verhoudingsgewijs worden 
bepaald aan de hand van de emissies. Gesteld kan worden dat de verhoudingsfactor 
tussen de emissies eveneens gebruikt kan worden voor de bepaling van de immissies. 
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3 WETTELlJK KADER LUCHTKWALITEIT 

Het wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is opgenomen in hoofdstuk 5, titel 5.2 van 
de Wet milieubeheer. Dit wettelijk stelsel is van kracht sinds november 2007 en wordt 
ook wei de 'Wet luchtkwaliteit' (Wlk) genoemd. 

In algemene zin kan worden gesteld dat de Wlk bestaat uit in Europees verband 
vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal componenten. Hierbij 
gaat het om componenten als zwaveldioxide (802), stikstofoxiden (NOx als N02), fijn 
stof (PM1O), koolmonoxide (CO), lood, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en 
benzo(a)pyreen. 

V~~r wat betreft de componenten zwaveldioxide (802), stikstofoxiden (NOx als N02), fijn 
stot (PM1O), koolmonoxide (CO), lood en benzeen wordt in de Wlk aangegeven op welke 
termijn aan de normen voldaan dient worden en welke bestuursorganen 
verantwoordelijkheden hebben bij het realiseren van de normen. De normen zijn 
gebaseerd op recente inzichten van de WHO (World Health Organisation) in de 
mogelijke effecten van luchtverontreinigingen op de gezondheid van de mens. Voor 
bovengenoemde componenten zijn grenswaarden geformuleerd . 

Voor de componenten ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen zijn 
aanvullend richtwaarden opgenomen. 

Verder kan worden opgemerkt dat in de 'Wlk' ook grenswaarden zijn opgenomen voor 
de component PM2,5' Deze grenswaarde zijn echter pas vanaf het jaar 2015 van kracht. 
Daarnaast heeft PM2,5 een directe relatie met PM10 waardoor kan worden gesteld dat 
wanneer aan de grenswaarde voor PM10 wordt voldaan ook aan de grenswaarde voor 
PM2,5 wordt voldaan. Derhalve wordt de component PM2,5 in onderhavig onderzoek 
buiten beschouwing gelaten. 

Over het algemeen zijn in Nederland twee componenten van de eerder genoemde 
componenten die problemen kunnen opleveren met betrekking tot overschrijding van de 
grenswaarden. Het betreft hierbij N02 en tijn stot (PM 1O). Fijn stot wordt be"invloed door 
grote industriele bronnen (met name uit het buitenland), diffuse bronnen zoals het totale 
wagenpark, natuurlijke bronnen en in mindere mate door lokale bronnen. N02 wordt 
voornamelijk be"invloed door het wagenpark (verkeersbewegingen). 

Overschrijdingen van de grenswaarden van de overige componenten uit de Wlk worden 
niet ot nauwelijks verwacht. Echter, gezien het feit dat bij Ensartech afval thermisch 
verwerkt wordt, zullen tevens de componenten 802, CO, cadmium en thallium en 
dioxines (a Is totaal vluchtige koolwaterstoffen) in dit luchtkwaliteitonderzoek in 
beschouwing worden genomen en getoetst aan de geldende grenswaarden uit de Wlk. 

Daarnaast wordt een inschatting gegeven van de bijdrage op de achtergrond
concentraties van de componenten tijn stot (PM 1O), tluoriden, kwik, de som van zware 
metalen, overige zware metalen (8b, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Co, Ni, 8e en Te) en dioxinen. 
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Voor de componenten arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen geldt dat op basis 
van een RIVM rapport uit 200i gesteld kan worden dat voor bovengenoemde 
componenten in Nederland ruimschoots zal worden voldaan aan de richtwaarde. De 
componenten worden derhalve als niet-kritisch beschouwd. 

Ten slotte geldt voor ozon dat deze component niet als zodanig door de mens in de 
atmosfeer wordt gebracht. Ozon wordt onder invloed van zonlicht gevormd (complexe 
chemie) vanuit de componenten NOx, vas, co en CH4 (methaan). Voor ozon zijn 
derhalve geen grenswaarden gehanteerd maar richtwaarden aangezien lokale 
maatregelen geen effect hebben op lokale ozonconcentraties. Op basis van dit gegeven 
wordt ozon in dit onderzoek verder niet in beschouwing genomen. 

De grenswaarden, voor de in dit onderzoek relevante componenten, zijn opgenomen in 
de onderstaande Tabel 3.1. Hierbij wordt opgemerkt dat dit de meest strenge 
grenswaarden betreffen. 

T b 13 G a e .1 d renswaar en voor d e re evan e com~onen en 

Component Concentratie Status Omschrijving 

[lJg/m3
) 

Fijn sto! (PMlO) 40 Grenswaarde vana! 2005 Jaargemiddelde concentratie 

50 Grenswaarde vana! 2005 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar 

mag worden overschreden 

N02 40 Grenswaarde vana! 2010 Jaargemiddelde concentratie 

200 Grenswaarde vana! 2010 Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag 

worden overschreden 

802 125 Grenswaarde vana! 2005 24 uurgemiddelde dat 3 keer per jaar mag 

worden overschreden 

350 Grenswaarde vana! 2005 Uurgemiddelde dat 24 keer per jaar mag 

worden overschreden 

CO 10.000 Grenswaarde vana! 2005 98 percentiel van 8 uurQemiddelden 

Cd en TI 0,5 Grenswaarde vana! 2005 Jaargemiddelde concentratie 

80m zware 0,5 Grenswaarde vana! 2005 Jaargemiddelde concentratie 

metalen (als 

load) 

Organische 5 Grenswaarde vana! 2010 Jaargemiddelde concentratie 

componenten 

(benzeen) 

Naast de Wlk is ook de Regeling 'beoordeling luchtkwaliteit 2007' van kracht (verder Rbi 
2007). In deze Regeling zijn onder meer regels vastgelegd over de manier waarop 
luchtkwaliteitonderzoeken dienen te worden uitgevoerd. In dit onderzoek is aangesloten 
bij de uitgangspunten van deze Regeling. Voor de verspreidingsberekeningen is gebruik 
gemaakt van standaardmethode 3 voor puntbronnen (Stacks, versie 11.2, 2011). 

1 Heavy metals and benzo(a)pyrene in ambient air in the Netherlands, RIVM report 680704001/2007 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 

Delinitiel rapport - 4 • 
9W3016.01/R0003/Nijm 

5 oktober 2011 



r 

( 

agq 
aeo 
000 

ROYAl MA.KO ..... 

Daarnaast is in de Rbi 2007 een mogelijkheid opgenomen om een correctie (zijnde de 
zeezoutcorrectie) door te voeren voor zwevende deeltjes, indien de grenswaarde wordt 
overschreden. Het gaat hierbij om de correctie van deeltjes die zich van nature in de 
lucht bevinden en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Indien deze 
correctie wordt toegepast dan houdt dit voor de toetsing in dat de jaargemiddelde tijn 
stot concentratie en het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde 
gecorrigeerd mogen worden voor de bijdrage van natuurlijke bronnen. V~~r de 
gemeente Deltzijl bedraagt deze correctie 5 IJg/m 3 voor de jaargemiddelde concentratie. 
Daarnaast geldt dat het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde 
met zes dagen mag worden verlaagd. In dit onderzoek zijn de resultaten met betrekking 
tot tijn stot zowel gecorrigeerd als niet gecorrigeerd weergegeven. 

Voor aile componenten wordt uitgegaan van 2012 als reterentiejaar, gezien dit het 
verwachte jaar van ingebruikname is. Ais gevolg van de dalende 
achtergrondconcentraties (door onder andere dalende emissies van verkeer en 
industrie) in de toekomst, zal de luchtkwaliteit in de loop der jaren verbeteren. Derhalve 
kan gesteld worden dat wanneer voor het rekenjaar 2012 aan de eisen uit de Wlk wordt 
voldaan, dit eveneens het geval zal zijn voor verdere toekomstjaren. 

Naast de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer zijn voor een aantal componenten 
aanvullende waarden vastgesteld, zoals MTR: (= Maximaal Toelaatbaar Risico), WHO 
(= We reid Gezondheid Organisatie) en IRW Indicatieve Rekenwaarde). In onderstaande 
tabel 3.2 zijn deze waarden, indien beschikbaar, weergegeven. 

Tabel3.2 G renswaarden voor d e re evante componenlen 

Component Concentratie 

[IJQ/m3
) 

HF 0,05 

0.3 

Hg 1 
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4 BEPALING EMISSIES 

4.1 Inventarisatie emissiebronnen 

In dit hoofdstuk worden aile relevante emissies ten gevolge van de activiteiten van 
Ensartech in beschouwing genomen. Hiertoe wordt de huidige en de voorgenomen 
situatie in beschouwing genomen. In de huidige situatie verwerkt Ensartech jaarlijks 
18.000 ton afvalstoffen. De voorgenomen situatie betreft de verhoging van de doorzet 
met 17.000 ton per jaar. Hierdoor zal de maximale capaciteit van de installatie 35.000 
ton per jaar bedragen . 

Bij de thermische verwerking van afval komen emissies vrij . Deze emissies worden via 
een schoorsteen geemitteerd op een hoogte van circa 20 meter. In paragraaf 4.2 zijn de 
schoorsteenemissies beknopt beschreven . Daarnaast zijn er emissies naar de lucht 
afkomstig van transportbewegingen (uitlaatgassen), die in paragraaf 4.3 zijn 
beschreven. 

4.2 Schoorsteenemissies 

Voor de vrachtbepaling is uitgegaan van gegevens aangeleverd door Ensartech. In 
Tabel 4.1 zijn de gegevens voor zowel de huidige als de toekomstige situatie 
weergegeven. Tevens is in deze tabel de vergunde concentratie-eis weergegeven. 

Tabel4.1 Overzicht schoorsteenemissies naar de lucht 

Component Emissieconcentratie 1) Emissievracht 

Eenheid Emissie- Vergunde Eenheid Huidige Toekomstig 

eis Bva situatie situatie situatie 

Stot (PM 1O) Img/Nm3j 5 5 [kg/uur] 0,08 0,12 

Zuurvormende gassen 

HCI [mg/Nm3] 10 7,5 [kg/uurJ 0,15 0,23 

HF [mg/Nm3j 1 0,5 [kg/uur] 0,0098 0,015 

S02 [mg/Nm3j 50 40 Ikg/uurj 0,78 1,20 

NO. [mg/Nm3j 200 100 [kg/uurj 1,96 3 

NH3 [rng/Nm3
] - 4,5 [kg/uur] 0,088 0,135 

Zware metalen 

HQ [mQ/Nm3] 0,05 003 [g/uur] 6,OE-04 9,OE-04 

Cd en TI [mg/Nm3] 0,05 0,04 [g/uur] 0,0008 0,0012 

Som zware metalen2) [mg/Nm3j 0,6 0,5 [g/uur] 0,0098 0,015 

Kooistotverbindingen 

CO [mg/Nm3] 50 30 [kg/uur] 0,59 0,90 

CxHy (benzeen) [mg/Nm3] 10 8 /kg/uur] 0,16 0,24 

PCDD/PCDF [ng/Nm3
] 0,1 - [g/uur] 2,25E-09 1,5E-09 

1) Teruggerekend naar droge rookgassen bij ° DC, 101,3 kPa en 11 vol.% O2 (daggemiddelde waarden) 

2) Bestaande uit Sb, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Co, Ni, Se en Te; 

N.B. V~~r de som zware metalen, Cd en TI, PCDD/F en Hg zijn geen (afzonderlijke) berekeningen uitgevoerd. De 

bijdrage van deze componenten op de heersende achtergrondconcentratie is bepaald door de emissievrachten te 

relateren aan respectievelijk PM1Q (som zware metalen, Cd en TI) en CxHy (PCDD/F en Hg). 
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V~~r het afgasdebiet is voor de huidige situatie een debiet van 11.150 Nm3/uur (nat) en 
8.920 Nm3/uur (droog) gehanteerd. Voor de toekomstige situatie 20.830 Nm3/uur (nat) 
en 16.660 Nm3/uur (droog) gehanteerd. V~~r de emissieduur wordt 7.500 uur per jaar 
gehanteerd. 

Ten opzichte van de vergunde situatie nemen de emissievrachten toe met een factor 
van circa 1,5. De reden dat de emissievrachten met een factor van circa 1,5 toenemen 
en niet met een factor 2 (zoals ook de doorzet), is gelegen in het feit dat de gemiddelde 
verbrandingswaarde van de voeding in de toekomstige situatie lager is dan in het reeds 
vergunde geval (en dus ook het debiet). Aangezien de hoeveelheid rookgas kleiner 
wordt bij een lagere verbrandingswaarde (er is immers minder verbrandingslucht nodig) 
gaat daarbij de hoeveelheid omlaag. Ensartech verwacht in de nieuwe situatie relatief 
meer mineraalhoudende stromen te verwerken zodat de gemiddelde 
verbrandingswaarde lager is dan in het vergunde geval. 

4.3 Emissies van het transportmaterieel 

4.3.1 Extern transport 

Ten behoeve van de aanvoer van afval en hulpstoffen en afvoer van reststoffen rijden er 
in de huidige situatie dagelijks gemiddeld 5,5 vrachtwagens over het terrein van 
Ensartech, dit zijn 11 voertuigbewegingen. Voor de bepaling van de emissies afkomstig 
van vrachtwagens wordt een gemiddelde rijafstand over het terrein van 500 meter 
gehanteerd. Daarnaast zullen circa 10 personenauto's per dag op het terrein van 
Ensartech rijden over een gemiddelde afstand van 200 meter. 

Voor de toekomstige situatie is uitgegaan van een verdubbeling van het aantal 
vrachtwagens. Het aantal personenauto's op het terrein zal gelijk blijven. De emissies 
voor de huidige en de toekomstige situatie zijn respectievelijk weergegeven in Tabel 4.2 
en Tabel 4.3. Hierbij wordt uitgegaan van zware vrachtwagens en personenauto's met 
een gemiddelde snelheid van 13 km/uur (Iaagst mogelijke snelheid). 

Tb142E' . a e mlssles tengevoig van h 'd' b h tt UI Ige transport ewegmgen op e errem 

Emissiebron huidig Emissiefactor 1) Rijafstand 

[g/km] [km] 

Vrachtwagentransport NOx 22,3 0,5 

Vrachtwagentransport PMlO 0,37 0,5 

Personenauto's NOx 0,52 0,2 

Personenauto's PM10 0,05 0,2 

1) Bepaald met CAR II (versie 10.0, april 2011) 

2) Bepaald aan de hand van de gemiddelde rijsnelheid (13 km/uur) 
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Tabel4.3 Emissies ten gevolg van toekomstlge transportbewe~ingen op het terrein 

Emissiebron toekomstig Emissiefactor1
) Rijafstand Emlssieduur) Emlsslevracht 

[g/km] [km] [uur/dag] [g/uur] 

Vrachtwagentransport NO. 22,3 0,5 0,423 289,9 

Vrachtwagentransport PMlO 0,37 0,5 0,423 4,81 

Personenauto's NO. 0,52 0,2 0,154 6,76 

Personenauto's PMlO 0,05 0,2 0,154 0,65 

1) Bepaald met CAR II (versie 10.0, april 2011) 

2) Bepaald aan de hand van de gemiddelde rijsnelheid (13 km/uur) 

De emissies van vrachtwagens zijn, gezien de niet stationaire bron en de relatief kleine 
rijafstand over het terrein, in de modellering als zijnde €len puntbron met grote diameter 
(30 meter) ingezet. De emissies van de personenauto's zijn, vanwege de zeer beperkte 
aantallen en rijafstand over het terrein, in de modellering niet meegenomen. 

Behalve de rijafstanden die de vrachtwagens op het terrein afleggen zullen de 
vrachtwagens gedurende het lossen van afval met stationaire motoren op het terrein 
aanwezig zijn. Het loss en van afval gebeurt echter voornamelijk inpandig waarbij , ter 
voorkoming van geurhinder, ruimteafzuiging plaatsvindt. 

Deze ruimteafzuiging wordt vervolgens met de verbrandingslucht samengevoegd en 
uiteindelijk via de schoorsteen geemitteerd. De vrijkomende emissies van de lossende 
vrachtwagens zijn derhalve in de schoorsteenemissies verdisconteerd. 

4.3.2 Intern transport 

Ten behoeve van intern transport van afval is een shovel en een mobiele kraan 
werkzaam. Deze werkzaamheden vinden in de opslaghal plaats, waarbij ruimteatzuiging 
plaatsvindt. Deze ruimteafzuiging wordt vervolgens met de verbrandingslucht 
samengevoegd en uiteindelijk via de schoorsteen geemitteerd . Derhalve geldt voor deze 
emissies dat deze reeds in de schoorsteenemissies verdisconteerd zijn en niet separaat 
worden meegenomen. 

De shovel en andere interne transportmiddelen maken gebruik van LPG als brandstof. 
Dit betekent dat de emissies laag zullen zijn in vergelijking met transportmiddelen die 
dieselolie als brandstof gebruiken. 

4.4 Invloed van verkeersaantrekkende werking 

Naast de industriele activiteiten van Ensartech is de verkeersaantrekkende werking op 
de belangrijkste aan- en afvoerwegen in de omgeving een lokale bron van 
luchtverontreiniging (met name N02 en PMlO). In de directe omgeving van Ensartech 
handelt het zich hierbij op de Valgenweg, de Oosterhorn en de Kloosterlaan. 

In de huidige situatie is de totale verkeersaantrekkende werking gemiddeld 5,5 
vrachtwagens en 10 personenauto's. 
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De totale verkeersaantrekkende werking voor de toekomstige situatie bestaat uit 11 
vrachtwagens per dag, het aantal personenauto's zal gelijk blijven. Deze 
verkeersbewegingen vinden plaats over de Valgenweg, de Oosterhorn en de 
Kloosterlaan. 

Om een inschatting te verkrijgen van het effect van deze aan- en afvoerbewegingen op 
de luchtkwaliteit langs de Valgenweg, de Oosterhorn en de Kloosterlaan wordt gebruik 
gemaakt van de NIBM-tool. De NIBM-tool betreft een door VROM in samenwerking met 
InfoMil ontwikkelde rekentool waarmee de emissiebijdragen van het verkeer kan worden 
bepaald. De rekentool hanteert hiervoor 'worst~case' aannames. De resultaten van de 
berekening zijn weergegeven in paragraaf 5.3. 
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5 INVLOED EMISSIES OP DE LUCHTKWALITEIT IN DE OMGEVING 

Teneinde de invloed van de emissies op de luchtkwaliteit in de omgeving van Ensartech 
vast te stellen, zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd. Hiertoe is de verspreiding 
(dispersie) van de emissie bepaald, onder andere rekening houdend met de 
emissieduur, de emissiehoogte en de meteorologische omstandigheden. De 
berekeningen zijn uitgevoerd conform de Rbi 2007. 

Naast de verspreidingsberekeningen van emissies van de inrichting zelf, is tevens de 
invloed van de verkeersaantrekkende werking bepaald. Teneinde de toetsing aan de 
concentratie-eisen uit de Wlk uit te kunnen voeren, zijn de bijdragen van deze twee 
bronnen, samen met de heersende achtergrondconcentratie, gesommeerd. Opgemerkt 
wordt dat de invloed van de verkeersaantrekkende werking aileen betrekking heeft op 
de componenten N02 en PM1Q, aangezien andere componenten afkomstig van verkeer 
niet relevant zijn. 

Voor de verspreidingsberekeningen van de inrichting is gebruikt gemaakt van 
standaardmethode 3 voor punt- en oppervlaktebronnen, zoals toegepast in het door 
KEMA vervaardigde Stacks programmapakket (versie 11.2, september 2011). 

5.1 Uitgangspunten verspreidingsberekeningen van de inrichting 

Voor het uitvoeren van verspreidingsberekeningen zijn een aantal algemene 
uitgangspunten gehanteerd. Een overzicht van deze uitgangspunten is opgenomen in 
onderstaande Tabel 5.1. 

T abel 5.1 Aigemene u itgangspunten voor de verspreldingsberekeningen 

Parameter Aanname 

Klimatologie De klimatologische gegevens van Nederland, vertaald naar locatiespecifieke meteo, zijn 

representatief voor de omgeving. Gehanteerd zijn de klimatologische gegevens van 1995 

- 2004 voor praanostische berekeninaen. Gerekend is met de uur-tot-uur-methode. 

Receptorhooqte V~~r de receptorhooqte is 1,5 meter qehanteerd. 

Ruwheidlengte V~~r de ruwheidlengte is 0,613 meter gehanteerd (berekend aan de hand van 

riiksdriehoekscoordinaten , middels de PreSRM-tool in Stacks). 

Afmetingen grid1
) De afmetingen van het oppervlak, waarin de verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd, 

ziin : 1.000 meter bii 1.000 meter. 

Receptorpunten Het aantal receptorpunten waarmee qerekend wordt bedraaqt 1.681 

Gebouwinvloed Gebouwinvloed is in de modelierinq toeQepast. 

Referentiejaar 2012 

1) Gezien de activiteiten binnen de inrichting en de hoogte van de schoorsteen kan het gebied van 1 x1 km 

random de inrichting aangemerkt worden als het gebied dat onder de invloedssfeer van de inrichting ligt en 

waarbinnen een significante bijdrage aan de luchtkwaliteit verwacht mag worden. 

Meer specifieke invoergegevens voor de verspreidingsberekeningen zijn per 
emissiebron opgenomen in onderstaande Tabel 5.2 (zie voor details bijlage 1 en 2) . 
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T b 15 I a e .2 nvoergegevens S k k d I h id' tac s re enmo e u Ige sltuatle 

Emissiepunt Rijksdriehoek Emlssie- Warmte- Diameter Emissie-

x, y coordinaten duur emissie bron hoogte 

[m, m] [uur/jaar] [kW] [m] [m] 

Schoorsteen 261751 , 592054 7.500 0,59 0,65 20 

Vrachtwagens 261735,592022 77 n.v.t. 29 1 

T b 1531 a e nvoergegevens S k k d I k r 't r tac s re enmo e toe oms Ige Sl ua Ie 

Emissiepunt Rijksdriehoek Emissie- Warmte- Diameter Emissie-

x, y coordinaten duur emissie bron hoogte 

[m m] [uur/jaar] [kW] 1m] [m] 

Schoorsteen 261751 , 592054 7.500 1,10 0,65 20 

VrachtwaQens 261735, 592022 154 n.v.t. 29 1 

5.2 Resultaten verspreidingsberekeningen van de inrichting 

De resultaten van de berekeningen worden voor relevante componenten behandeld. 
Hierbij worden de jaargemiddelde achtergrondconcentratie, de jaargemiddelde 
bronbijdrage (ten gevolge van de inrichting) in het gebruikte rekengrid (1.000 bij 1 .000 
meter) en de som van de achtergrondconcentratie en bronbijdrage weergegeven. 

De achtergrondconcentratie is de concentratie van de betreffende componenten, zonder 
bijdrage ten gevolge van de activiteiten. Deze concentraties worden ook aangeduid als 
GCN-waarden (Grootschalige Concentraties Nederland) en worden elk jaar door het 
Planbureau voor de leefomgeving (PBL) bepaald. De GCN-waarden zijn gebaseerd op 
een combinatie van modelberekeningen en metingen en bevatten aile voor de omgeving 
relevante bronnen zoals inrichtingen en (drukke) verkeerswegen. 

Deze resultaten zijn weergegeven in Tabel 5.4 voor de huidige situatie, en in Tabel 5.6 
voor de toekomstige situatie. Vervolgens zijn in Tabel 5.5 de resultaten voor de huidige 
situatie weergegeven in de vorm van overschrijdingen van de dag- of uurgemiddelde. 
Tevens is hier onderscheidt gemaakt in de situatie achtergrondconcentratie en 
achtergrondconcentratie + bronbijdragen. In Tabel 5.7 is de toekomstige situatie 
weergegeven. 

Daarnaast worden de concentratiecontouren voor PM lO en N02 (meest kritische 
componenten uit de Wlk) in de vorm van een bronbijdrage als gevolg van Ensartech 
grafisch gepresenteerd in de Figuur 5.1 en Figuur 5.2 voor de huidige situatie en in 
Figuur 5.3 en Figuur 5.4 voor de toekomstige situatie. 
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Tabel 5.4 Jaargemid d Id e e immlssleconcentratles, ac h tergron d en b'"d III rage E nsartec u Ige situatie h h idl 

Component Grens-I Jaargemiddelde Jaargemlddelde Jaargemiddelde 

richtwaarde achtergrond- bronbijdrage concentratie 

concentratie (achtergrond + 

bronbijdrage) 1) 

[llg/m1 [llg/m1 [IlQ/m3
] [IlQ/m 3

) 

Gemiddeld Maximaal Gemiddeld Maximaal 

Fiin stat (PM ,0) 2) 40 20,43 0,014 0,15 20,49 20,90 

Fiin stat (PM,o) 3) 40 15,43 0,014 0,15 15,49 15,90 

N02 40 11,30 0,26 0,91 11 ,55 12,56 

S02 4
) 20 3,91 013 1,54 4,06 6,16 

COS) 10.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 506 507 

HF 0,05 ° 2 - 0,5 6) 0,0016 0,019 - 0,2 - 0,5 - 0,2 - ° 5 

NH3 n.v.t. 5 '0) 0,010 0,025 - 5 - 5 

Sam zware 0,5 0,0055 9
) 0,0017 0,018 0,0072 0,024 

metalen .ials load) 7) 

Cd en T1 7
) 0,005 0,0003 B) 1,4*10'" 00015 4,4*10'4 0,0018 

Hg 7J 1 0,002 - 0,003 B) 9,9*10'5 1,2*10'3 0,002 - 0,003 -

0,003 0,004 

HCI n.v.t. Onbekend 0,0248 0,2958 - -
CxH (als benzeen) 5 2 9) 0,02644 0,3154 2,1 2,9 

PCDD/F 7) (dioxine) n.v.t. 31 +1_17*10'9 11 ) 3,7*10'10 4,4*10'9 - -

1) Door atrondingsverschillen en verschillende achtergrondconcentraties op verschillende rekenpunten is de 

jaargemiddelde concentratie niet per detinitie gelijk aan de jaargemiddelde achtargrondconcentratie + 

bronbijdrage; 

2) De berekende waarden voor fijn stat zijn niet gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout. 

3) De berekende waarden voor tijn stat zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout. Voor de gemeente 

Deltzijl wordt de jaargemiddelde achtergrondconcentratie verminderd met 5 ~g/m3 

4) Voor S02 geldt geen jaargemiddelde grenswaarde gericht op mensen. De weergegeven grenswaarde is 

gericht op natuur en geldt derhalve als indicatie; 

5) Voor CO geldt geen jaargemiddelde grenswaarde. De weergegeven grenswaarde en rekenresultaten betreffen 

het 98 percentiel van de 8 uurgemiddelden; 

6) RIVM rapport "Emissies en verspreiding van fluoriden" d.d. 2010. 

7) Voor de sam zware metalen, Cd en TI, PCDD/F en Hg zijn geen (atzonderlijke) berekeningen uitgevoerd. De 

bijdrage van deze componenten op de heersende achtergrondconcentratie is bepaald door de emissievrachten 

te relateren aan respectievelijk PMlO (sam zware metalen, Cd en TI) en C,Hy (PCDD/F en Hg). 

8) indicatie jaargemiddelde concentratie door RIVM in het kader van "Voortgangsrapportage Milieubeleid voor 

Nederlandse Prioritaire Stoffen" publicatiedatum december 2010 

9) gegevens 2009 meetstation Kollummerwaard - Hooge Zuidwal 

10) gegevens 2009 meetstation Valthermond - Noorderdiep 

11) RIVM rapport "Onderzoek naar het voorkomen van dioxinen in de Nederlandse atmosfeer " d.d. 1996. 
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Tbl55A anta a e h "d' oversc till ,"g van d d h 'd' e grenswaar e UI Ige sltuatle 

Component 1) Maxlmaal Gemiddeld aantal overschrijdlngen grenswaarde 

toelaatbaar aantal (aantal per Jaar] 

overschrijdingen Overschrijdingen t.g,v, Overschrijdingen 

[aantal per jaar] de achtergrondconcentratie + 

achtergrondconcentratie bronbi'drage 

Gemiddeld Maximaal 

Fiin stol 2) 35 8 8 9 

Fiin stol 3) 35 2 2 3 

NOx (als N02) 18 0 0 0 

802 3 0 0 0 

24 0 0 0 

HF 4) n.v.1. Onbekend 5) overschrijdingen overschrijdingen 

I.g.v. achtergrond I.g.v. achtergrond 

+ 0 6) + 1 6) 

1) Voor de overige componenten zijn geen grenswaarden in de Wlk opgenomen betrelfende het aantal 

overschrijdingen 

2) De berekende waarden voor fijn stof zijn niet gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezoul. 

3) De berekende waarden voor fijn stol zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout. Hiervoor is het 

aantal overschrijdingen verminderd met 6. 

4) V~~r HF geldt dat de MTR waarden op aan industrieterrain niet van toepassing zijn 

5) Het aantal overschrijdingen ten gevolga van de lokale achtergrondconcentratie is onbekend. Gezien de lokale 

achtergrondconcentratie zal dit aanzienlijk zijn wat veroorzaakt wordt door naburige inrichtingen. 

6) Een jaargemiddelde waarde van 0,05 ~g/m3 levert volgens opgave provincia Groningen statistisch gezien een 

overschrijding van circa 4 dagen van de daggemiddelde concentratie. Lineair ge'interpoleerd betekent dat 

maximaal 1 overschrijding (Iokaal, gelegen op de inrichting) wordt berekend ten gevolge van de activiteiten van 

Ensartech. 
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Figuur 5.1 Contourplot bronbijdrage PM10 in de omgeving van Ensartech (in 1l9/m3) huidige situatie 

Figuur 5.2 Contourplot bronbijdrage N02 in de omgeving van Ensartech (in Ilg/m3) huidige situatie 
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Tabel 5.6 Jaargemiddelde immissieconcentraties, achtergrond en bijdrage Ensartech toekomstige 

situatie 

Component Grens-I Jaargemiddelde Jaargemiddelde Jaargemiddelde 

richtwaarde achtergrond- bronbijdrage concentratie 

concentratie (achtergrond + 
bronbijdrage) 1) 

[llg/m1 [llg/m1 wg/m1 [llg/m1 
Gemiddeld Maximaal Gemiddeld Maximaal 

Fiin stof (PM10) 2) 40 20,43 0,012 014 20.49 20,88 

Fiin stof (PM10) 3) 40 15,43 0,012 014 15,49 15,88 

N02 40 11 ,29 0,23 0,72 11,51 12,37 

S02 4
) 20 3,91 0,11 1,39 4,04 6,01 

CO 5) 10.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 506 507 
HF 6) 0,05 0,2 - 0,5 0,0014 0,018 - 0,2 -0,5 - 0,2 - 0,5 

NH3 n.v.t. 5 10) 0,0098 0,025 -5 - 5 

Som zware 0,5 0 ,0055 9
) 0,0015 0 ,018 0,0070 0,023 

metalen (als load) 7) 

Cd en T17
) 0,005 0,0003 8

) 1,2*10 4 0,0014 4,2*10'4 0,0017 
Hg 7) 1 0,002 -0,003 8) 8,4*10'5 0,001 0,002 - 0,003 -

0,003 0,004 

HCI n.v.t. Onbekend 0,02088 0,2601 . -
C,Hy (als benzeen) 5 2 9) 0,02228 0,2776 2,0 2,2 

PCDD/F 7) (dioxine) n.v.t. 31 +1- 17*10.9 11) 1,4*10'10 1,7*10'9 -

1) Door afrondingsverschillen en verschiiiende achtergrondconcentraties op verschiilende rekenpunten is de 

jaargemiddelde concentratie niet per definitie gelijk aan de jaargemiddelde achtergrondconcentratie + 

bronbijdrage; 

2) De berekende waarden voor fijn stof zijn niet gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout. 

3) De berekende waarden voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout. Voor de gemeente 

Delfzijl wordt de jaargemiddelde achtergrondconcentratie verminderd met 5 ~g/m3 

4) Voor S02 geldt geen jaargemiddelde grenswaarde gericht op mensen. De weergegeven grenswaarde is 

gericht op natuur en geldt derhalve als indicatie; 

5) Voor CO geldt geen jaargemiddelde grenswaarde. De weergegeven grenswaarde en rekenresultaten betreffen 

het 98 percentiel van de 8 uurgemiddelden ; 

6) RIVM rapport "Emissies en verspreiding van fluoriden" d.d. 2010. 

7) Voor de som zware metalen, Cd en TI, PCDD/F en Hg zijn geen (afzonderlijke) berekeningen uitgevoerd. De 

bijdrage van deze componenten op de heersende achtergrondconcentratie is bepaald door de emissievrachten 

te relateren aan respectievelijk PM10 (som zware metalen, Cd en TI) en CxHy (PCDD/F en Hg) . 

8) indicatie jaargemiddelde concentratie door RIVM in het kader van "Voortgangsrapportage Milieubeleid voor 

Nederlandse Prioritaire Stoffen" publicatiedatum december 201 ° 
9) gegevens 2009 meetstation Kollummerwaard - Hooge Zuidwal 

10) gegevens 2009 meetstation Valthermond - Noorderdiep 

11) RIVM rapport "Onderzoek naar het voorkomen van dioxinen in de Nederlandse atmosfeer " d.d. 1996. 
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h" Tabel5.7 Aantal overse rlJding van d e grenswaar e toe omshge sltuatle d k 

Component 1) Maximaal Gemiddeld aantal overschrijdlngen grenswaarde 

toelaatbaar aantal [aantal per laar) 

overschrijdingen Overschrijdingen t.g.v. Overschrljdingen 

[aantal per jaar) de achtergrondconcentratie + 

achtergrondconcentratle bronbl drage 

Gemiddeld Maximaal 

Fijn stot 2) 35 8 8 9 

Fijn stot 3) 35 2 2 3 

NO, (als N02) 18 0 0 0 

S02 3 0 0 0 

24 0 0 0 

HF 4) n.v.l. Onbekend 5) overschrijdingen overschrijdingen 

t.g.v. achtergrond t.g.v. achtergrond 

+ 0 6) + 1 6) 

1) Voor de overige componenten zijn geen grenswaarden in de Wlk opgenomen betrettende het aantal 

overschrijdingen 

2) De berekende waarden voar tijn stot zijn niet gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezoul. 

3) De berekende waarden voor tijn stot zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout. Hiervoor is het 

aantal overschrijdingen verminderd met 6. 

4) Voar HF geldt dat de MTR waarden op een industrieterrein niet van toepassing zijn 

5) Het aantal overschrijdingen ten gevolge van de lokale achtergrondconcentratie is onbekend. Gezien de lokale 

achtergrondconcentratie zal dit aanzienlijk zijn wat veroarzaakt wordt door naburige inrichtingen. 

6) Een jaargemiddelde waarde van 0,05 ~g/m3 levert volgens opgave provincie Groningen statistisch gezien een 

overschrijding van circa 4 dagen van de daggemiddelde concentratie. Lineair ge"interpoleerd betekent dat 

maximaal1 overschrijding (Iokaal, gelegen op de inrichting) wordt berekend ten gevolge van de activiteiten van 

Ensartech. 
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Figuur 5.3 Contourplot bronbijdrage PM10 in de omgeving van Ensartech (in ~g/m3) toekomstige 

situatie 

Figuur 5.4: Contourplot bronbijdrage N02 in de omgeving van Ensartech (in ~g/m3) toekomstige 

situatie 
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5.2.1 Toetsing en evaluatie resultaten inrichting 

Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen komt naar voren dat de bijdrage 
aan de luchtkwaliteit ten gevolge van de activiteiten voor de componenten zoals 
genoemd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer niet leidt tot overschrijdingen van de 
grenswaarde. 

Voor kwik wordt eveneens ruimschoots voldaan aan de WHO richtwaarde. 

Voor HF wordt opgemerkt dat reeds door de aanwezige achtergrondconcentratie de 
MTR waarde wordt overschreden . Deze overschrijding wordt veraorzaakt door een 
aantal grate bedrijven . De bijdrage van Ensartech ten opzichte van het geheel is daarbij 
niet significant te noemen (kleiner dan 0,1%). Daarnaast wordt opgemerkt dat de 
bijdrage van Ensartech aan de HF concentratie in de toekomstige situatie minder wordt 
dan in de huidige vergunde situatie. 

5.3 Resultaten verkeersaantrekkende werking 

Het effect van de verkeersaantrekkende werking op de luchtkwaliteit in de omgeving is 
uitgevoerd middels de NIBM-tool. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in 
Figuur 5.5 voor de huidige situatie en in Figuur 5.6 voor de toekomstige situatie. 

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit 

Extra verkeer als gevolg van het plan 

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 11 
Aandeel vrachtverkeer 100,0% 

Maximale bijdrage extra verkeer N02 in !-Ig/m3 0,15 

PM10 in !-Iglm3 0,02 
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in !-191m3 1,2 

Conclusie 
l~ 

De blJdrage van het extra verkeer Is nlet In betekenende mate; 
geen nader onderzoek nodlg 

Figuur 5.5 Berekend effect verkeersaantrekkende werking verkeer toekomstige situatie 
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Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit 

Extra verkeer als gevolg van het plan 

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 22 
Aandeel vrachtverkeer 100,0% 

Maximale bijdrage extra verkeer N02 in !-Ig/m3 0,30 

PMlO in !-Ig/m3 0,04 

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in !-Ig/m3 1,2 

Conelusie 
~ 

De blJdrage van hat extra varkeer Is nlat In batennende mate; 
geen nader onderzoek nodlg 

Figuur 5.6 Berekend effect verkeersaantrekkende werking verkeer toekomstige situatie 

De berekende concentraties uit de NIBM-tool zullen verder gehanteerd worden . 

5.4 Gecombineerde resultaten 

5.4.1 Overzicht van de resultaten 

Teneinde een representatief beeld van de luchtkwaliteit in de omgeving van Ensartech 
te verkrijgen, dienen de verschillende bronnen van emissies naar de lucht gesommeerd 
te worden. Hiertoe wordt de invloed van de inrichting zelf en de invloed van het verkeer 
op de Valgenweg, de Oosterhorn en de Kloosterlaan als verschillende bronnen gezien 
en tezamen met de heersende achtergrondconcentratie gesommeerd. 

Opgemerkt wordt dat de bronbijdragen vanuit de Valgenweg, de Oosterhorn en de 
Kloosterlaan aileen betrekking hebben op de componenten N02 en PM1Q, aangezien 
andere componenten afkomstig van verkeer niet relevant zijn. Voor de overige 
componenten geldt dat de resultaten van de verspreidingsberekeningen ten gevolge van 
de activiteiten van Ensartech representatief zijn . 

In Tabel 5.5 zijn de totale concentraties van de componenten N02 en fijn stof bepaald 
voor de huidige situatie. 

In Tabel 5.6 zijn de totale concentraties voor de toekomstige situatie bepaald. Daarbij 
worden zowel de maximale berekende achtergrondconcentratie gehanteerd als de 
maximale berekende bronbijdrage van de inrichting. Hiermee wordt de 'worst-case' 
benadering toegepast. 
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T b 15 T I' a e .5 ota e Immlssleconcentratles in d e omgevlng van E nsartech huidlge situatie 

Component Grens- Jaar- Jaar- Jaar- Jaar-

waarde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde 

Wlk achtergrond- maximale bronbijdrage concentratie 

concentratie 1) bronbijdrage toegangs- (totaal) 

Ensartech wegen 

[llg/m1 [llg/m3
] [llg/m3

] [llg/m3
] [llg/m1 

Fijn stot 1) 40 20,43 0.15 0.02 20,60 

Fijn stot 2) 40 15,43 0,15 0,02 15.60 

N02 40 11.29 0,91 0,15 12,35 

1) De berekende waarden voor tijn stat zijn niet gecorrigeerd voar de bijdrage van zeezout. 

2) De berekende waarden voor lijn stot zijn reeds gecorrigeerd voar de bijdrage van zeezout. Voor de gemeente 

Deltzijl wardt de jaargemiddelde achtergrondconcentratie verminderd met 5 j..Ig/m3 

T b 15 T I ' a e .6 ota e Immlssleconcentratles In . d e omgevlng van E nsartech toekomstlge situatie 

Component Grens- Jaar- Jaar- Jaar- Jaar-

waarde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde 

Wlk achtergrond- maximale bronbijdrage concentratie 

concentratie1
) bronbijdrage toegangs- (Iotaal) 

Ensartech wegen 

j1J9/m3] [Ilg/m~ l\Jg/m3] IIlg/m31 [lJglm1 

Fiin stot 1) 40 20,43 0,14 0,04 20,61 

Fijn stot 2) 40 15,43 0,14 0,04 15,61 

N02 40 11 ,29 0,72 0,30 12,31 

1) De berekende waarden voor tijn stol zijn niet gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout. 

2) De berekende waarden voar tijn stot zijn reeds gecarrigeerd voor de bijdrage van zeezout. Voar de gemeente 

Dellzijl wordt de jaargemiddelde achtergrondconcentratie verminderd met 5 j..Ig/m3 

5.4.2 Toetsing en evaluatie gecombineerde resultaten 

Uit de gecombineerde resultaten, waarbij de maximale bronbijdrage vanuit de inrichting, 
en de Valgenweg, de Oosterhorn en de Kloosterlaan met de heersende achtergrond
concentratie zijn gesommeerd, blijkt dat er geen overschrijdingen van de grenswaarden 
uit de Wlk worden berekend voor zowel de huidige situatie (PMlO 20,60 1l9/m3 en N02 

12,35 1l9/m3) als de toekomstige situatie (PM10 20,61 1l9/m3 en N02 12,31 Ilg/m\ 

De bronbijdragen voor de toekomstige situatie is lager dan voor de huidige situatie. De 
reden hiervoor is het hogere debiet, dit leidt tot een hogere uittreedsnelheid omdat de 
schoorsteen gelijk blijft. Door de hogere snelheid ontstaat er een hogere pluimstijging, 
hetgeen lijdt tot een betere verspreiding en dus tot lagere concentraties. 

Voor wat betreft het maximaal toelaatbare aantal overschrijdingen van de uur- en 
daggemiddelde concentraties geldt dat er eveneens geen overschrijdingen worden 
berekend. 
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6 GEUR 

6.1 Inleiding 

Geurvorming bij de installatie zal met name optreden in de loshal (als gevolg van lassen 
van afval in de bunkers) en in het meng- en opslaggebouw (als gevolg van tijdelijk 
opslag van het afval). De vrijkomende geurstoffen worden alien afgezogen en gebruikt 
als verbrandingslucht. Bij de toegepaste verbrandingscondities zullen de geurstoffen 
effectief worden afgebroken. Desondanks zal via de schoorsteen een restemissie 
optreden. 

De overige onderdelen van de instaliatie zulien geen geurhinder veroorzaken, door het 
ontbreken van geurgevoelige processen en door de hierna genoemde maatregelen: 
• de oven, ketel en rookgasreinigingsinstaliatie worden te alien tijde bij een lichte 

onderdruk bedreven ter voorkoming van het ongecontroleerd uittreden van 
rookgassen. Bij een (dreigende) overdruk wordt de instaliatie automatisch uit bedrijf 
genomen; 

• de loshal en het meng- en opslaggebouw worden uitgerust met een eigen 
afzuigsysteem. De afgezogen lucht wordt toegepast als verbrandingslucht in de 
stoomketel; 

• bij een geplande uitbedrijfname zal de opgeslagen hoeveelheid materialen worden 
beperkt; 

• de deuren van de loshal, het meng- en opslaggebouw en het ketelhuis zulien zoveel 
mogelijk dicht zijn, opdat de gewenste onderdruk in stand wordt gehouden; 

• de deuren in de overige gebouwen worden eveneens zoveel mogelijk dicht 
gehouden. 

In geval van storingen en onderhoud van de instaliatie wordt de afgezogen lucht van de 
loshal en het meng- en opslaggebouw naar een stof- en actief koolfilter geleid alvorens 
het naar de lucht wordt geemitteerd. De smeltassen worden buiten opgeslagen, maar 
aangezien deze geen organische componenten meer bevatten (in tegensteliing tot 
reguliere afvalverbranding) zal hierbij geen geuremissie vrijkomen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de emissie van geur aileen zal plaatsvinden via 
de schoorsteen (emissieduur 7.500 uur/jaar) en via het stof- en actief koolfilter 
(emissieduur 1.260 uur/jaar). 

6.2 Geuremissie 

Ensartech betreft een nieuwe inrichting en er hebben nag geen geuremissiemetingen 
plaatsgevonden . Aan de hand van dit gegeven is besloten am de geuremissie uit de 
schoorsteen te berekenen aan de hand van de geurconcentraties zoals die zijn gemeten 
in de schoorstenen van een aantal afvalverbrandingsinstaliaties (AVI), aangezien er 
geen gegevens beschikbaar zijn van vergelijkbare (smelt)instaliaties zoals Ensartech. 

Op basis van expert judgement van Royal Haskoning kan worden gesteld dat de 
geuremissiekentallen betreffende AVI's bruikbaar zijn voor onderhavige situatie. Bij 
Ensartech vindt oak uiteindelijk verbranding van afval plaats. In beide gevallen worden 
de verbrandingsgassen eveneens gereinigd alvorens deze worden geemitteerd. 
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In tabel 6.1 wordt een overzicht gegeven van geurconcentraties zoals die bekend zijn bij 
Royal Haskoning. 

Tabel 6.1 Overzicht geuremissiekentallen 

Installatie Gemeten Referentie 

geurconcentratle 

[ouE/m3) 

ARN schoorsteen 1 370 Provincie Gelderland, Emissiemetingen aan de 

verbrandingslijnen 1 en 2 van Alvalverwerking Regio 

Nijmegen te Weurt, september 2001, rapportnummer:-01-23 

ARN schoorsteen 2 800 Idem 

Gevudo 830 HASKONING, Geuronderzoek Gevudo alvalverwerking N.V., 

september 2000, H1174 AO/R003IWO/LUH 

AVI Twente schoorsteen 1 437 Pro Monitoring, Geurverspreiding AVI Twente, r02974c 

(gebaseerd o~ metingen van 21 Jull 1999l 

AVI Twente schoorsteen 2 334 Pro Monitoring, Geurverspreiding AVI Twente, r02974c 

(gebaseerd op metingen van 21 juli 1999) 

Zoals op te maken is uit de tabel varieert de concentratie van de gepresenteerde 
waarden van circa 300 oUE/m3 tot circa 850 oUE/m3. Voor de berekeningen zal worden 
uitgegaan van de gemiddelde geurconcentratie van 550 oUE/m3. 

Het totale afgasdebiet in de schoorsteen bedraagt ongeveer 11.150 Nm3/uur (0 "C, nat) 
in de vergunde situatie en 20.830 Nm3/uur (0 "C, nat) in toekomstige situatie. De 
geuremissie bedraagt dan ongeveer 6,1 x 106 oUE/uur in de vergunde situatie en 
ongeveer 11,5 x 106 oUE/uur in de toekomstige situatie. 

Voor de loshal wordt eveneens uitgegaan van beschikbare kentalien. Uit het 
geuronderzoek betreffende de afvalverbrandingsinstallatie REC te Harlingen is gebleken 
dat de geuremissieconcentratie vanuit de loshal circa 825 oUE/m3 bedraagt. Uitgaande 
van een debiet van 3.500 Nm3/uur (0 "C, nat) bedraagt de geuremissie circa 2,9 x 106 

oUE/uur. Oit geldt zowel voor de huidige situatie als de toekomstige situatie. 

6.3 Toetsingskader 

Het huidige overheidsbeleid ten aanzien van het beperken van geurhinder is in een brief 
van de Minister van VROM van 30 juni 1995 verwoord. Met deze brief wordt afstand 
genomen van de strikte toepassing van in het verleden gehanteerde percentielwaarden 
met een normerende status. Ais algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd het 
voorkomen van (nieuwe) hinder. Oaarvan afgeleid is de volgende beleidslijn te geven: 
• als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
• als er wei hinder is, worden maatregelen op basis van het SST principe (best 

beschikbare techniek principe) afgeleid; 
• de mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, 

hinderenquete, klachtenregistratie et cetera; 
• de mate van hinder, die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd 

gezag. 
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In de NeR zijn voor belangrijke bedrijfscategorieen de geursituaties uitgewerkt in de 
Bijzondere Regelingen. Het strengste toetsingskader wat voor dergelijke bedrijven wordt 
gehanteerd is 0,5 ouE/m3 als 98-percentiel. In dit onderzoek is derhalve een 
toetsingskader van 0,5 ouEllm

3 als 98-percentiel aangehouden. 

6.4 Uitgangspunten verspreidingsberekeningen ten behoeve van geur 

De geurverspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het nieuwe Nationaal 
Model, zoals dit gebruikt wordt in het door KEMA vervaardigde Stacks 
programmapakket (versie 11.2, release september 2011). De algemene uitgangspunten 
voor de geurverspreidingsberekeningen zijn weergegeven in tabel 6.2. De gehanteerde 
invoergegevens voor de vergunde situatie weergegeven in tabel 6.3 en voor de 
toekomstige situatie weergegeven in tabel 6.4. 

Tabel 6.2 Atgemene uitgangspunten voor de verspreldingsberekeningen 

Parameter Aanname 

Klimatologie De klimatologische gegevens van Nederland, vertaald naar locatiespecifieke meteD, zijn 

representatief voor de omgeving. Gehanteerd zijn de klimatologische gegevens van 1995 

- 2004 voorprognostische berekeninQen. Gerekend is met de uur-tot-uur-methode. 

ReceptorhooQte Voor de receptorhooQte is 1,5 meter gehanteerd. 

Ruwheidlengte Voor de ruwheidlengte is 0,613 meter gehanteerd (berekend middels de PreSRM-tool in 

Stacks) . 

Afmetingen gridt
) De afmetingen van het oppervlak, waarin de verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd, 

ziin: 1.000 meter bii 1.000 meter. 

Receptorpunten Het aantal receptorpunten waarmee gerekend wordt bedraagt 1.681 

Gebouwinvloed Gebouwinvloed is in de modellering toegepast. 

1) Gezien de activiteiten binnen de inrichting en de hoogte van de schoorsteen kan het gebied van 1 x1 km 

rondom de inrichting aangemerkt worden als het gebied dat onder de invloedssfeer van de inrichting ligt en 

waarbinnen een significante bijdrage aan de luchtkwaliteit verwacht mag worden. 

T b 1631 a e nvoerge.gevens S k k d I h 'd' tac s re enmo e UI Ige sltuatle 

Emissiepunt Rijksdriehoek Emissie- Warmte-

x, y coordinaten duur emissie 

[m, m] [uur/jaar] [kW] 

Schoorsteen 261751 , 592054 7.500 0,59 

Loshal 261732,592012 1.260 n.v.t. 

Tabel 6.4 Invoergegevens Stacks rekenmodel toekomstige situatie 

Emissiepunt Rijksdriehoek 

x, y coordinaten 

em, m] 

Schoorsteen 261751,592054 

Loshal 261732,592012 
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Emissie- Warmte-

duur emissie 

[uur/jaar] [kW] 

7.500 1,10 

1.260 n.v.t. 

- 23 -

Diameter Emissie-

bron hoogte 

[m] [m) 

065 20 

1.5 1,5 

Diameter Emissie-

bron hoogte 

[m) em] 

0.65 20 

1,5 1,5 
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6.5 Resultaten en toetsing 

In de figuren 6.1 (huidige situatie) en 6.2 (aangevraagde situatie) zijn de contouren als 
98-percentiel gepresenteerd in oUE/m3. 

Figuur 6.1 Huidige situstie: weergegeven is de 0.5 ouE/m
3 sis 98-percentiel contour 

Figuur 6.2 Voorgenomen situstie: weergegeven is de 0.5 ouE/m3 sis 98-percentiel contour 
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Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de geurimmissiecontour van 0,5 ouEJm3 als 
98-percentiel ten gevolge van zowel de huidige vergunde sitllatie als de aangevraagde 
situatie niet zalleiden tot geurhinder in de omgeVirtg. Opgemerkt wordt dat d.e 
geursituatie in de aangevraagde situatie nagenoeg overeenkomt met de huidige 
vergunde situatie. 
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7 BESCHOUWING EN CONCLUSIES 

In dit onderzoek zijn de voor de thermische verwerking van afval relevante 
componenten in beschouwing genomen, te weten fijn stot, HCI, HF, N02, 802, NH3, CO, 
CxHy ('inert gas'), Cd en TI, 'som zware metalen', kwik en dioxinen. 

De optredende emissies bij Ensartech afkomstig van het verbrandingsproces van het 
stookgas worden via de schoorsteen naar de lucht geemitteerd. Daarnaast treden er 
emissies op als gevolg van het externe transport. De hoogte van deze emissies zijn 
bepaald en via verspreidingsberekeningen vertaald naar een immissieconcentratie in de 
omgeving. 

Uit deze berekeningen komt naar voren dat voor aile in beschouwing genomen 
componenten in ruime mate wordt voldaan aan de grenswaarden gesteld in de Wlk. 
V~~r kwik wordt eveneens ruimschoots voldaan aan de WHO richtwaarde. 

Voor HF wordt opgemerkt dat reeds door de aanwezige achtergrondconcentratie de 
MTR waarde wordt overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een 
aantal grote bedrijven. De bijdrage van Ensartech is daarbij niet significant. Daarbij 
wordt verder opgemerkt dat de bijdrage van HF in de toekomstige situatie ook nog 
minder wordt dan in de huidige vergunde situatie. De situatie bij Ensartech met 
betrekking tot de bijdrage van HF zal dus verbeteren in de toekomstige situatie ten 
opzichte van de reeds vergunde situatie. 

Naast de invloeden van Ensartech afkomstig van bedrijfsemissies zijn tevens de 
invloeden van verkeersaantrekkende werking, voor de hiervoor relevante componenten 
PM10 en N02, onderzocht. Hiertoe is de bronbijdrage van de belangrijkste aan- en 
afvoerweg, te weten de Valgenweg, de Oosterhorn en de Kloosterlaan bepaald. Deze 
bronbijdrage wordt veroorzaakt door het verkeer wat van en naar de inrichting rijdt. 

Tenslotte zijn de bijdragen van aile bronnen gesommeerd met de maximale 
achtergrondconcentratie. Hiermee is een 'worst-case' benadering toegepast. 

Uit de resultaten van de gesommeerde resultaten blijkt dat de totale jaargemiddelde 
concentratie voor de huidige situatie voor de component fijn stof (PM 1O) 20,60 ~gl m3 

bedraagt en voor de component N02 12,35 ~g/m3. V~~r de toekomstige situatie blijkt dat 
de totale jaargemiddelde concentratie voor de component fijn stof (PM1O) 20,61 ~gl m3 

bedraagt en voor de component N02 12 ,31 ~g/m3. 

Samenvattend kan worden gesteld dat voor aile uitgevoerde berekeningen, geen 
overschrijdingen van de grenswaarden zijn berekend. Hiermee voldoet de situatie na 
wijziging van de bedrijfsomstandigheden van Ensartech, aan de luchtkwaliteitseisen. 
Het aspect luchtkwaliteit vormt daarmee geen belemmering voor de 
vergunningverlening ten aanzien van de wijziging in de bedrijfssituatie van Ensartech. 

Daarnaast zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd in het kader van het aspect geur. 
Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat ruimschoots aan de richtwaarde van 
0,5 ouE/m

3 als 98-percentiel wordt voldaan. 
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De activiteiten van Ensartech zullen dan oak niet leiden tot geurhinder in de 
omgeving. Opgemerkt wordt dat de geursituatie in de aangevraagde situatie nagenoeg 
overeenkomt met de huidige vergunde situatie. 
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KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie : FIJN STOF (PM10) 

start datum/tijd: 27-9-20 11 14:12:52 
datum/tijd journaa1 bestand : 27 -9- 2011 14:35:36 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentie1en berekend 
Berekening uitgevoerd met aIle meteD uit Presrm! 
jaargemidde1de is gecorrigeerd voor zeezout met: 5 ug/m3 
en aanta1 daggemidde1de overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage 
met 6 dagen 

Meteo Schipho1 en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaa1d 
592000 

262 000 

De basis - meteoro1ogie EN afge1eide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie- bestand D:\Stacks111\input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
Deze zijn ge1ezen met de PreSRM module; versie 1.113 

Windroos -waarden berekend op opgegeven coordinaten : 262000 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend . 

Doorgerekende (meteo)periode 
Star t datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aanta1 meteo- uren waarmee gerekend is 

2012 

87600 

592000 

De windroos : frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 

met coordinaten: 262000 
592000 
gem. windsne1heid, nee rs1agsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neers1ag(mm) FIJN STOF 

1 (- IS- IS) : 4344.0 5.0 3.3 253.10 18.53 
2 ( 15- 45) : 4826.0 5.5 3.5 140.30 19.54 
3 ( 45- 75) : 7250.0 8.3 3.8 167.80 21.67 
4 ( 75-105) : 5420.0 6.2 3.3 179.25 26.43 
5 (105-135) : 5350.0 6.1 3.1 368.15 26.55 
6 (135-165) : 6312.0 7.2 3.3 584.60 24.44 
7 (165- 195 ) : 9039.0 10.3 4.0 1181.60 21.86 
8 (195-225) : 12110.0 13.8 4.6 2230.88 19.89 
9 (225-255 ) : 11370.0 13.0 5.3 1723.56 18.66 

10 (255-285) : 9022.0 10.3 4.4 1109.79 16.62 
11 (285-315) : 6862.0 7.8 3.9 839.24 15.03 
12 (315-345) : 5695.0 6.5 3.6 416.75 15.73 
gemidde1d/som: 87600.0 4.0 9195.03 20.1 (zonder zeezoutcorrectie) 

1engtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 
Bodemvochtigheid-index : 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aanta1 receptorpunten 168 1 
Terreinr uwheid receptor gebied [m]: 0.6133 
Terreinruwhe id [m] op meteolokatiein windgegeve ns verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5 

Gemidde1de ve1dwaarde concentratie [ug/m3]: 15.43908 (incl. zeezoutcorrectie) 
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hoogste gem . concentratiewaarde in het grid: 15 . 89904 (incl . ~eezoutcorrectie) 

Hoogste uurwaarde concentratie i n t' jdreeks : 303 . 71265 
Coordinaten (x, y) : 261115 , 592027 
Oatum/tijd Cyy , mm, dd, hh ): 2001 1 11 14 

Aanlal bronnen 2 

N*.'***~ Brongegevens van bron 1 
.H BRON PLUS GEBOUW k ·. Schoorsteen 

X-positie van de bron lm] : 261751 
Y-positie van de bran [ ro) : 592054 
langste zijde gebouw (mJ : 30 . 0 
kortste zijde gebouw {m] : 16 . 0 
Hoogee van het g'ebouw [m] : 13 . 0 
Qrientatie gebouw [graden) 68.0 
x_coordinaat van geboml [m) : 261755 
y_ coordinaat van gebouw [m) : 59204 6 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 20 . 0 
Inw . schoors eendiameter (top) : 0 . 65 
Ui-bo{ . schoorsteendiameter (top) : 0.75 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) 
Gem . uittree snelheid over bedrljfsuren (m/s) : 
Tempera uur rookgassen (K) 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

3 . 09483 
14.45398 

423.00 
0 . 596 

**Warmte emiasie is per uur berekend aih van bu1tenluchlLemp~' 
Aanlal bedrijfsuren : 75386 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsucen : (kg/5) 
gemiddelde emissie over al l e u ren : (kg/s) 

.~~ *~**. Bcongegevens van bron 2 
**PUNTBRON Verkeer in ern 

X-positie van de bron [ml : 261735 
Y-positie van de bron fro) : 592022 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 1 . 5 
lnw. schoorsteendiameter (top) : 29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : ~o.nn 

Gem. vo1umeflux over bedr jfsuren (Nm3/s ) 
Gem . uittree sne1haid over bedrijfsuren (m/s) : 
Tempera uur rookgassen (KJ 
Gem . warmLa emissie over bedrijfsuren (MW ) 

0.000021670 
0.000018649 

0 . 05000 
0 . 00008 

285 . 00 
0 . 000 

-·Warmte emissie voor de~e bran constanta - ingele~en - waarde** 
Aantal bedcijfsur.en : 474 
(Bedrijfsuren ~ijn uren 
gemiddelde emis~ie over 
gemidde1de emissie over 

9W3016.01/R0003!Nijm 
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met een amissie > 0) 
bedrijfsuren : (kg/s) 
alla ULen : (kg/s) 

0.000001340 
0.000000007 
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KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: N02 

start datum/tijd: 27-9- 2011 15:36:48 
datum/tijd journaa1 bestand: 27-9-2011 16:07:01 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentie1en berekend 
Berekening uitgevoerd met aIle meteD uit Presrm! 

Meteo Schipho1 en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis-meteoro1ogie EN afgeleide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie- bestand D:\Stacks111\input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie 1.113 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 262000 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 

2012 

87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, 
lokatie 

%) 

met coordinaten: 
592000 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
sektor(van- tot) uren 

1 (-15- 15) : 4344.0 
2 ( 15- 45) : 4826.0 
3 ( 45- 75) : 7250.0 
4 ( 75-105) : 5420.0 
5 (105-135) : 5350.0 
6 (135-165) : 6312.0 
7 (165-195) : 9039.0 
8 (195 - 225) : 12110.0 
9 (225-255) : 11370.0 

10 (255-285) : 9022.0 
11 (285 - 315) : 6862.0 
12 (315-345) : 5695.0 
gemiddeld/som: 87600.0 

lengtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 

% 

5.0 
5.5 
8.3 
6.2 
6.1 
7.2 

10.3 
13.8 
13.0 
10.3 
7.8 
6.5 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

ws neerslag(mm) 

3 . 3 253.10 
3.5 140.30 
3.8 167.80 
3.3 179.25 
3.1 368.15 
3.3 584.60 
4 . 0 1181.60 
4.6 2230.88 
5.3 1723.56 
4.4 1109.79 
3.9 839.24 
3.6 416.75 

4.0 9195.03 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 

1681 
0.6133 

N02 03 

7.09 60.49 
7.95 58.40 
9.73 52.58 

12.07 43.48 
14.98 37.49 
18.05 31.08 
16.21 34.84 
13 .24 41.70 

9.50 54.17 
6.84 62.13 
5.69 65.76 
5.87 63.76 
10.8 49.9 

Terreinruwheid [m] op meteolokatiein 
Hoogte berekende concentraties [m]: 

windgegevens verwerkt 
1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 11.50403 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 12.56110 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 102.76248 

Coordinaten (x,y): 261715, 592052 
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oatumltijd (yy , mm, dd, hh) : 2003 6 3 

Aantal bronnen 2 

'~*k •• ~' Brongegevens van bron 1 
BRON PLUS GE:BOUW •• Schoors'teen 

X- positie van de bron [rn]: 261751 
Y-positie van de bron 1m) : 592054 
langste z~jde gebouw fm) : 30 . 0 
kortste zijde gebouw rm] : 16 . 0 
Hoogte van het gebo~w 1m) : 13 . 0 
Orienta tie gebouw [graden) 68 . 0 
x_coordinaat van geb01JW 1m) : 261755 
y_coordinaat van gebouw fm) : 592046 
Schoorsteen'hoogte (tov maaiveld) 1m] : 20.0 
Inw. schoors eendiameter (cop) : 0.65 
Uitw . schoorsteendiameter (top) : 0 . 75 
Gem . volume£lux over bedrijfsuren (Nm3/s) 
Gem. uittree snelheid over. bedrijfsuren (m/s) : 
Tempera uur rookgassen (K) 
Gem. \'Jarmte emissl.e over bedrijfsuren (~lW) 

2 

3 . 09~83 

14 . 45398 
423.00 

0 . 596 
*Warmte emissie is per uur berekend afh van bui eoluchttemp * 

N02 fraktie i n het rookgas Itl 10 .00 
Aantal bedrijfsuren: 75386 
(Bedrijfsuren zijn uren met eeo emissie > 0) 
gemiddelde em'ssie over bedrijfsuren: (kg/s) 
gemiddelde emissie over alle uren : (kg/s) 

0.000541400 
0.000468495 

wOk_._ Brongegevens van bron 2 
PUNTBRON ~* Verkeer in tern 

X-posit ie van de bron [m1: 261735 
Y-positie van de bron Im1: 592022 
Schoorsteenhoogte (tov maa i veld) 1m) : 1.5 
lnw. schoorsteendiame er (top) : 29 . 00 
Uit\~. schoorsteendiameter (top) : 30 . 00 
Gem . volumeflux over bedr!j£suren (Nm3/s) 0.05000 
Gem . uittree snelheid over bedri jfsuren (m/s): n. oonOB 
Temperatuur rookgassen (K) 285.00 
Gem . warmte emissie over bedrij£suren (MW) 0 . 000 

Warmte emissie voor deze bron constante - I ngelezen - waarde~ 

N02 rakcie in hel rO'okgas [oa) 5 . 00 
Aantal bedrijfsuren : 474 
(Bedrlj£suren 7.ijn llren met een emjssie > 0) 
gemiddelde emissje over beddj'f.'su en: (kg/s) 
gemiddelde emissie over alle uren : (kg/s) 
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KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie : S02 

start datum/tijd: 28-9-2011 8:27 : 53 
datum/tijd journaa1 bestand: 28-9-2011 8:50:45 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentielen berekend 
Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm! 

ROYAL HA.KONING 

Meteo Schipho1 en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis - meteorologie EN afgeleide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks111\input\emis.dat 
Bron(nen}-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie 1.113 

Windroos -waarden berekend op opgegeven coordinaten: 262000 
Windroos-waarde n in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar : 

Aantal meteo- uren waarmee gerekend is 

2012 

87600 

592000 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 

met coordinaten: 262000 
592000 
gem. windsnelheid, neers1agsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot} uren % ws neerslag(mm} S02 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

(-15- 15) : 
( 15- 45): 
( 45- 75) : 
( 75-105): 
(lOS-US) : 
(135-165) : 
(165-195) : 
(195- 225) : 
(225-255) : 
(255 - 285) : 
(285 - 315) : 
(315-345) : 

4344.0 
4826.0 
7250.0 
5420.0 
5350.0 
6312.0 
9039.0 

12110.0 
11370.0 

9022.0 
6862.0 
5695.0 

gemiddeld/som: 87600.0 

1engtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 

5.0 
5.5 
8.3 
6.2 
6.1 
7.2 

10.3 
13.8 
13.0 
10.3 
7.8 
6.5 

Bodemvochtigheid- index: 1.00 

3.3 
3.5 
3.8 
3.3 
3.1 
3.3 
4.0 
4.6 
5.3 
4.4 
3.9 
3.6 

253.10 
140.30 
167.80 
179.25 
368.15 
584.60 

1181.60 
2230.88 
1723.56 
1109.79 

839.24 
416.75 

4.0 9195.03 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 

1681 
0.6133 

2.45 
2 . 71 
4 . 71 
7 . 00 
5.90 
4 . 97 
4.14 
3.72 
3.25 
2.61 
2 .0 1 
1. 89 
3.7 

Terreinruwheid [m] op meteolokatiein 
Hoogte berekende concentraties [m]: 

windgegevens verwerkt 
1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 4.00915 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 6.16217 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 280.19830 

Coordinaten (x, y) : 261715, 592027 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 

Definitief rapport 
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Datum/tijd (yy , mm, dd , hh ): ~997 1 3 

A.antal bconnen 1 

•• • k> Brongegevens van bron 1 
* BRON PLUS GEBOUW .r Schoorsceen 

X-positie van de brGn [m) : 261751 
Y- posi e van de bren 1m] : 592054 
langste ~ijde gebouw [m) : 30 . 0 
kortste zijde gebouw [m] : 16 . 0 
Hoogce van het gebouw 1m] : 13 . 0 
Orientatie gebouw (graden] 68 . 0 
x_coordinaac van gebouw [m) : 261755 
y_coordinaat van gebouw [m] : 592046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) lmJ : 20.0 
tnw. schoorsteendiameter (top) : 0 . 65 
U.Lt\~. schoorsteendiameter (top): 0 . 75 
Gem . velumeflux ovel:" bedrijfsuren (Nm3/s) 
Gem . uittree snelheid over bed.I:ijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem . wacmte emiss e ovel:' bedrijfsuren (M~I) 

3.09483 
14 .45393 

423 . 00 
0.596 

ODD 
__ qeD _ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

~*Warmce emissie is per uur becekend aLh van buitenluchtLempw* 
Aantal bedrijfsuren : 75306 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde em.Lssie over bedrijfsuren: (kg/s) 
gemiddelde emissie over a11e uren: (kg/s) 

9W3016.01/ROQ03/Nijm 

5 oktober 2011 

0 . 000216670 
0 . 000186262 

Luchtkw~l!teitsonder2:oek Ensartech 

Definitief rapport 
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KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: co 

start datum/tijd: 28-9- 2011 9:44:44 
datum/tijd journaal bestand: 28-9-2011 10:08:43 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentielen voor 8-uurgemiddelde concentraties 
Percentielen glijdend gemiddeld 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zi jn! (laatste regel in percentielbestand) 

Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis - meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks111\input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie 1.113 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 262000 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31 - 12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar : 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 

2012 

87600 

592000 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 

met coordinaten: 262000 
592000 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) CO 

1 (-15- 15) : 4344.0 5.0 3.3 253.10 189.75 
2 ( 15 - 45) : 4826.0 5.5 3.5 140.30 197.29 
3 ( 45- 75) : 7250 .0 8.3 3.8 167.80 218.90 
4 ( 75 - 105) : 5420.0 6.2 3.3 179.25 263.99 
5 (105-135) : 5350.0 6.1 3.1 368.15 296.28 
6 (135 - 165) : 6312.0 7.2 3.3 584.60 296.23 
7 (165-195) : 9039.0 10.3 4.0 1181.60 252.80 
8 (195 - 225) : 12110 .0 13.8 4.6 2230.88 217 . 44 
9 (225 - 255) : 11370.0 13.0 5.3 1723.56 189.70 

10 (255-285) : 9022.0 10.3 4.4 1109.79 175.43 
11 (285-315) : 6862.0 7.8 3.9 839.24 164.36 
12 (315-345) : 5695.0 6.5 3.6 416.75 171.18 
gemiddeld/som: 87600.0 4.0 9195.03 217.0 

lengtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) : 0.20 

Percentielen voor 8-uurgemiddelde con centra ties 
Percentielen glijdend gemiddeld 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(b1okken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

Luchlkwalileilsonderzoek Ensartech 

Definilief rapport 
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kunnen bij een gering aanta~ berekenin9suren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand ) 

Aanta1 receptorpunten 1G81 
Terreinruwheid receptor gebied fml : 0 . 6133 
1:erreinruwheid [m) op meteolokatiein windgegevens venlerkt 
Hoogte berekende concentraties fm]: 1 . 5 

Gemiddelde ve1dwaarde concenteatie [ug/m3): 217 . 67570 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 219 . 17142 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 1384. 21057 

Coordinaten (x , y) : 261265 , 591552 
Datum/tijd (yy , mm , dd , hh ): 1997 1 16 10 

Aanta1 bronnen 1 

* ****.* Brongegevens van bron 1 
*w BRON PLUS GEBOU\~ 1t Schoorsteen 

X-positie van de bron [m) : 261751 
Y-positie van de bron [m] : 592054 
langste zijde gebouw LmJ: 30.0 
kortste zijde gebouw (m]: 16 . 0 
Hoogts van het gebouw [m] : 13.0 
Orien atie gebouw [graden] 68.0 
~coordinaat van gebOuw [m]: 261755 
y_coordinaa van g~bOU\1 Lm) : 592046 
Schoorsteenhoogte (tov maaive1d) [m) : 20.0 
tnw. schoorsceendiame'ter (top) : 0.65 
Uitw . schoorsteendiameter (top) : 0.75 
Gem. volumef1u x over bedrijfsuren (Nm3/s) 
Gem. uittree snelhe1d over bede jfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 

3.09483 
14 . 45393 

423 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MN) 
-*Warmte emissie is per uue berekend afh van 
Aan ' al bedrij~suren : 

0 . 596 
bulten.luchttemp~ '· 

75306 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gp.mi(i<lelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
gemidde~de emissie over al1e uren : (kg/s) 

0.000163890 
n . nn0140889 

ODD 
- oeg _ 

DOD 

.OVAL HA.KOIIING 

9W3016.01 /R0003/Nijm 

5 oktober 2011 

Luch!kwaliteitsonderzoek Ensartech 
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ROYAL HAIKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: NH3 

start datum/tijd: 28-9-2011 9:05:06 
datum/tijd journaa1 bestand: 28-9-2011 9:15:21 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentie1en berekend 
Berekening uitgevoerd met a11e meteo uit Presrm! 

Meteo Schipho1 en Eindhoven, vertaa1d naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaa1d 
592000 

262000 

De basis-meteorologie EN afgeleide met eo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks111\input\emis.dat 
AIleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31- 12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo-uren Waarmee gerekend is 

2012 

87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 

592000 
gem. windsne1heid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren 

1 (-15- 15) : 4347.0 
2 ( 15- 45) : 4848.0 
3 ( 45- 75) : 7257 . 0 
4 ( 75-105) : 5420.0 
5 (105-135) : 5350.0 
6 (135-165) : 6314 . 0 
7 (165-195) : 9052 . 0 
8 (195 - 225) : 12115.0 
9 (225-255) : 11374.0 

10 (255-285) : 9024 . 0 
11 (285-315) : 6863 . 0 
12 (315-345) : 5708.0 
gemiddeld/som: 0.0 

lengtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 

% 

5 . 0 
5.5 
8 . 3 
6.2 
6.1 
7 . 2 

10 . 3 
13 . 8 
13 . 0 
10.3 

7.8 
6 . 5 

Bodemvochtigheid- index: 1.00 

ws neerslag(mm) 

3.3 253.10 
3.5 140.30 
3.8 167.80 
3.3 179.25 
3.1 368.15 
3.3 584.60 
4.0 1187.00 
4.6 2233.38 
5.3 1724.51 
4.4 1109.89 
3.9 839.24 
3.6 416.85 
4.0 9204.08 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 

1681 
0.6133 

met coordinaten: 

NH3 

TerreinrU\~heid [m] op meteolokatiein 
Hoogte berekende concentraties [m]: 

windgegevens verwerkt 
1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 

Coordinaten (x, y) : 261540, 592127 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 1997 8 11 17 

Aantal bronnen 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 

Definitief rapport 
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0.00978 
0.02510 
0.64773 

262000 
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•••••• ••• Bcongegcvens van bron 
•• PUNTSRON •• Sc:hoocs t een 

X-positic van de bean em) : 261751 
Y- posicie van de bran Iml : 592054 
Schoot'S t eenhoogte (tov maaivcld) (ml : 20.0 
[nw. schoorsteendlameter (top) : 0 . 65 
Uitw. schoorsteendiamcter (topl : 0 .15 
Gem. volumeflux ovec beddjfsuren (NmJ/s) 
Gem. uittree snelheld ove.:: bedri j fS\lren (m/s) : 
Temperatuur rookg3ssen (X) 
Gem. warmte emissiQ over bedrijfsuren (MW) 

3 . 09483 
14.45391 

423.00 
0.596 

- DOD 
o e D 
000 

ROYAL HAIKONING 

"Warmte emissie is per \lUt becekond 3th van bu!tcnluchttemp" 
I\antal bedrijfsuren: 15312 
(Bedrijfsuren 1. ijn uren 
gemidde l de em lssle over 
gemiddetde emissie over 

9W3016.01/AOOO3/Nijrn 

5 oktober 2011 

met een emi$sie > 0) 
bedrijfsuren : (kg/s) 
aIle uran : (kg/s l 

0.00002 44"0 
O.000021011 

luchlkwalileilsonderzoek Ensartech 

Delini1iel rapport 
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ROYAL HAIKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: HF 

start datum/tijd: 27 - 9-2011 22:48:43 
datum/tijd journaal bestand : 27 - 9-2011 23:06:02 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentielen voor l-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Berekening uitgevoerd met aIle meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis- meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stackslll\input\emis.dat 
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 

2012 

87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 

592000 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren 

1 (-15 - 15) : 4347 . 0 
2 ( 15- 45) : 4848.0 
3 ( 45- 75) : 7257.0 
4 ( 75-105) : 5420.0 
5 (105 - 135) : 53 50.0 
6 (135-165) : 6314.0 
7 (165 - 195) : 9052.0 
8 (195-225) : 12115.0 
9 (225- 255) : 11 374.0 

10 (255-285) : 9024 . 0 
11 (285 - 315) : 6863.0 
12 (315-345) : 570 8 . 0 
gemiddeld/som: 0.0 

lengtegraad:: 5.0 
breedtegraad:: 52.0 

% 

5.0 
5 .5 
8.3 
6.2 
6.1 
7.2 

10.3 
13.8 
13.0 
10.3 

7.8 
6.5 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

ws neerslag(mm) 

3.3 253.10 
3.5 140.30 
3 . 8 167.80 
3.3 179.25 
3.1 368.15 
3.3 584.60 
4.0 1187.00 
4.6 2233.38 
5.3 1724.51 
4.4 1109.89 
3.9 839.24 
3.6 416.85 
4.0 9204.08 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

met 

Percentielen voor l-uurgemiddelde concentraties 

coordinaten: 

HF 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.6133 
Terreinruwheid [m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties em] : 1.5 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 

Definitief rapport 
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Gemldde1de veld~laarde concentratie [u9/m3] : 
hoogste gem. concentratiewaarde i n het grid : 
Hoogste uurwaarde concent.ratie in tijdreeks : 

Coordinaten (x,y) : 261715 , 592027 
Oat:umlt~:ld (yy , rom, dd, hh ) : 2000 8 20 11 

Aanta1 bronnen 1 

K~~~~~.. Brongegevens van bron 1 
** BRON PLUS GEUOUW •• Schoorsteen 

X-pos~ie van de bron (mJ : 261751 
Y-positle van de bron [ml; 592054 
Iangste zijde gebouw (m] : 30 . 0 
kortste zijde gebou\< [m): 16 . 0 
Hoogte van het gebouw (ml: 13 .0 
Orientatie gebouw [graden] 66 . 0 
x_ coordinaat van gebouw (m] : 261755 
y_coordinaat lIan gebou~1 (m): 592046 
Scboorst.eenhoogte (tov maaiveId) [m] : 20.0 
111\<. schoorste.endiamet.er (top): 0.65 
llitw. scboorsteendiameter (t.opJ: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) 
Gem. uittree snelhe'd over bedrijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (KJ 
Gem. warmte emissie over bedrljfsut:en (I·lI'll 

-0 . 0'1901 
0.01931 
0.74410 

3 . 09483 
14.4539" 

4'-3 . 00 
0,596 

.... Warmte emissie is per uur berekend ath van buit.enluchttemp·H 

Aan a1 bedrijEsuren: 75372 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissje > 0) 
gemidde1de emissie over .bedrijfsuren: (kg/5) 
gemiddelde emissle over aIle uren : (k.g/5) 

9W3016.01/R0003JNijm 
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0 . 000002720 
0 . 000002338 

Luchtkwaliteltsonderzoek Ensartech 

Definitief rapport 
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KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof- identificatie: Hel 

start datum/tijd: 27 - 9-2011 22:08:41 
datum/tijd journaal bestand: 27-9-2011 22:25:50 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentielen berekend 
Berekening uitgevoerd met alle meteD uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaa1d naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks111\input\emis.dat 
A11een bron{nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referent ie jaar: 

Aanta1 meteo - uren waarmee gerekend is 

2012 

87672 

De windroos : frekwentie van voorkomen van de windsektoren{uren, %) op receptor
lokatie 

met coordinaten: 
592000 
gem. windsne1heid, neerslagsom 
sektor{van-tot) uren % ws neerslag{mm) HCl 

1 (- 15- 15) : 4347.0 
2 ( 15- 45) : 4848.0 
3 ( 45 - 75) : 7257.0 
4 ( 75 - 105) : 5420.0 
5 (105-135) : 5350.0 
6 (135 - 165) : 6314.0 
7 (l65-195) : 9052.0 
8 (195-225) : 12115.0 
9 (225-255) : 11374.0 

10 (255-285) : 9024.0 
11 (285-315) : 6863.0 
12 (315 - 345) : 5708.0 
gemidde1d/som: 0.0 

lengtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 

5.0 
5.5 
8.3 
6.2 
6 . 1 
7.2 

10.3 
13 .8 
13.0 
10.3 

7.8 
6.5 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

3 .3 253.10 
3.5 140.30 
3.8 167.80 
3.3 179.25 
3.1 368.15 
3.3 584.60 
4.0 1187.00 
4.6 2233.38 
5 . 3 1724.51 
4.4 1109.89 
3.9 839.24 
3.6 416.85 
4.0 9204.08 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) : 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [mJ: 0.6133 
Terreinruwheid [mJ op meteolokatiein windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [mJ: 1.5 

Gemidde1de veldwaarde concentratie [ug/m3J: -0.02585 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.29578 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 11.39948 

Coordinaten (x,y): 261715, 592027 
Datum/tijd (yy,mm,dd, hh): 2000 8 20 11 

Aantal bronnen 1 

********* Brongegevens van bron 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** Schoorsteen 

262000 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 9W3016.01/R0003/Nijm 
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x -posltie van de bron (m) : 261751 
Y- positie van de bron (m): 592054 
langste zijde gebouw [m) : 30.0 
kortste zijde gebouw [m] : 16.0 
Hoogte van het gebou., [m] : 13.0 
Orientatie gebouw [graden) 66.0 
x_coordinaa van gebouw Im1: 261755 
y_coorclinaa' van gebouw 1m] : 5920 46 
Schoorsteenhoogce (' ov maaiveld) 1m) : 20 . 0 
lnw. schoorsteendiameter (top) : 0 . 65 
Uicw . schoorsteend~ameter (top) : 0.75 
Gem . V'o.lumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) 
Gem. ui ttree snelheid over bedrijfsuren (m/5) : 
Temperatuur rookga5sen (K) 
Gem. I<a rmte emissie over bedrijrsuren (MW) 

3 , 09463 
14.45397 

423.00 
0 . 596 

DOD 
"--_ _;;;;0 ..,;; ....... 0 .....--

000 

.OYAL HAIKOIlING 

··Warmte emissie is per our berekend afh van buitenLuchttemp~* 
Aaota1 bedrijfsuren: 15372 
(Bedr ijfsuren zi j n Uren met eeo e miasie > 0) 

gemi dde de emissie o ve l: bedri j'f suren : (kg/s) 
gemiddelde emi-ssie over aLl,e uren : (kg/s) 

9W3016.01/R0003/Nijm 
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0.0000416"10 
0.000035824 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 
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KEMA STACKS VERSIE 2011 . 2 
Release 23 aug. 2011 

S oE-ldentiLLcatie: 

start datum/Ujd: 28-9- 2011 10 : 59 : 46 
datum/tijd journaal bestand: 28 - 9-2011 11 : 16 : 55 

BEREKENINGRESOLTATEN 

Geen percentlelen berekend 
Bereken.lng uitgevoerd met aIle meteo uit Presrml 

Meteo Schipho1 en Eindhoven , ver taa l..d naa r locatiespeciE;ieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
5nOOO 

262000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (Uk , L etc) is vi a de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D: \S'tacksl11 \input\emis . dat 
Alleen bron(nen) - bijdragen be£ekendl 

Doorgerekende (meteo)periode 
S~t datum/ti jd : 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24 : 00 h 

Proqnostische berekeni ngen met referentie jaae : 

l\antal meteQ-uren waarmee gerekend is 

2012 

8"/672 

De wind r oos : £rekwentie van voorkome n van de wlndsektoren (uren , %) op £eceptor
lokatie 

met coordinaten: 
592000 
gem . windsnelheid , neerslagsom 
sektor(van-tot ) uren \ ws neerslag(mm) inert gas 

1 (- 15- 15) : 11347.0 
2 ( 15- 45) : 481J8.0 
3 ( 45- 75) : 7257.0 
~ ( 75-105) : 5420 . 0 
5 (105-135) : 5350.0 
6 (135-165) : 6314 .0 
7 (165-195) : 9052 . 0 
8 (195-225) : 12115 . 0 
9 (225- 255) : 11374 . 0 

10 (255- 285) : 9024.0 
11 (285-315) : 6863 . 0 
12 (315-34 5) : 5708 . 0 
gemiddeld/som : 0.0 

lengtegraad : : 5 . 0 
breedtegraad: : 52 . 0 

5.0 
5 . 5 
8 . 3 
6 . 2 
6 . ~ 

7 . 2 
10 . 3 
13 . 8 
13 . 0 
10.3 

7.B 
6 . 5 

Bodemvochtigheid-index : 1 . 00 

3 . 3 253 . 10 
3 . 5 140.30 
3 . 8 167 . 80 
3.3 179 . 25 
3 . 1 36B.15 
3 . 3 584 . 60 
4.0 1187 . 00 
4 . 6 2233 . 38 
5 . 3 1724 .51 
4.4 1109 . 89 
3.9 839.24 
3.6 1\16.85 
4 . 0 9204.08 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) : 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aanta l receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied 1m] : 

1681 
0 . 6133 

Terreinruwheid (mJ op meteolokatiein 
Rooqte be rekende concentraties 1m] : 

windgegevens ve rwerk t 
1.5 

Gemi,ddelde veld\~aarde concentratie [ug/m3J : 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid : 
Hoc;>gste uurwaarde concentratie in tijdreeks : 

Coordinaten (x , y) : 261715 , 592027 
Daturn/tijd (yy,mm,dq,hh): 2000 8 20 11 

Aantal bronnen 1 

•• ' ... ~ .. ~~ Brongegevens van bron 1 
** BRON PLUS GEBOUW ~k Schoorsteen 

-0 . 02420 
0.315-14 

12 . 15726 

262000 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 9W3016.01!R0003/Nijm 
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x-positie van de br.on [m): 261751 
Y-positie van de bron 1m]: 592054 
langste z jde gebouw [m): 30 . 0 
kortste zijde gebouw 1m] : 16.0 
Hoogte van het qebou w [m] : 13.0 
Orienta tie gebouw (graden] 68.0 
x_ooordinaa ' van gebouw 1m) : 261755 
y_coordi naat van gebouw (m]: 592046 
Schoorsteenhoogte (tov maalve1d) lm] : 20.0 
l nw. schoorsteendiameter (top): 0.65 
U~tw . schoorsteendlameter ( op): 0.75 
Gem . volume flux over bedrij fsu ren (Nm3/s) 
Gem . uit' ree snelheid over bedri jfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

3.0948.3 
11.45397 

423.00 
0 . 596 

ODD 
__ 0·0 __ 

DOD 

ROYAL MAI.ONING 

*Warmte emissie 5 pe.r uur berekend aIM van buitenluchttemp * 
Aantal bedrijfsuren : 75372 
(Bedrijfsu ren zijn uren met een emiss.i.e > 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
gemiddelde emissie over alle uren : (kg/s) 

9W3016.01 /R0003/Nijm 
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0.0000'14440 
0 . 000038205 

Luchlkwalileilsonderzoek Ensartech 

De/initiel rapport 
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Bijlage 2 
Scenariobestanden Stacks verspreidingsberekeningen 

toekomstige situatie 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ehsartech 
Definitief rapport 
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KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof- i dentificatie : FIJN STOF (PM,0 ) 

start datum/tijd: 27 - 9-2011 13:49:05 
datum/tijd journaa1 bestand: 27-9-2011 14:10:17 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentielen berekend 
Bere kening uitgevoerd met aIle meteo uit Presrm! 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 5 ug/m3 

ROYAL HA.KONING 

en aantal daggemiddelde overschr ijdingen PM10 zi j n gecor r igeerd voor zeezoutbijdrage 
met 6 dagen 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaa1d naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis-me teorologie EN afge1eide meteD (u', L etc) is via d e PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks111\input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Ne derland (GCN) gebr uikt 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie 1.113 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coo r dinaten: 262000 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31 - 12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aanta1 meteo-uren waarmee gerekend is 

2012 

87600 

592000 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 

met coordinaten: 262000 
592000 
gem. windsnelheid, 
sektor(van-tot) uren 

neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
% ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (- IS- IS) : 4344.0 
2 ( 15- 45) : 4826.0 
3 ( 45- 75) : 7250.0 
4 ( 75-1 05) : 5420.0 
5 (l05-135) : 5350.0 
6 (135-165) : 6312.0 
7 (165-195) : 9039.0 
8 (195-225) : 12110.0 
9 (225-255) : 11370.0 

10 (255-285) : 9022.0 
11 (285-315) : 6862.0 
12 (315-345) : 5695.0 
gemiddeld/som: 87600.0 

1engtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 

5.0 
5.5 
8.3 
6.2 
6.1 
7.2 

10.3 
13.8 
13.0 
10.3 

7.8 
6.5 

Bodemvochtigheid- index: 1.00 

3. 3 253.10 
3. 5 140.30 
3 . 8 167.80 
3 . 3 179. 25 
3. 1 368.15 
3.3 584.60 
4 . 0 1181.60 
4. 6 2230.88 
5. 3 1723.56 
4 . 4 1109.79 
3 . 9 839.24 
3. 6 416.75 
4 .0 9195.03 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.2 0 

Geen perce ntielen berekend 
Aant a1 receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 

1681 
0.6133 

18.53 
19.54 
21.67 
26.43 
26.55 
24.44 
21.86 
19.89 
18.66 
16.62 
15.03 
15.73 
20.1 (zonder zeezout correctie) 

Terre i nruwheid [mJ op meteolokatiein 
Hoogte berekende concentraties [m]: 

windgegevens verwerkt 
1.5 

Gemiddelde v eldwaarde concentratie [ug/m3]: 

9W3016.01/R0003/Nijm 

5 oktober 2011 

15.43734 (incl. zeezoutcorrectie) 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 
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.OYAL "AIKONING 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid : 15.88358 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uunlaarde concentratie in ijd.reeks : 304 . 11908 

Coordinaten (x. y) : 261715 , 592027 
Datum/tijd (yy , mm, dd , hh) : 2001 1 11 14 

Aantal bronnen 2 

Brongegevens van bron 1 
* BRON PLUS GEB0UI'I * Schoorsteen 

X-positie van de bron [m] : 261751 
Y- positie van de bron [mJ : 5920 54 
1angste zijde gebouw 1m] : 30 . 0 
kortste zljde gebouw [m) : 16 . 0 
Hoagte van het gebouw (m]: 13.0 
Orienta tie gebouw (graden] 68 . 0 
x_coordinaa van gebouw [m] : 261755 
y_coordinaat van gebouw [m] : 59204 6 
Schoorsteenhoog e (tov maaiveld ) (mJ : 20 . 0 
Tnw. schoorsteendiameter (top): 0 . 65 
U!tw . schoorsteendiameter (top) : 0 . 75 
Gem . volumeflux over bedrljfsuren (Nm3Is ) 
Gem . uittree snelheld over bedrijfsuren (m/s) : 
'l'emperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW ) 

5 . 78305 
27 . 00613 

423 . 00 
1.113 

**Warm e emi.ssie is per uur berekend afh van buitenluchttemp"" 
Aantal bedrijfsuren : 75386 
(Bedrijfsuren zij n uren met een emissle > 0) 
gemiddelde emissie over bedrljfsu ren : (kg/s) 
gemiddelde emissie ove~ alle uren : (kg/s) 

* *** * Brongegevens van bron 2 
PUNTBRON Verkeer Intern 

x-positie van de bron lm]: 261735 
Y-positie van de bron [m] : 592022 
Schoorsteenhoogte (tov maalve l d) (m) : 1 . 5 
lnw . schoorsteendiameter (top) : 29 . 00 
Uitl." schoorsteendiameter (top) : 30 . 00 
Gem . volume flux over bedrijfsuren (Nm3/sJ 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem . warmte amissle over bedrijfsuren (MW) 

0 . 000033300 
0 . 000028657 

0.05000 
0 . 00008 

285 . 00 
0.000 

*Warmte emissle voor ~eze bron cons ante - ingelezen - waarde 
A.antal bedri jfsuren : 982 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissi.e > 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
gemiclde1de emissie over aIle uren : (kg/s) 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 

Definitief rapport 

0 . 000001340 
0 . 000000015 

9W3016.01/R0003fN Ijm 
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ROYAL HASKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof- identificatie: N02 

start datum/tijd: 27-9-2011 15:06:20 
datum/tijd journaal bestand : 27 - 9-2011 15:35:02 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentie1en berekend 
Berekening uitgevoerd met aIle meteD uit Presrm' 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stackslll\input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie 1.113 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 262000 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31- 12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo - uren waarmee gerekend is 

2012 

87600 

De windroos: frekwenti e van voorkomen van de windsektoren(uren, 
lokatie 

%) 

met coordinaten: 
592000 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
sektor(van-tot) uren 

1 (- 15- 15) : 4344.0 
2 ( 15- 45) : 4826.0 
3 ( 45- 75) : 7250.0 
4 ( 75 - 105) : 5420.0 
5 (105-135) : 5350.0 
6 (135 - 165) : 6312.0 
7 (165-195) : 9039.0 
8 (195-225) : 12110.0 
9 (225- 255) : 11370.0 

10 (255-285) : 9022.0 
11 (285-315) : 6862.0 
12 (315-345) : 5695.0 
gemiddeld/som: 87600.0 

lengtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 

% 

5.0 
5.5 
8.3 
6.2 
6.1 
7.2 

10.3 
13.8 
13.0 
10.3 

7.8 
6.5 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

ws neerslag (mm) 

3.3 253.10 
3 .5 140.30 
3. 8 167.80 
3.3 179.25 
3. 1 368.15 
3 .3 584.60 
4.0 1181.60 
4.6 2230.88 
5.3 1723.56 
4 . 4 1109.79 
3 .9 839.24 
3 .6 416.75 

4 . 0 9195.03 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) : 0 . 20 

Geen percentielen berekend 
Aanta1 receptorpunten 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.6133 

N02 03 

7 . 09 60.49 
7 .95 58.40 
9 .73 52.58 

12.07 43.48 
14 . 98 37.49 
18 . 05 31. 08 
1 6 .21 11.R4 
13 . 2 4 41. 70 

9.50 54.17 
6.84 62.13 
5 .69 65.76 
5 . 8 7 63.76 
10 . 8 49.9 

Terreinruwheid [m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 11.46729 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 12.37330 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 109.53089 

Coordinaten (x,y): 261765, 592002 

592000 

op receptor-

262000 

(ug/m3) 

9W3016.01/R0003/Nijm 

5 oktober 2011 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 
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Datllmltijd (yy,mm, dd,hh): 1997 5 2 23 

Aantal bronnen 2 

.***-* •• * Brongegevens van bron 1 
** BRON PLUS GgBOUW * Schoorsteen 

X-pos itie van de bron tm]: 261751 
Y- positie van de bron [m) : 592054 
langste zijde gebollw 1m): 30 . 0 
kortste z i jde gebouw [m) : 16 . 0 
Hoogte van het gebouw 1m): 13 . 0 
Orienta tie gebouw [graden] 68 . 0 
x-coordinaat van gebouw [m] : 261755 
y_coordinaat van geboul1 1m] : 592046 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] : 20 . 0 
Tnw. $choorsteendiameter (top): 0 . 65 
Uitw . schoorsteendiameter (top): 0 . 75 
Gem . voiumeflllX over bedrijfsuren (NmJ/s) 
Gem . ll ittree soelbe dover bedrijfsuren (m/s) : 
Temperatllur r ookgassen (K) 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

5.78305 
27 . 00613 

423.00 
1.113 

Warmte emissie is per UUt berekend afh van 
NOZ fraktie in het rookgas 1%) 
Aantal bedrijfsuren: 

buitenluchttemp~ 

10 . 00 
75386 

(Bedrijfsuren zijn uren met aen emissie ~ 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
gemiddelde emissie over alle uren : (kg/s) 

~.~ ~.*** Brongegevens van bron 2 
** PUNTBRON ** Verkeet intern 

K-positie van de bron 1m]: 261735 
Y-positie van de bron 1m): 592022 
SchCDorsteenhoogte (tov maa.lve-1d) [lnl : 1 . 5 
rnw . schoorsteandiameter (top) : 29 . 00 
Uitw . scboots eendtameter (top) : 30 .00 
Gem . volumef1ux over bedrijfsuren (Nm3/s) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem . warmte emissie over bedri jfsuren (MW) 

0 . 000833300 
0.000717114 

0.05000 
0.00008 

285 . 00 
0 . 000 

'""Warmte emissie voor deze bron constante -
N02 fra ktie 1n het rookgas It] 

ingelezen - waarde w* 
5 .00 

Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren z ij n uren met een e missie > 0) 
gemiddelde emissie over bedri j fsuren : (kg/s) 
gemiddelde emissie over alle uren: (kgfs) 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 

Definitief rapport 
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0.000080500 
0.000000902 
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KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: S02 

start datum/tijd: 28-9-2011 8:02:29 
datum/tijd journaal bestand ; 28 - 9-2011 8:23:51 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentielen berekend 
Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie- bestand D:\Stacks111\input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie 1.113 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 262000 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd; 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 

2012 

87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren{uren, 
lokatie 

.. ) 
met coordinaten; 

592000 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
sektor{van-tot) uren 

1 (-15- 15) ; 4344 . 0 
2 ( 15- 45) ; 4826.0 
3 ( 45- 75) ; 7250.0 
4 ( 75-105) ; 5420 .0 
5 (105-135) ; 5350.0 
6 (135-165) ; 6312.0 
7 (l65-195) ; 9039 .0 
8 (195-225) : 12110.0 
9 (225-255) : 11370.0 

10 (255-285) : 9022.0 
11 (285-315) : 6862.0 
12 (315-345) : 5695 .0 
gemiddeld/som: 87600.0 

lengtegraad:: 5 .0 
breedtegraad: : 52.0 

% 

5.0 
5.5 
8.3 
6.2 
6.1 
7.2 

10.3 
13 .8 
13.0 
10.3 

7 .8 
6.5 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

ws neerslag{mm) 

3.3 253 .10 
3.5 140.30 
3.8 167.80 
3.3 179.25 
3.1 368.15 
3.3 584.60 
4.0 1181.60 
4.6 2230.88 
5.3 1723.56 
4.4 1109.79 
3.9 839.24 
3.6 416 .75 
4.0 9195.03 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) : 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 

1681 
0.6133 

S02 

2.45 
2.71 
4.71 
7.00 
5.90 
4.97 
4.14 
3.72 
3.25 
2.61 
2.01 
1. 89 
3.7 

Terreinruwheid [m) op meteolokatiein 
Hoogte berekende concentraties [m): 

windgegevens verwerkt 
1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3): 3.99157 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 6.01179 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 278 .525 73 

Coordinaten (x, y) : 261715, 592027 

592000 

op receptor-

262000 

(ug/m3) 
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( 

Datum/tijd Cyy,mm,dd, hh) : 1997 1 3 

Aantal bronnen 

•• ••• • • •• arongegevens van bron 1 
• • aRON PLUS GEBOUW •• Schoorsteen 

X-positie van de bron (m): 261751 
Y-positie van de bron (m) : 592054 
Itlngste djde gcbouw 1m) : 30.0 
kortste djde gebouw 1m) : 16.0 
Hoogte van het gebouw 1m): L3.0 
Orienta tie gebouw (graden) 68.0 
x~coordinaat V(ln gebouw 1m): 261"/55 
y~coo(dinaat van gebouw 1m): 592046 
Schoo(steenhoogte (tov maaiveld) 1m): 20.0 
Inw . school:steendiameter (top) : 0 . 65 
Ultw. schoorsteendlameter (top) : 0 . 75 
Gem. volumeflux over bedrljfsul:en (Nm3/s) 
Gem. uittree sne1heid over bedrl j fsurcn (m/s) : 
Temperatuur rookgtlssen (K) 
Gem. warmta emissie over bedrijfsuren (MW) 

2 

5.76305 
27.00613 

423.00 
1.113 

"Warmte emissie is par uur be(ekend afh van buitenluchttemp " 
Aanta1 beddjfsuren : 75306 
(aedd j fsuran z1jn uren 
gemiddelde emissie over 
gemidde1de emissie over 

met een emissie > 0) 
bedrijfsuran: (kg/s) 
aHa uren: (kg/5) 

LlJchlkwaliteitsonderzoek Ensarlech 

Oefinilief rapport 

0.000333300 
0 . 000296524 
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ROYAL "AIKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof- identificatie: co 

start datum/tijd: 28-9-2011 9:20:27 
datum/tijd journaal bestand: 28-9-2011 9:42:56 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentielen voor 8-uurgemiddelde concentraties 
Percentielen glijdend gemiddeld 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoevee1 uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn ! (laatste rege1 in percentielbestand) 

Berekening uitgevoerd met alle meteD uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaa1d naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie- bestand D:\Stacksl11\input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie 1.113 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 262000 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo- uren waarmee gerekend is 

2012 

87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, 
lokatie 

%) 

met coordinaten: 
592000 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van- tot) uren 

1 (- 15- 15) : 4344.0 
2 ( 15- 45) : 4826.0 
3 ( 45- 75) : 7250.0 
4 ( 75-105) : 5420.0 
5 (105-135) : 5350.0 
6 (135-165) : 6312.0 
7 (165-195) : 9039.0 
8 (195-225) : 12110.0 
9 (225-255) : 11370.0 

10 (255-285) : 9022.0 
11 (285-315) : 6862 .0 
12 (315-345) : 5695.0 
gemiddeld/som: 87600.0 

lengtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52 .0 

% 

5.0 
5.5 
8.3 
6.2 
6.1 
7.2 

10.3 
13.8 
13.0 
10.3 
7.8 
6.5 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

en gem. achtergrondconcentraties 
ws neerslag(mm) CO 

3.3 253.10 189.75 
3.5 140.30 197.29 
3.8 167.80 218.90 
3.3 179.25 263.99 
3.1 368.15 296.28 
3.3 584.60 296.23 
4.0 1181. 60 252.80 
4.6 2230.88 217.44 
5.3 1723.56 189.70 
4.4 1109.79 175.43 
3.9 839.24 164.36 
3.6 416.75 171.18 
4.0 9195.03 217 .0 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Percentielen voor 8-uurgemiddelde concentraties 
Percentielen glijdend gemiddeld 
In het percentie1enbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

592000 

op receptor-

262000 

(ug/m3) 
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Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 
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kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

l\an a~ receptorpu.nten 1681 
T.erreinru\"heid receptor gebied 1m] : 0.6133 
Terreinruwheid [m) op meteolokatiein windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentz;aties fm) : 1.5 

Gemidde1de veldwaarde ooncentratie (ug/m3 ) : 217.66162 
hoogste gem . concentratiewaarde in het grid : 2~9 . 04932 

Hooqste uurwaarde concentratie in tijdreeks : 1384 . 21057 
Coordinaten (x , y) : 2612£5 , 591552 
Oatum/tijd (yy , mm, dd , hh ): 1997 1 16 10 

l\antal bronnen 1 

***.*.*~~ Brongegevens van bron 1 
* BRON PLUS GEBOUW t~ Schoors een 

X- positie van de bron (m] : 
Y-positie van de bron [m] : 
langste zijde gebouw 1m] : 
kortste zijde gebouw (m]: 
Hoogte van het gebouw [m] : 
Orientat.ie gebouw (graden ] 
x_ coordinaa van gebouw [m] : 
y_ coordinaat van gebouw 1m) : 
Schoorsteenhoogte (tov maa ' veld ) 
lnw . schoorsteendiameter (top) : 
Uitw . schoorst.eendiameter (top ) : 

261751 
592054 

30.0 
16.0 
13.0 
68.0 

261755 
592046 
(m) : 

Gem. volumeflu x over bedrijfsuren 
Gem . uittree sne1heid over bedrij 
Temperatuur rookgassen (K) 

20 . 0 
0.65 
0 . 75 

(Nm3/s) 
suren (m/s) : 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

5 . 78305 
27.0'0613 

423 . 00 
1.113 

buiten.luchttemp 
75306 

· ... ·Warmte emissie . s per uur perek.end afh van 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissle > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
gemidde1de emissie o ver aIle uren : (kg/s ) 

LuchtkwaliteitsonderzOek Ehsartech 

Definitief rapport 

0 . 000250000 
0 . 000214914 

--
DOD 
o eD 
0 0 0 

-
.OYAL HAIIlOMING 

9W3016.01/R0003INijm 

'5 oktober 2011 



- DOD 
o e D 
OD D -

ROYAL HASKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: NH3 

start datum/tijd: 28-9-2011 8:56:02 
datum/tijd journaal bestand: 28 - 9-2011 9:04:24 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentielen berekend 
Berekening uitgevoerd met a1le meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stackslll\input\emis.dat 
Bron(nen) - bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 
opgegeven achtergrond-bestand D:\Stacksll1\input\geendata.dum 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
Deze zijn ge1ezen met de PreSRM module; versie 1.113 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 262000 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aanta1 meteo-uren waarmee gerekend is 

2012 

87600 

De ,.,indroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, 
lokat ie 

%) 

met coordinaten: 
592000 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
sektor(van- tot) uren 

1 (-15- 15) : 4344.0 
2 ( 15- 45) : 4826.0 
3 ( 45- 75) : 7250.0 
4 ( 75-105) : 5420.0 
5 (105-135) : 5350.0 
6 (135-165) : 6312.0 
7 (165-195) : 9039.0 
8 (195-225) : 12110.0 
9 (225-255) : 11370.0 

10 (255-285) : 9022.0 
11 (285-315) : 6862.0 
12 (315-345) : 5695.0 
gemiddeld/som: 87600.0 

1engtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 

% 

5.0 
5 .5 
8 .3 
6 . 2 
6.1 
7.2 

10.3 
13 . 8 
13 .0 
10 .3 
7.8 
6 . 5 

Bodemvochtigheid- index: 1.00 

ws neerslag(mm) 

3.3 253.10 
3. 5 140.30 
3. 8 167.80 
3.3 179.25 
1 . 1 368.15 
3. 3 584.60 
4.0 1181. 60 
4 .6 2230.88 
5. 3 1723.56 
4.4 1109.79 
3.9 839.24 
3 . 6 416.75 
4. 0 9195.03 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) : 0 . 20 

Geen percentie1en berekend 
Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied [m): 

1681 
0.6133 

NH3 

2.25 
2.25 
2.25 
2.25 
2.25 
2.25 
2.25 
2.25 
2.25 
2.25 
2.25 
2.25 
2.3 

Terreinruwheid [m] op meteolokatiein 
Hoogte berekende concentraties [m]: 

windgegevens verwerkt 
1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 

2.52677 
2.91578 

592000 

op receptor-

262000 

(ug/m3) 
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Hoogste uurwaarda concentratie in tijdreeks : 3 . 55669 
Coordinaten (K, y) : 261490 , 591927 
Oatum/tijd (yy , mm,dd,hh) : 1997 6 10 18 

Aantal bronnan 1 

**.****.* Brongegevens van bron 1 
~ ,. I?UNTBRON H Scho.ot"steen 

x-positie ~an de bron [m] : 261751 
Y-positie van de bron lmJ : 592054 
Schoorsteenhoogte (tov m.;!"iveld) 1m]: 20.0 
J;n~l. schoorsteendiameter (top) : 0.65 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 0 . 75 
Gem. volumef1ux over bedrijfsuren (Nm3/s) 
Gem. uittree sne1heid over bedrij£suren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 

Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

5 . 78305 
27.00613 

423.00 
1.113 

~·Warmte amissie is per uur berekend ath van buitenLuchttemp· 
Aantal bedrijfsuren: 75306 
(Bedrijfsuren 7.ijn uren met een amissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
gemlddelde amissle over aIle uren : (kg/s) 

Luchtkwaliteilsonderzoek Ensartech 

Definitiel rapport 

0 . 000037 500 
0.000032237 
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ROYAL HASKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof- identificatie: HF 

start datum/tijd: 27-9-2011 22:30:10 
datum/tijd journaa1 bestand: 27-9- 2011 22:45:55 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentie1en voor 1-uurgemidde1de concentraties 
In het percentie1enbestand is aangegeven op hoevee1 uur(b1okken) 
de percentie1waarden betrekking hebben, de hoge percentie1en 
kunnen bij een gering aanta1 berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste rege1 in percentie1bestand) 

Berekening uitgevoerd met a11e meteD uit Presrm! 

Meteo Schipho1 en Eindhoven, vertaa1d naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaa1d 
592000 

262000 

De basis-meteoro1ogie EN afge1eide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks111\input\emis.dat 
AIleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1 - 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aanta1 meteo-uren waarmee gerekend is 

2012 

87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 

met coordinaten: 262000 
592000 
gem. windsne1heid, neers1agsom 
sektor(van-tot) uren % ws neers1ag(mm) HF 

1 (-15- 15) : 4347.0 5.0 3.3 253.10 
2 ( 15- 45) : 4848.0 5.5 3.5 140.30 
3 ( 45- 75) : 7257.0 8.3 3.8 167.80 
4 ( 75 - 105) : 5420.0 6.2 3.3 179.25 
5 (105-135) : 5350.0 6.1 3.1 368.15 
6 (135-165) : 6314.0 7.2 3.3 584.60 
7 (165-195) : 9052.0 10.3 4.0 1187.00 
8 (195-225) : 12115.0 13.8 4.6 2233.3R 
9 (225-255) : 11374.0 13.0 5.3 1724.51 

10 (255-285) : 9024.0 10.3 4.4 1109.89 
11 (285-315) : 6863.0 7.8 3.9 839.24 
12 (315 - 345) : 5708.0 6.5 3.6 416.85 
gemidde1d/som: 0.0 4.0 9204.08 

1engtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) : 0.20 

Percentie1en voor 1-uurgemidde1de concentraties 
In het percentie1enbestand is aangegeven op hoevee1 uur(b1okken) 
de percentie1waarden betrekking hebben, de hoge percentie1en 
kunnen bij een gering aanta1 berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste rege1 in percentie1bestand) 

Aanta1 receptorpunten 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.6133 
Terreinruwheid [m] op meteo1okatiein windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5 

9W3016.01/R0003/Nijm 
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Gemiddelde veldwaarde concentratie (ug/m3) : 
hoogste gem . concentratiewaarde in het grid : 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 

Coordinaten (x , y)' : 261715 , 592027 
Datum/tijd (yy , mm , dd , hh) : 2002 4 6 11 

Aantal bronnen 1 

• ** Brongegevens van bron 1 
- BRON PLUS GEBOUW 1* Schoorsteen 

X- positie van de bron 1m): 261751 
Y- positie van de bron [m) : 592054 
langste zijcle gebouw lml: 30.0 
kortste zijde gebouw [ro): 16 .0 
Hoogte van het gebouw [m) : 13.0 
Orientatie gebouw IgxadenJ 68 . 0 
x_coo.rdinaat van gebouw [m1 : 261755 
y_coordinaat van gebouw [m] : 592046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m ): 20 . 0 
ImL schoo.csteendiameter (top): 0.65 
Uitw . schoorsteendiameter (top): 0.75 
Gem. vo1umef1ux over bedrijfsuren eNm3/s) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem . war-mte emiasie over b<'!drijfsuren (I~W) 

- 0 . 04923 
0 . 0.1748 
0 . 80614 

5 . 78305 
27 . 00613 

423 . 00 
1.113 

'" 'Warmte emissle is per uur berekend a fh van buitenluchttemp • 
Aantal bedrljfsuren : 75372 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emiasie > 0) 
gemiddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 
gemiddelde emissie over aIle uren : (kg/s ) 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 

Definitief rapport 

0.0000011200 
0.000003611 
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ROYAL HASKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie : Hel 

start datum/t ijd : 27-9-2011 20:59:30 
datum/tijd journaa1 bestand : 27-9- 2011 21:15:07 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentie1en berekend 
Berekening uitgevoerd met aIle meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis-meteorologie EN afge1eide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks111\input\emis.dat 
AIleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 

201 2 

87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 

met coordinaten: 
592000 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) HCI 

1 (-15- 15) : 4347.0 
2 ( 15- 45) : 4848.0 
3 ( 45- 75) : 7257.0 
4 ( 75-105) : 5420.0 
5 (105-135) : 5350.0 
6 (135-165) : 6314.0 
7 (165-195) : 9052.0 
8 (195-225) : 12115.0 
9 (225-255) : 11374.0 

10 (255-285) : 9024.0 
11 (285-315) : 6863.0 
12 (315 - 345) : 5708.0 
gemiddeld/som: 0.0 

lengtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 

5 . 0 
5.5 
8.3 
6 . 2 
6 . 1 
7 . 2 

10.3 
13 . 8 
13.0 
10 . 3 

7 . 8 
6 . 5 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

3.3 253.10 
3.5 140.30 
3.8 167.80 
3.3 179.25 
3.1 368.15 
3.3 584.60 
4.0 1187.00 
4.6 2233.38 
5.3 1724.51 
4.4 1109.89 
3.9 839.24 
3.6 416.85 
4.0 9204.08 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) : 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 

1681 

Terreinruwheid [m] op meteolokatiein 
Hoogte berekende concentraties [m]: 

0 . 6133 
windgegevens verwerkt 

1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: -0.02977 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.26015 
Hoogste uurwaarde concentratie in ti jdree ks: 11.99620 

Coordinaten (x, y) : 261715 , 592027 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 2002 4 6 11 

Aantal bronnen 1 

********* Brongegevens van bron 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** Schoorsteen 

262000 

9W3016.01/R0003/Nijm Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 
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r 
X~positie van de bron (ml : 261751 
Y~positie van de bron (ml : 592054 
langste ti jde gebouw [m) : 30 . 0 
kortste zijde gebouw [m) : 16.0 
Hoogte van het gcbouw [nI) : 13.0 
Orientatie gebouw [graden) 68.0 
x_coordinaat van gebouw (~I : 261755 
y_coordinaat van gebouw (m) : 592046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) {ml: 20.0 
lnw . schoorsteendiameter (top): 0.65 
Uitw. sc:hQOrsteendiameter (top): 0.75 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/sJ 
Gem . uittree snelheld over bedrijtsuren (m/s) : 
Temperatuur rook9assen (KJ 
Gem . warmte emissle over bedrijfsuren (MW) 

5.78305 
27 . 00613 

<\23 . 00 
1.113 

" Warmte emiSsie is per uur berekend ath van buitenluchttemp" 
Aantal bedr i j fsuren: 75372 
(Bedtijfsuren zijn uren 
gemidde1de ellli8s1e over 
gemiddelde emiss1e over 

met een emlssie > 0) 
bedtijfsuren : (kg/s) 
alle uten: (k9/S) 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 

Delinitiel rapport 

0.000062500 
0.000053732 
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ROYAL HASKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof- identificatie : inert qas (CxHy) 

start datum/tijd: 28-9-2011 10:34:39 
datum/tijd journaa1 bestand: 28-9-2011 10:50:17 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentielen bereke nd 
Berekening uitgevoerd met aIle meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifi eke meteD 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacksll1\input\emis . dat 
AIleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo- uren waarmee gere kend is 

2012 

87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 

met coordinaten: 262000 
592000 
gem. windsnelhei d, neers1agsom 
sektor(van-tot) uren % ws neers1ag(mm) inert gas 

1 (- 15- 15) : 4347.0 
2 ( 15- 45) : 4848.0 
3 ( 45- 75) : 7257.0 
4 ( 75-105) : 5420.0 
5 (105-135) : 5350.0 
6 (135-165) : 6314.0 
7 (165-195) : 9052.0 
8 (195-225) : 12115.0 
9 (225-255) : 11374.0 

10 (255-285) : 9024.0 
11 (285-315) : 6863.0 
12 (315-345) : 5708.0 
gemiddeld/som: 0.0 

lengtegraad:: 5.0 
breedtegraad:: 52.0 

5.0 
5. 5 
8.3 
6.2 
6. 1 
7.2 

1 0.3 
13.8 
13.0 
10.3 

7.8 
6.5 

Bodemvochtigheid- index: 1.00 

3. 3 253.10 
3.5 140.30 
3. 8 167.80 
3. 3 179.25 
3.1 368.15 
3.3 584.60 
4.0 1187.00 
4. 6 2233.38 
5. 3 1724.51 
4. 4 1109.89 
3.9 839.24 
3.6 416.85 
4.0 9204.08 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient ): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 

1681 

Terreinruwheid [mJ op meteolokatiein 
Hoogte berekende concentraties [m]: 

0.6133 
windgegevens verwerkt 

1.5 

Gemiddelde ve1dwaarde concentratie [ug/m3]: -0.02836 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.27763 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 12.80235 

Coordinaten (x,y): 261715, 592027 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 2002 4 6 11 

Aantal bronnen 1 

********* Brongegevens van bron 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** Schoorsteen 

9W3016.01/R0003/Nijm Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 
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r 
X-positie van de bron [m 1 : 261751 
Y-positie van de bron (m] : 592054 
langste zijde- gebouw [m] : 30.0 
kortste zijde gebouw [m] : 16.0 
Hoogte van het gebouw [mJ : 13.0 
Orienta tie gebouw (graden) 68.0 
~coord ' naat van gebouw (m] : 261755 
y_coordinaat van gebouN 1m) : 592046 
Schoorsteenhoogte (tov maaive1d) 1m) : 20.0 
[nw. schoorsteendiameter (top): 0.65 
Oitw. schoorsteendiameter (top): 0.75 
Gem. volume£lux over bedrijfsuren (NmJ/s) 
Gem . uittree sne1heid over bedrijfsuren (m/s) : 
Temperat uur rookgassen (K) 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

5.78305 
27 . 00613 

423 . 00 
1...113 

~Warmte emissie ~s per uur berekend afh van bultenluchttemp· 
Aan a1 bedrijfsuren: 75372 
(Bedrijfsuren zij n uren me-t een emisSie > 0 ) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
gemiddelde emissie over alle uren : (kg/s) 

Luchtkwallteitsonderzoek Ensartech 
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ROYAL HAIKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie : GEUR 

start datum/tijd: 28-9-2011 17:44:15 
datum/tijd journaal bestand: 28-9-2011 18:47:34 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentielen voor l-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge p e rcentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste r e gel in percentielbestand) 

Berekening uitgevoerd met alle meteD uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de acht ergrondconcentratie (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis- me teorologie EN afgeleide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks111\input\emis.dat 
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorge r ekende (meteo)pe riode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognosti s che berekeningen met refere ntie jaar: 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 

2012 

87672 

De windr oos : frekwentie van voorkome n van de windsektoren(ure n, %) op r eceptor
lokatie 

me t coordinaten: 262000 
592000 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (- 15 - 15) : 4347.0 5 . 0 3.3 253.10 
2 ( 15- 45) : 4848.0 5 . 5 3.5 140.30 
3 ( 45 - 75) : 725 7 .0 8.3 3.8 167.80 
4 ( 75-105) : 5420.0 6 . 2 3.3 17 9.25 
5 (105 - 135) : 5350.0 6 .1 3.1 368.15 
6 (135 - 165) : 6314.0 7.2 3 . 3 584.60 
7 (165 - 195) : 9052.0 10. 3 4.0 1187.00 
8 (195 - 225) : 12115.0 13.8 4.6 2233.38 
9 (225- 255) : 11374.0 13.0 5.3 1724.51 

10 (255 - 285) : 9024.0 10.3 4 . 4 1109.89 
11 (285-3 15) : 6863.0 7 . 8 3.9 839.24 
12 (315-345) : 5708.0 6 .5 3.6 416.85 
gemiddeld/som: 0.0 4.0 9204.08 

lengtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het p e rcentielenbe stand is aangegeven op hoeveel uur(b1okken) 
de perce ntielwaarden betrekking hebben, de hog e percentiele n 
kunnen bij een gering a antal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste r egel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied lm): 

1681 

Terreinruwheid lm) op meteolokat i ein 
Hoogte berekende concentraties lm): 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 

Definitief rapport 

0.6133 
windgegevens verwerkt 

1.5 
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Gemiddelde v,eldwaarde concentratie louE/m3) : 
hoogste gem . concent..r:atie~Jaarde in het grid: 
Hoogs te uunlaarde (:oncen tratie in i jdreeks: 

Coordinaten (x , y) : 261740 , 592027 
Datum/t.ijd (yy , mm,dd, hh) : 2001 3 16 4 

Aantal bronnen 2 

••• ***.** Brongegevens van b ron 1 
'J. BRON PLUS GEBOU\" "" Schoorsteen 

X-posit.ie van de bron rm) : 261751 
Y-posit.ie van de bron 1m): 592054 
1angste zijde gebouw 1m) : 30.0 
kortst.e ~ijde gebouw 1m) : 16 . 0 
Hoogte van het gebouw [m): 13.0 
Orienta tie gebouw [graden] 68.0 
x_coordinaat van geboml 1m] : 261755 
y_coocdinaat van gebouw [m] : 592046 
Schoorsteenhoog·te (tov maaiveld) Iml: 20.0 
lnw. schoorsteendiameter (top) : 0 . 65 
Uitw . schoorste "diameter (top) : 0 . 75 
Gem. volumetlux over bedrijfsuren (NmJ/s) 
Gem. ui·t.tree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 

- 0.oll8n 
0.19679 

62.20665 

3.09483 
14 . 45402 

423 . 00 
Gem . warmte emissle over bedrijfsuren '(MW) 

*Wa~t.e amisBie voar deze bron constante -
Aantal bedrijfsuren : 

0.590 
inge1ezen - waarde·· 

75447 
(Bedrijfsuren ~ijn ure.n mel een emiss.Le > 0) 
gemiddelde em.Lssie over bedrijfsuren: (ouE/s) 
gemiddelde emissLe over aIle uren : (ouE/s) 

.~.* ~ ~ Brongegevens van bron 2 

.~ PUNTBRON * Losbal 

X-positie van de bron (m]: 261732 
Y-positie van de bron fro] : 592012 
Schoorsteenhoogte ( .ov m<'lfli veld) fm]: 1 . 5 
101" schoorsteendiameter (\)op): 1 . 00 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 1 . 50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s ) 
Gem . uittree snelheid over badrijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem . warmte emissJe over bedrijfsuren (MW) 

0.96997 
1. 28925 

285.00 
0.000 

1694 
1-458 

**Warmte emissie voor deze bron constanta - ingelezen - waarde ~ 

1>..antal bedrij fBuren : 12520 
(Bedrijfsuren zijn ueen ms't een emissie > 0) 
gemid,delde emissie over bedrijfsureo : (ouE/s) 
gemlddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

806 
115 
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ROYAL HASKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 
Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: GEUR 

start datum!tijd: 28-9-2011 23:08:36 
datum!tijd journaa1 bestand : 28-9-2011 23:26:39 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentie1en voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(b1okken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentie1en 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentie1bestand) 

Berekening uitgevoerd met aIle meteo uit Presrm! 

Meteo Schipho1 en Eindhoven, vertaa1d naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentrati e (en meteo) is bepaald 
592000 

262000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks111\input\emis.dat 
AIleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo )periode 
Start datum!tijd: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum!tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar : 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 

2012 

87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 

met coordinaten: 
592000 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (- 15- 15) : 4347.0 5.0 3. 3 253.10 
2 ( 15- 45) : 4848.0 5.5 3.5 140.30 
3 ( 45- 75) : 7257.0 8.3 3.8 167.80 
4 ( 75-105) : 5420.0 6.2 3.3 179.25 
5 (105-135) : 5350.0 6.1 3. 1 368.15 
6 (135-165) : 6314.0 7.2 3.3 584.60 
7 (165-195) : 90!J2.0 10.3 4. 0 1187.00 
8 (195-225) : 12115.0 13.8 4. 6 2233.38 
9 (225-255) : 11374.0 13.0 5.3 1724.51 

10 (255-285) : 9024.0 10 .3 4.4 1109.89 
11 (285-315) : 6863.0 7.8 3.9 839.24 
12 (315-345) : 5708.0 6.5 3.6 416.85 
gemiddeld!som: 0.0 4.0 9204.08 

lengtegraad:: 5.0 
breedtegraad: : 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Percentie1en voor 1- uurgemiddelde concentraties 
In het percentie1enbestand is aangegeven op hoevee1 uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Aanta1 receptorpunten 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.6133 
Terreinruwheid [m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

262000 

9W3016.01/R0003/Nijm 
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Iloogte berekende concent rat: ies (,m] ; ).. . 5 

Gemiddelde ve1d~/aa1:de concentratie (ouE/m3) : 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid : 
Hoogst e uun/aarde concentratie in tijdreeks : 

Coordinaten (x , y) : 2611QO , 592027 
Datum/tijd (yy , mm,dd, hh): 2001 3 16 4 

Aantal bronnen 2 

* Brongegevens van bron 1 
PLUS GEBOUW Schoorstee n 

X- positie van de bron [m) : 261151 
Y- positie van de bron (m) : 592054 
langste zijde gebouw [m) : 30.0 
kortste zijde gebouw 1m}: 16.0 
Hoogte van het gebouw fm] : 13.0 
O~ientatie gebouw [graden] 68 . 0 
x_coordinaat van gebouw 1m] : 261755 
y_coordinaat van gebouw 1m]: 592046 
SchoorSteenhoogte (tov maa iveld ) 1m) : 20.0 
lnw. schoorsteendiameter (top) : 0.65 
Oitw. schoorsteendiameter (top) : 0.75 
Gem. vo1umeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (In/51 : 
Tempera uur rookgassen (K) 

- 0.OQ805 
0 . 19674 

62.20665 

5.78305 
27 . 00615 

423.00 
1 . 102 Gem. ",armte emissie over bedrijfsuren (MW) 

**vlarmte emissie VOOIr deze bron conscante 
Aantal bedrijfsuren : 

ingelezen - waarde -' 
75130 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren : (ouE/s) 
gemiddelde emiss,ie over a11e oren : (ouE/ s) 

k******* Brongegevens van bron 2 
•• PUN!BRON * Loshal 

X-pos itie van de bron (m]: 261732 
Y- positie van de bron fm ) : 592012 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) tm ] : 1.5 
low. schoorsteendiameter (top) : 1 . 00 
Uitw . schoorsteendiame er (top) : 1 . 50 
Gem . volumeflu x over bedrijfsuren (Nm3/s) 
Gem . uit ree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warm e emissie over bedrijfsuren (111'1) 

0.96997 
1 .28925 

285.00 
0.000 

3194 
2737 

'"'Warmte emissie voor deze bron constante - inge1e;t;en - \~aarde"'* 

Aantal bedrijfsuren : 12520 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 01 
geniiddelde emissie over bedr· jfsuren : (ouE/S) 
gemiddelde e missie over al1e uren: (ouE/a) 

Luchtkwaliteitsonderzoek Ensartech 
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In opdracht van Ensartech is in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning 
een onderzoek uitgevoerd naar de geluidimmissie in de omgeving van de inrichting 
van Ensartech te Delfzijl. De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein 
'Chemiepark De Valgen' te Delfzijl. 

De voorliggende rapportage doet verslag van de berekeningen van de 
geluidimmissie in de omgeving van de inrichting, onder andere in een aantal posities 
op de zonegrens en ter plaatse van woningen van derden. 

Het akoestisch onderzoek betreft een prognoseonderzoek en heeft als doel het 
inzichtelijk maken van de (equivalente) geluidimmissie vanwege de inrichting in de 
volgende situaties: 
• Voorgenomen activiteit: elektriciteitsopwekking in een eigen stoomturbine; 
• Uitvoeringsvariant "levering van stoom aan derden"; 
• Uitvoeringsvariant "doorstroomkoeling". 

Aangezien de inrichting zich op een gezoneerd industrieterrein bevindt is de 
verkeersaantrekkende werking niet in beschouwing genomen. 

Akoestisch onderzoek 

Definitief rapport - 1 -
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2 BEDRIJFSVOERINGSGEGEVENS 

2.1 Aigemeen 

000 _ 0.0 __ 

000 

.OYAL HA."ONING 

Ensartech is een bedrijf dat zich bezig houdt met het bij hoge temperaturen 
vergassen en smelten van reststromen. Het proces bestaat uit het aanvoeren van 
afval in een hal, waarvandaan het met een bovenloopkraan, via een tussenbunker, 
naar de oven wordt getransporteerd. De vrijkomende stookgassen zullen daarbij 
gebruikt worden voor het opwekken van stoom en eventueel elektriciteit. 

Bij de uitvoering van de inrichting zijn een aantal alternatieven en varianten 
onderzocht die in een milieueffectrapportage zijn beschreven. In het onderhavige 
akoestisch onderzoek zijn de voorgenomen activiteit en twee uitvoeringsvarianten in 
beeld gebracht, te weten de basisuitvoering inclusief stoomturbine en luchtkoeling, 
de uitvoeringsvariant met directe stoomlevering aan derden en de uitvoeringsvariant 
met doorstroomkoeling. 

2.2 Uitgangspunten 

Ten behoeve van het onderzoek is o.a. gebruik gemaakt van de navolgende 
gegevens: 
• Bedrijfsvoeringsgegevens volgens opgave door Ensartech; 
• Het akoestisch rekenmodel behorend bij het rapport 'Prognose Ensartech Delfzijl 

B9369-01-001 d.d. augustus 2008' opgesteld door DHV; 
• Tekeningen 'IV8205-07-0010 sheet 011/012' d.d.28-4-2011 gemaakt door 

Imtech; 
• Equipment Noise List 'IV8205-07-0412' d.d.20-4-2011 opgesteld door Imtech. 

2.3 Representatieve bedrijfssituatie 

Onder de representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt in dit verband verstaan de 
bedrijfssituatie met representatieve aantallen en routing van voertuigbewegingen, 
een representatieve bedrijfsduur van installaties en dergelijke. De bij de onderstaand 
beschreven activiteiten gehanteerde bronsterkten zijn volgens opgave Ensartech 
(equipment noise list) . De bijbehorende spectra zijn ontleend aan eerdere door 
Royal Haskoning uitgevoerde akoestische onderzoeken bij vergelijkbare inrichtingen. 

Ensartech Delfzijl is volcontinu in bedrijf. De activiteiten vinden voor het grootste deel 
inpandig plaats in de ontvangsthal, smelthal en VPSA. Hieronder zijn de 
verschillende activiteiten binnen de inrichting plaatsvinden beschreven. 

Ontvangsthal 
In de ontvangsthal wordt het afval door de vrachtauto gelost. In de hal is een shovel 
actief om het afval te verdelen en te transporteren. Tevens is er een bovenloopkraan 
met grijper aanwezig. In de berekeningen voor de geluiduitstraling van de hal is 
uitgegaan van 75 dB(A) binnenniveau gemiddeld gedurende het etmaal. Een dee I 
van de dagperiode (20%) is er een shredder actief in de hal. Het gehanteerde 
binnenniveau tijdens het gebruik van de shredder bedraagt 85 dB(A). 
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De ontvangsthal is opgebouwd uit een staalconstructie, bekleed met enkelwandig 
geprofileerde staalplaat. Het dak bestaat uit geprofileerde staalplaat met daarop een 
isolatielaag, afgedekt met dakbedekking. Zie bijlage 1 voor een gedetailleerde 
berekening van de geluiduitstraling van de verschillende gevel- en dakdelen. 

Smelthal 
In de smelthal vindt het verbrandingsproces plaats. De meeste installaties staan in 
deze hal opgesteld (turbine, rookgasreiniging, etc). Het in de berekeningen 
gehanteerde binnenniveau in de smelthal bedraagt 85 dB(A) gemiddeld gedurende 
het etmaal. 

De smelthal is opgebouwd uit een staalconstructie, bekleedt met enkelwandig 
geprofileerde staalplaat. Het dak bestaat uit geprofileerde staalplaat met daarop een 
isolatielaag, afgedekt met dakbedekking. Zie bijlage 1 v~~r een gedetailleerde 
berekening van de geluiduitstraling van de verschillende gevel- en dakdelen. 

VPSA 
Binnen de inrichting is een VPSA actief. De VPSA is een installatie die zuurstof uit 
lucht onttrekt. Deze installatie staat inpandig opgesteld in een hal. De bijbehorende 
geluiduitstraling van deze hal is overgenomen uit een reeds eerder uitgevoerd 
akoestisch onderzoek 'Prognose Ensartech Delfzijl B9369-01-001 d.d. augustus 
2008' opgesteld door DHV. 

Vrachtwagens 
De aanvoer- en afvoerbewegingen vinden per vrachtwagen plaats. Het aantal de 
inrichting bezoekende vrachtwagens bedraagt 11 in de dagperiode (07.00 - 19.00 
uur). De gehanteerde snelheid van de vrachtwagens bedraagt 5 km/u. 

Een overzicht van aile binnen de inrichting aanwezige geluidbronnen is 
weergegeven in tabel 1. V~~r een gedetailleerd overzicht van de geluidbronnen zie 
bijlage 2. 

Tabel1: Overzicht geluidbronnen inclusief bronvermogen en bedrijfsduur. 

omschrijving 

smelthal 

ontvangsthal excl shredder 

ontvangsthal incl shredder 

PVSA 

luchtfilter 

venti lator(dak feeding unit) 

koeler 

schoorsteen 

trato 

shovel 

vrachtwaQens 

Akoestisch onderzoek 
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bronvermogen in dB(A) 

diverse, zie bijlage 1 +2 

diverse, zie bijlage 1 +2 

verhoging Lp 10 dB(A) 

diverse, zie bijlage 2 

81 

91 

92 

91 

81 

106 

104 

- 3 -

bedriifsduur (procentlaantal) 

daQ 

100% 

80% 

20% 

100% 

15% 

100% 

100% 

100% 

100% 

8% 

11 

avond nacht 

100% 100% 

100% 100% 

- . 
100% 100% 

15% 15% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

- -
- -
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De maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door het ontluchten van het 
remsysteem van vrachtwagens. Het gehanteerde bronvermogen v~~r het 
remontluchtingssysteem bedraagt 110 dB{A). De vrachtwagens bezoeken de 
inrichting enkel in de dagperiade. In de avond- en nachtperiode is de geluidemissie 
van Ensarte.ch continu Van aard en vinden er geen activiteiten plaats die 
geluidpieken tot gevolg hebben. 

Akoestisch onderzoek 

Definitief rapport - 4-

9W3016.01 /A0004fNljm 

5 oktober 2011 



r 

3 

3.1 

DOD 
--.0.0 

DOD 

ROYAL HA.KONING 

NORMSTELLING 

Geluidaspecten vigerende vergunning 

De inrichting beschikt over een vigerende vergunning waarin de volgende 
geluidvoorschriften zijn opgenomen. 

3.13 G.luld 
3.13.1 Inl.ldlng 
He! geluld word! beaordeeld op basis van de representatleve bedrljfssltuaUe. Oil Is de toesland waarbij de 
inrlchtfng volledig gebrulk maakl van de vergunde capacileit In de desbetreffende beoordelingsperiode. 
Beoordeeld worden het langlljdgemlddeld beoordellngsniveau, de maxlmale gefuldsnlveau9 en de Indirecte 
hinder als gavolg van hel In werking zlJn van de Inriehling. . 
BIJ de aanvraag is een akaestlsch rapport taegevoegd, "Prognose Enaarteeh DelfzljlW, augustus 2008, 
Dossier 89369'()1'()01, registratlenummer :MD-MV20080661 (bljlage 15 van de aanvraag). 
In tabel 1, pagina 8 van het akoeslisch rapport is de representatieva bedrijfsituatie mel de dearin de 
gefuidsbepalende brannen, de daarbij behorende bedrljfsduur en bronvermogens weergegeven. 
3.13.2 Geluldsbelastlng 
Omdet de inMehtlng van Ensarteeh komt Ie liggan cp het gezoneerde industrleterrein Oosterhom In Delfzijl 
dlent op grand van de Wet geluldhlnder hat langUjdgemlddeld beoordellngsnlveau In eersle Instanlle te 
worden getQetst op de geluldszone. Op daze gelufdszone ligt een grenswaarde van 50 dS(A) etmaalwaarde. 
De grenswaarde geldl voor aile bedrl}ven die zich op hel Industrlalerreln bevlnden, hetgeen lnhoudl dal de 
gezamenlijke (gecumuleerde) geluldsbelastlng nlel meer mag bedragen dan 50 dB(A) elmealwaarde. 
TUllen de zonegrens en het industrlalerrein zijn wonlngen aanweZlg. Omdat de geluldsbalastlng op daze 
wonlngen hoger IIggen dan de voorkeursgransW8arde van 50 dBCA) Z1Jn voor daze wonlngen een Maxlmale 
loelaalbare gavelbelasting of hogere grenswaarden vaslgesteld. Ook hler geld! da! de gezamenllJke 
geluldsbelastlng van de bedrlJven op het Induslrleterreln deze vastgeslelde gr8nswaarde nlel magen 
overschrljden. Voor deze wonlngen zljn bij het beslult van 92122.634/45/6.19, Me, dalum 3 november 1992 
hogere grenswaarden varierend tussen 53 dB(A) en 55 dB(A) etmaalwaa.rde vastgesteld. 
De geluldsbelasling op de zonegrens bedraagt ten hoogste 16 dB(A) etmasiWaarde WHSNsn de 
nachlperiode bepalend Is. De wonlngen wasr de geluldbelastlng bepalend Is zijn de wonlngen aan de 
Lalleweer 1, 2, 5 en 7 en bedraagt len hoogsle 23 dB(A) etmaalwaarde. Voor deze wonlngen Is aen 
MaximaJe loelaalbare gevelbelasting van 55 dB(A) vaslgesteld. Geconcludeerd ken worden dal de 
geluldsbe/asllng van een zodanlg laag niv&au is dal daze nlet leidt tol een toename van de tolale 
gefuldsbefasting. 
Tevens Is door de zonebeheerdet een 1081s ultgevoerd. Ult daze toets Is eveneens geconcludeerd dat de 
blJdragen niet zullen gaan leiden 101 een overachrijdlng van de geluidagrensw8arden. De zonetoets van de 
gemesnle DelfzlJI is made tar inzage gelegd. 
3.13.3 Maxlmata galuldsnlvoaua 
Voor een Inrlchllng gelagen op een gezoneerd Industrlelerreln loetsen Wij de maximale geluidsnlveaus aan 
de slreefwaar-den en grenswaarden %oals deze door de Handreiklng Induslrlelawaal en vergunnlngverlenlng 
wordt geadvlseerd. 
Ais slreefwaarde hanleren wlj In dlt gevsl de maximale toelaalbare gevelbelasUng vermeerderd met 10 dB. 
Als grenswaarda advlseert de Handreiklng een grenswaarden van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor 
respec!ievefijk de dag-, e .... ond· an nachtperiode. 
Met uitzondering van de vraehtwagenbeweglngen en shovel voor het beladen van slakken, zlJn aileen 
stallonalre geluldsbronnen blnnen de inrlchUng aanwezig. Gezlen de grote afstand lussen de wonlngen en 
de Inrichtlng Is met zekerheld te slellen dat de maxlmale geluldsnlveaus rulmschools voldoen san de 
richtwaarden. Hietmee kan worden geconcludeerd dal als gevol9 van maxlmale geluldsnlveaus geen hinder 
wordt ondervonden. 
3.13.4 Indlrecte hlnd.r 
Hal g8luld van het verkesr van en near een InrichUng op een gezoneerd Industrlelerreln mag nlat worden 
geloetst aan grenswaarden. Indlen ncodzakelijk en mogelijk Is kunnen (mlddel) voorschriftan worden gesleld 
om geluidhinder door lranaportbeweg/ngen te voorkomen den wei te baperken. 
Nab!J de Inrlehllng zijn echler geen woningen aanwezlg. Het verkeer van en naar de Inriehling Is blj het 
passeren van een WOlling ru/mschools opgenomen In het heersend verkeersbeeld. 
Geconcludeerd kan worden dal hinder als gevolg van transporten van en naar de Inrichtlng nlet aanwezig Is. 
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Toetsing van de geluidniveaus zal o.a. plaatsvinden op de zonegrens. Ter ptaatse 
van de zonegrens geldt een geluidbelasting van ten hoogste 50 dB(A) vanwege het 
gehele industrieterrein. De beschouwde punten op de zonegrens zijn afkomstig uit 
het zonebe.heermodel. Tevens wordt iniicht gegeven in de geluidimmissie ter hoogte 
van enkele woningen. Voor deze woningen is een maximale toelaatbare 
geluidbelasting vastgelegd van 55 dB(A) ten gevolge van het gehele industrieterrein. 

Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of de gevraagde geluidimmissies 
inpasbaar zijn binnen het zonebeheer. 

In figuur 1 is de ligging van de inrichting gegeven inclusief zonebewakingspunten en 
woningen van derden. 
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4 BEREKENINGEN 

4.1 Aigemeen 

Op basis van de geformuleerde uitgangspunten is een rekenmodel opgesteld, 
waarmee de te verwachten geluidniveaus in de omgeving van de inrichting kunnen 
worden berekend. 

Bij het berekenen van de geluidoverdracht vanuit de inrichting naar de omgeving toe 
is gebruikt gemaakt van het programma Geomilieu (V1.81) van dgmr. De werkwijze 
van de programmatuur is conform methode 11-8 uit de "Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai" HMRI (1999). De geluidoverdracht wordt be"invloed door 
een aantal factoren zoals absorberende dan wei reflecterende bodemvlakken en 
gebouwen die afschermen en/of reflecteren. Met deze factoren wordt rekening 
gehouden door de plaatselijke situatie zo goed mogelijk te modelleren. 

De invoergegevens voor de representatieve bedrijfssituatie zijn opgenomen in 
bijlage 2. De plaatselijke situatie met de ligging van de rekenpunten is aangegeven 
in figuur 1. 

De rekenpunten zijn gekozen ter plaatse van de zonegrens en woningen van derden 
(MTG). Tevens is er gerekend op enkele posities op korte afstand van de inrichting. 

De waarneemhoogte van de rekenpunten bedraagt 5 meter boven plaatselijk 
maaiveld. 

4.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voorgenomen activiteit 

De resultaten van de overdrachtsberekeningen betreffende de langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus voor de voorgenomen activiteit zijn opgenomen in tabel 2. 

Tabel2: langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (lAr,LT) in dB(A), in de representatieve 

bedrijfssituatie (voorgenomen activiteit) 

Rekenpositie Omschrijving Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

MTG099(65LA Karspelpad 8 12 13 13 

MTG118(53LA Ideweersterweg 1,2,4 11 11 11 

MTG122(55LA Lalleweer 1,2,5,7 16 16 16 

MTG125(55LA Borgsweer 12,14,15,16 16 16 16 

p1_A Valgenweg/Oosterhorn 41 40 40 

p2_A Oosterhornlsloot 32 32 32 

Valgenweg, kruising met 

p3_A spoor 44 46 46 

Z08_A Zone noordoost 5 7 7 

Z09_A Zone noordoost 7 7 7 

Z12_1_A Zonegrens (ri. oost) 9 9 9 

Z12.-A Zone zuidoost 7 7 7 

Z16 A Zone zuidwest 4 4 4 

In bijlage 3 zijn de totale geluidbijdragen per rekenpositie weergegeven. 
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4.3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Uitvoeringsvariant 
"Stoomlevering aan derden" 

0 0 0 
_OeD _ 

DOD 

ROYAL HA.KONING 

Indien op de locatie geen elektriciteit wordt opgewekt, maar direct extern stoom 
wordt afgezet, is er geen stoomturbine in de smelthal nodig. In de smelthal zijn de 
meeste installaties van het proces opgenomen en is op basis van aangeleverde 
gegevens en ervaringsgetallen bepaald dat het binnenniveau in de hal 85 dB(A) 
bedraagt. Bij het wegvallen van de stoomturbine treedt geen verandering op in het 
geschatte binnenniveau. Derhalve is er bij deze variant akoestisch gezien geen 
significant verschil met de voorgenomen activiteit. 

4.4 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Uitvoeringsvariant 
"Doorstroomkoeling" 

Indien in plaats van luchtkoeling doorstroomkoeling wordt gehanteerd vervalt de 
akoestische bron van de luchtkoeling. De rekenresultaten bij dit uitgangspunt zijn 
weergegeven in tabel 3. Tussen haken zijn in tabel 3 de waarden voor de 
voorgenomen activiteit weergegeven. 

Tabel3: langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (lAr,LT) in dB(A), in de representatieve 

bedrijfssituatie (Uitvoeringsvariant Doorstroomkoeling) 

Rekenpositie 

MTG099(65t A 

MTG118(53t A 

MTG122(55t A 

MTG125(55). A 

p1 A 

02 A 

p3 A 

Z08 A 

Z09 A 

Z12 1 A 

Z12 A 

Z16 A 

Akoestisch onderzoek 
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Omschrijving 

Karspelpad 8 

Ideweersterweg 1,2.4 

Lalleweer 1,2,5,7 

Borgsweer 12,14,15,16 

Valgenweg/Oosterhorn 

Oosterhornlsloot 

Valgenweg, kruising met 

spoor 

Zone noordoost 

Zone noordoost 

Zonegrens (rL oost) 

Zone zuidoost 

Zone zuidwest 

Dagperiode 

12 

10 (11) 

16 

15 (16) 

40 (41) 

32 

44 

5 

6 (7) 

9 

7 

3 (4) 

- 8 -

Avondperiode Nacht~eriode 

12 (13) 

10 (11) 

16 

15 (16) 

40 

31 (32) 

46 

7 

6 (7) 

9 

7 

3 (4) 

12 (13) 

10 (11) 

16 

15 (16) 

40 

31 (32) 

46 

7 

6 (7) 

9 

7 

3 (4) 
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De resultaten van de overdrachtsberekeningen betreffende de maximale 
geluidniveaus zijn opgenomen in tabel 4. 

Tabel4: Maximale geluidniveaus (LAmBx) in dB(A), RBS. 

Rekenpositie Omschrljvlng Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

MTG099(65LA Karspelpad 8 11 nvt nvt 

MTG118(53LA Ideweersterweg 1 ,2,4 14 nvt nvt 

MTG122(55)~ Lalieweer 1,2,5,7 23 nvt nvt 

MTG125(55LA Borgsweer 12,14,15,16 23 nvt nvt 

p1_A Valgenweg/Oosterhorn 45 nvt nvt 

p2_A Oosterhornlsloot 41 nvt nvt 

Valgenweg, kruising met nvt nvt 

p3_A spoor 55 

ZOB_A Zone noordoost 14 nvt nvt 

Z09_A Zone noordoost 10 nvt nvt 

Z12_1_A Zonegrens (ri. oost) 16 nvt nvt 

Z12_A Zone zuidoost 15 nvt nvt 

Z16 A Zone zuidwest 10 nvt nvt 

Voor de uitvoeringsvarianten met levering van stoom aan derden en 
doorstroomkoeling veranderen de maximale geluidsniveaus niet ten opzichte van de 
voorgenomen activiteit. 
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5 BEOORDELING EN CONCLUSIE 

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

De hoogst berekende etmaalwaarde ter plaatse van de zonegrens bedraagt 19 
dB(A). De bijdrage op de zonegrens is gering en ons inziens acceptabel , echter het 
is aan de zonebeheerder om te bepalen of de gevraagde geluidruimte inpasbaar is. 

T er plaatse van de woningen van derden wordt een waarde berekend van ten 
hoogste 26 dB(A) etmaalwaarde (MTG 122/125). Hiermee wordt op deze posities 3 
dB(A) meer berekend dan is vergund. De maximale toegestane grenswaarde 
bedraagt hier 55 dB(A). De bijdrage op deze posities is beperkt, echter het is aan de 
zonebeheerder om te bepalen of de gevraagde geluidruimte inpasbaar is. 

Uitvoeringsvariant doorstroomkoeling laat een beperkt positieve invloed zien op de 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten opzichte van de voorgenomen activiteit. 
De uitvoeringsvariant met stoomlevering aan derden heeft akoestisch gezien geen 
effect ten opzichte van de voorgenomen activiteit. 

5.2 Maximale geluidniveaus 

Ten aanzien van de maximale geluidniveaus ter plaatse van woningen van derden 
kan worden opgemerkt dat de maximale geluidniveaus ten hoogste 23 dB(A) 
(dagperiode) zullen bedragen ter plaatse van de woningen van derden. De gang bare 
grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, de avond- en de nachtperiode 
zullen ruimschoots worden gerespecteerd. 

V~~r de uitvoeringsvarianten met levering van stoom aan derden en 
doorstroomkoeling veranderen de maximale geluidsniveaus niet ten opzichte van de 
voorgenomen activiteit. 

5.3 Best Beschikbare Technieken 

Het investeringsbeleid van Ensartech Delfzijl is er op gericht, binnen redelijke 
bedrijfseconomische en procestechnische grenzen, het milieu te ontzien. Oat beleid 
strekt zich ook uit tot het geluid. Daarbij merken we op dat de berekende 
geluidniveaus ten gevolge van Ensartech dusdanig gering zijn dat wij vanuit 
milieuhygienisch oogpunt verdere geluidreducerende maatregelen niet noodzakelijk 
achten. Wanneer er in de toekomst machines of installaties worden vervangen dan 
worden deze vervangen door machines of instaliaties die voldoen aan de laatste 
stand der techniek. Ensartech voldoet daarmee aan BBT. 

5.4 Conclusie 

Ais de zonebeheerder de geluidbijdragen vanwege de inrichting op de zonegrens 
acceptabel acht bestaan er akoestisch gezien op basis van vigerende wet- en 
regelgeving naar verwachting geen belemmeringen aan Ensartech Delfzijl een 
vergunning te verlenen. 
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Bij lage 1 
Berekening geluiduitstraling 

II? UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel c:Onderdeel~'" 

Rronnaam. ontvangsehal dakl 
!o!.ee'COat.l:m 7-6-~01l 

Mee'Cduur 
Type qeluid Continu 
temper .. ~u'\;.r [OcJ 
I/inds"elh .. id (m/.J 
Hoek w!.ndrieh't [oJ 
RV [~] 

Opp. lIIa_"': [",'J ;:50. 00 
Cd [dB] 4 

.Frequlln'tie [HzJ 3LS 63 US 250 

Lp [dB (AIJ 25.0 33.0 44.0 60.0 
Achurqr [dB (AI] 
101oq{S I [ dBJ 24.0 24.0 24.0 24 . 0 
I501at1..- [ dBJ lLO 16.0 21.0 27.0 
Cd [ dBJ 4.0 4.0 4.0 4.0 

Lw [dB (All 34 . 0 37 .0 43.0 53 . 0 

II? UITSTRALING GEBOUWEN 

OnQerdeel <Ond.r d .. l~ 
Bronna.ul. o ntvanqs-eb.l q_17.1 1 links 
Mee'CDaccm 7-6-2011 
Meeuluur 
Type q_luid Cont:inu 
t'emperat.uuE: rOC] 
ili. __ lds.,.lh"id [m/.J 
Roek. w..r,driC'h'c [oJ 
R'l ['J 
Opp. lIIi!@t;v [mal ZZS . OO 
Cd (dB] 4 

Frequen'Ci. [3.J 3L5 63 

Lp [dB(AIJ 25.0 33.0 
Ach~rqr [dB tAl I 
101oq1S) [dBJ 23.5 23.5 
I501at:!.. [dB] 0.0 5.0 
Cd [dBJ 4.0 4.0 

Lw [dB (AIJ 44. 5 47 . 5 

II? UITSTRALING GEBOUWEtl 

OnderdHl <Cudard •• l > 
BroJUJaaJIl onevil.D.gst:.hal gevel 
Mee'CDaeta\ 1-6-2011 
!ie<Ot:duur 
IYP4 q_luid Con'Cinu 
Temperat1l1lr IOCJ 
lIindsnelheid [JII/.J 
Hoek vindricht [oJ 
RV [t] 
Opp. mee= [m'J 1.35.00 
Cd I dll] 4 

Fraqc.en tie [HzJ 31.5 

Lp [dBtAI] 25.0 
Ach~rqr [dB(AIJ 
l v.l-oq{Si [dll] , 21. 3 
Isol&'CJ._ [dll] 0.0 
Cd [ dB] 4.0 

L" [dB(A1J 42.3 

Akoestisch onderzoek 

Definitief rapport 

€3 

33.0 

:!1. 3 
5.0 
4.0 

45.3 

125 250 

44.0 60.0 

23.5 23.5 
10.0 16.0 
4.0 4.0 

63.5 63.6 

1 recbts 

125 25Q 

44.0 60.0 

21. 3 11.3 
10.0 16 . 0 

4.0 4.0 

SoL 3 61.3 

SOD 1000 2000 

67.0 70.0 70).0 

24.0 :4.0 24.0 
34.0 37.0 44.0 
4.0 4.0 4.0 

53.0 53.0 46.0 

SOD 1000 2000 

67.0 70.0 "J.O 

23.5 23.0 23.5 
19.0 21.0 Z4.0 
4.0 4.0 4.0 

67.5 68.6 65.5 

500 1000 2000 

67.0 70.0 70 .0 

~l_S U.S Zl.3 
19.0 21.0 24.0 
4. 0 4.0 4.0 

65.3 ';0.3 63.3 

0 0 0 - 0 • 0 -0 0 0 

ROYAL HASKONING 
A.ltoestisch onderzoek Ensartech 

4000 

67.Co 

24.0 
55.0 
4.0 

32.0 

4'JOO 

67.0 

23.5 
26.0 
4.0 

60.5 

4000 

67.0 

21.,3. 
26.0 
4.0 

5S.3 

9000 dB {AI 

59.0 75.0 

24.0 
55.0 

4.0 

2:4.0 58.2 

80DO dB (A) 

59.0 75.0 

23.5 
25.0 

4.0 

53.5 73.1 

aoao dB (A) 

59.0 75.0 

Zl.3 
25.0 
4.0 

51.3 70 . 6 

9W3016.01/R0004/Nijm 
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Bijlage 1 
Berekening geluiduitstraling 

II? UITSTRALING GEBOUWEN 

Ond4tr~l <Onderdael> 
Bronn.am. onevAngsehal gevel 1 voor1c.tn't:. 
MeatOatUlll 1-6-Z011 
/!"e1:duur 
type geluid Coneinu 
Temperat;uur ["C] 
lIind.".lheid [111/_] 
Hoa:C: windricl1'C [0] 

P.V [t] 
Opp. lDae't.v (m'] 10.00 
Cd [dB] 4 

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 ZSO 

Lp [dB(AJ] 25.0 33.0 44.0 60.0 
Acln:erqr (<S(AlJ 
10109 (5) [dIIJ 18.5 18.5 19.5 19.5 
Isolat,:;,e [dBJ 0.0 5.0 10.0 16.0 
Cd [dIIJ 4.0 4.0 4.0 4.0 

Lv [dB(AlJ 39.5 42.5 49.5 59.5 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Ondcd!!..t "'Ond ... ~-d.Hl~ 
Bronnaam onevang'!lehal gevel 1 ache.rUnt: 
:-s.e-c.Datum. 1-6-1011 
Mee'tduur 
Type ge1uid Coneinu 
Temperatua..r ,"CJ 
W:i!ld!ille1heid [III'. J 
Roe!c 'W""-l1driche [oJ 
P.V [t] 
Opp. meetv [m'J 90.00 
Cd [dIIJ 4 

Frequ.en~iQ [3zJ 31.5 63 

Lp [dil (All Z5.0 33.0 
Acbcerqr [dB(AJ] 
10109!5) [dII] 19.5 19.5 
Isola.ei.a [dB] 0.0 5.0 
Cd (dII] 4.0 4.0 

Lw (<is(AlJ 40.5 43.5 

II? UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdee1 <Onderdeel> 
Bronnaam. ontvangsehal dak 2 
MeereOAet:lIl 7-6-2011 
~.Retduur 
type geluid Co.ntinu 
rempara:~uur [OCJ 
W;i."ldsne1h .. .id [.,/5 J 
Hoele: W'i.ndrich~ [oJ 
P.V [\J 
Opp ..... tV [m'J 
Cd [dBJ 

Frequen'Ci. [RzJ 

Lp [<!B(A)J 
Ach~rgr [<!B(AlJ 
10109!S} [dIIJ 
Isol.a'ti." 'dBJ 
Cd [dBJ 

Lw [<!B(AlJ 

Akoestisch onderzoek 

Definitief rapport 

600.00 
4 

31.5 

ZS.O 

27.8 
11.0 
4.0 

37.8 

63 

33.0 

21.8 
16.0 
4.0 

40.8 

125 ZSO 

44.0 60.0 

19.5 19.5 
10.0 16.0 
4.0 4.0 

49.5 59.5 

125 250 

44.0 60.0 

27.8 27.8 
21.0 27.0 

4.0 4.0 

46.8 S6.8 

500 1000 2000 

67.0 7IJ.O 70.0 

19.5 18.5 19.5 
19.0 21.0 24.0 
4.0 4.0 4.0 

62.5 63.5 60.5 

SOD 1000 2000 

67.0 70.0 70.0 

19.5 19.5 19.5 
19.0 ll.O Z4.0 
4.0 4.0 4.G 

63.5 64.5 61.5 

500 1000 2000 

67.0 70.Q 70.0 

27.8 Z7. ~ 27.8 
34.0 37. ·) 44.0 
4.0 4.t· 4.0 

56.8 56.8 49.8 

I.CClIit;&.IIYQ.' 

0 0 0 -- 0 • 0 -0 0 0 

ROYAL HASKONING 
Akoestisch onderzoek Ensartech 

4000 

67.Q 

IS.5 
H.D 
~.O 

55.5 

4QOO 

61.0 

19.5 
26.0 
4.0 

56.5 

4000 

61.0 

21 . 8 
55.0 
4.0 

35.8 

g'JOD dBlA) 

59.0 75.0 

19.5 
25.0 
4.0 

43 •• 6"3.0 

aooo dBIA) 

59.0 75.0 

19.5 
ZS.O 
4.0 

49.5 Ci9.1 

SOOO dlllA) 

';9.0 7S.C 

27.8 
55.0 
4.0 

21.8 62.0 

9W3016.01/R0004/Nijm 
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Bi.jlage 1 
Berekening geluiduitstral1.ng 

II? UITSTRALING GEBOUWEN 

O:-.d_=<1 .. : <Cnd.:-d ..... l ,· 
BrOMLUII. cn~van9s1;hal qevel Z voorkan't 
HeetOa'C'ClI:I 7-6-2011 
~eeduur 
Type qe1uid Con'el.nu 
Tempttrat.uur ('CJ 
lIindsnttlheid (,.,/sJ 
Hoek windri.c:ht ['J 
1<" [\J 
Opp. mee~'.' (m."J eo.co 
Cd (dBJ 4 

Frequent-i. [!!zJ 31.5 63 125 250 

Lp [dB(A1J 25.0 33.0 44.0 60.0 
Achcergr (dB (AI J 
10109(51 [dBJ 17.8 17.8 17.8 17.8 
lsolat;i. .. (dB1 0.0 5.0 10.0 16.0 
Cd [dBJ 4.0 4 . 0 4.0 4.0 

Lw [eS(All 3S.5 41.8 47.8 57.8 

II? UITSTRALING GEBOUWEN 

Or.dud .. : <C:\d§=d .. l > 
Bronna.am. ontvangstbal qevel Z ach.-;erkant; 
Mee~Dat;UlIl 7-6-2011 
Meetct.lur 
-ryp. gel uid Con~inc 

Temperat.uur ('eJ 
1iIi.'lC!s!wllwid (",/~ I 
HHk ".:.r.<1d.ehc ( ' J 
A" [\J 
Opp. mee~'r [",'J 240 .GO 
Cd (dBJ 4 

Freqt;.en1:ie (!!=] 31.5 63 

Lp (da(All 25.0 33.0 
Ach'Cerqr (dB(Al] 
101og(5) [dB] 23.e 23.8 
Isola.'Ci.. [dB] 0.0 5 . 0 
Cd (dB] 4.0 4.0 

Lw (da(All 44.S 47 . 8 

II'" UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdevl <Ond.,rdee17 
Bronnaam o:l:evCll19's'Chal gevel 
!!eecna=m 1-6-2011 
!!otet;duur 
Type '1eluid Con1:inu 
Yamper&'tlIu:= ('C] 
lfindsne1heid [",/sJ 
Roek winciri.eh-c [0] 

AV [tJ 
Opp. mee~, [m'J 90.00 
Cd {dBJ 4 

Freqt;ent~e (!!=] 31 . S 

Lp (da(AI] ZS.O 
Acb""rqr (dB (AI J 
101'=-g{S} reB) 19.5 
Isola:c!.. [dB] 0.0 
Cd (dB] 4.0 

L\I [dB (All 40.5 

Akoestisch onderzoek 

Definitief rapport 

63 

33.0 

19.& 
5.0 
4.0 

43.5 

125 250 

44.0 60.0 

23_8 23.8 
10.0 16.0 
4.0 4.0 

53.8 63.S 

2. rech't5 

125 250 

44.0 60.0 

19.5 19.5 
10.0 16.0 
4.0 4.0 

49.5 59.6 

500 10~O 20~0 

67.0 70.0 70.0 

17.8 17.8 17.8 
19.0 21.0 24.0 

4.0 4.0 4.0 

61.8 62.8 59.8 

500 1QOO 2000 

61.0 70.0 70.0 

23.8 23.8 23.8 
19 . 0 21.0 24.0 
4.0 4.0 4.0 

67.8 68.6 65.5 

SOD 1ilOO ZOOO 

67.0 70 .0 70.0 

19.5 19.~ 19.5 
19.0 21. 24.0 
4.0 4 .0 4 . 0 

63.0. 64.6 61.5 

0 0 0 -- 0 • 0 .-
0 0 0 

ROYAL HASKONING 
Akoestisch onderzoek Ensartech 

4000 

67.0 

17 . 8 
26.0 
4.0 

54.8 

4000 

61.0 

23.8 
26.0 
4.0 

60.8 

(001) 

67.0 

l!L5 
26.0 

4 .0 

56 . S 

8000 dB{AJ 

.9.0 15. C, 

17.8 
25.0 
4.0 

47.8 67.3 

8000 dB (A) 

.9.0 15.0 

23.8 
25.0 
•. D 

53.B 73.3 

ailOO dB(AJ 

S9.0 7S.0 

l!L~ 
25.0 
4.0 

49.S 69.1 

9W3016.01/R0004/Nijm 
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Bi.jlage 1 
Berekening geluiduitstraling 

II? UITSTRALING GEBOUWEN 

Ond.erdee1 oe:Cnderdeel> 
Bronnaam. sme1tha1 c1ak 
Me\!'1;Oa'C-llm 7-6-2011 
~t<Nur 
I'ype gel uid Cont:inu 
!emDerat:uur tOC] 
iiind.,,&lheid [m/s] 
Hoek windricllt [0] 

ItV [\] 
Opp. mHt;V [m'] 48 ~. 00 
Cd [dII] 

i'requen'Cie [Hz] 3L5 63 

Lp [c!B(A) ] 35.0 43.0 
Aclltergr [<19 (A) ] 
lOlog!S! [dII] 26.8 26.8 
Isola.t:..ie [dII] 1LO 16.0 
Cd [dII] 4.0 4.0 

Lw [d!I(A} ] 46.8 49.8 

II? UITSTRALING GEBOUWEN 

ODd.erd.eel <Cr.dU·:lHl> 
BronnaaJll smelthal qevel 
MeeeDa'Cllm 1-6-2011 
M&et:daur 
l'ype gel uid Continu 
I.empera'CU16r tOC] 
iiindsnelheid [m/s] 
H<>elc: llindricllt [0] 

WI [t] 
Opp. meetv [m'] Z08.00 
Cd [dII] 4 

Freqc.entie [:is] 3L5 63 

Lp [<!B(A)] 3S.0 43.0 
Actl1:erqr [<!B(Al] 
lOlog!Sl [dII] 23.2 23.2 
rS"Q~a'C='Q [dII] 0.0 5.0 
Cd [dII] 4.0 4.0 

Lv [dB(Al] 54.2 57.2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Ond.erdeel 
Bronnaam 
Mee'CDa~mrl 
12e~ 
l'ype gel uid 
r_rat=r [oC] 
iiindsnelheici [m/s1 
Hoek w:indricht [0] 

R'I [\] 
Opp. JDaet;V 1m'] 
Cd [dII] 

Frequen~ie [e] 

Lp [dB(A)] 
Acllterqr [dII(A) ] 
101og{Sl [dII] 
!solae.ie [dII] 
Cd [dII] 

Lw [dB(A)] 

Akoestisch onderzoek 

Definitief rapport 

< Onderdeel> 
5"",1 thal gavel 
7-E-ZQ11 

Co-ntinu 

70.QO 
4 

31.S 63 

35.0 43.0 

lB.S 16.5 
0.0 5.0 
4.0 4.0 

49.5 52.5 

125 250 500 1000 2000 

54.0 70.0 77.0 80.0 eo.o 

26.5 26.8 26.8 26.9 26.8 
2LO 27.0 34.0 37.0 44.0 
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

5S.8 6S.8 6S.8 65.8 58.8 

rech,;s/links 

125 250 SOD 1000 2000 

S4.0 70.0 77.0 80.0 ao.o 

23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 
10.0 16.0 19.0 Zl.D 24.0 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

63.2 73.2 77.2 78.2 75.2 

acheer::can~ 

125 250 500 1000 ZOOO 

54.0 70.0 77.0 80.0 60.0 

lS.5 lS.5 18.5 18.5 18.5 
10.0 16.0 19.0 21.0 U.O 
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

58.5 63.5 n.5 73.5 7'J.5 

IIICQ.II .... 'I' CI " 

0 0 0 - 0 • 0 -0 0 0 

ROYAL HASKONING 
Akoestisch onderzoek Ensartech 

40no 8000 c!B{Al 

77.0 ~9.0 85.0 

26.3 26.8 
55.0 55.0 
4.0 4.0 

44.8 36.8 7L1 

4000 aooo <!B{1I} 

77.0 69.0 as.o 
23.2 Z3.Z 
26.0 25.0 
4.0 4.C' 

7'J.Z 63.2 62.7 

4000 aaoo dB!Al 

77.0 69.0 65.0 

19.5 19.5 
:6.0 25.0 
4.0 4.0 

65.5 59.5 73.0 

9W3016.01/R0004/Nijm 
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Bijlage 1 
Bereke~inq geluidu1t8traling 

II? UITSTRALING GI!:BOIJWE.N 

OnderdMl ~Onderde.l.> 

3"onnu:n I~l'thl.l 9.Q;u.l \!OoO: kiin-:. 
!'.~ i!'''£)A-~ 
Me-iI::.d:uur 
ry-,..e qdu:.·~ 

T~rAeuCJ: °Cl 
W.l.nd.E':~lh~.l.d [ .. I s) 
H':"~ 'tl:.nd:i~r.~ [0) 

RIT (') 
Cpl> . U-~.J (Ol') 
Cd d3) 

Fr._Due (l1a1 

Lp (c!3 CAll 
l\eh.,.~r (d3 (A) I 
l Ol'G9 (S) (d3) 
... :1 Qut.!J (d3) 
Cd Ie ) 

Lv [dB[A)] 

AkoesUsch onderzoek 
Definitiel rapport 

;-6- Z0U. 

nt.inu 

39 0 . 0Cf 
~ 

31.$ 63 lZS 

S5. 0 ~3." ~ .. 
2~.S Z5. S u. .' 
0.0 5 . 1 . 0 
4.0 ~ . () • • 0 

5'.9 59.9 ~., 

2SO 500 1000 2000 

1 . 0 n.t) eo.o <».0 
u. . ~ Z5 . ~ ~ . 9 -~.~ 
16 .0 9 .v 21.0 Z~. O 
~ . 4.0 4.0 4. 0 

15.9 19.9 eO.9 '71.9 

-- DOD 
OeD 
DOD -

ROYAL HAIKONING 
Akoestisch onderzoek I!:nsartech 

010(10 aooo dBW 

17. (; ~9. 0 ~ .O 

:5.' ~S . 9 
H.O :!.o. .O 

'; .0 ~. C 

7Z.9 ~.9 85.S 

9W3016.01 /R0004/Nijm 
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Akoestisch onderzoek 
Definitief rapport 

A COIIPAJfV QF 

DOD 
__ oeD _ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

9W3016.01/R0004/Nijm 
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Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

}1od91: 
GrC>ep: 

proqnc:·.e auqul'Cu..s ':009 
(hoofclgrcep) 
Lij It; van Pun~:c·n...".:n, vcor ::.kenm.th·:ode I=:tduI'C%:iela.waai - IL 

Naam emschr. 
W 1 ~l:,h..a.l dIu.: open 
00)2 Smel -:h.al deur open 
0')3 Smel -c.hal deur open 
CJ~ CntviL'"lqs-chal deur open 
005 Cntvanqsthal deur open 

VI)€ ontva.."lqsthal dalt 1 
C'oJ1 c·ntvil..'"lqs'Chal g9ve1 1 rec:hts 
C")8 ontviL'"lqsthal gevel 1 't."oorkan~ 

C'09 ontva.."lqstha.l gevel 1 links 
010 ontva..'"lqsthal gevel 1 achterka!\~ 

011 on:vanqsthal do.l<2 
012 ont.vanqsthal g.vel 2 voor!cant. 
013 oneviL"'lqsehal g.vel 2 acheerka.n1';. 
014 on't:vL'"lqseh.a.l qavel 2 rel:h't.s 
015 smel ~h.IJ. dak 

016 smelhal. go_vel :'echtl 
017 ,..,.lh;ol g.vel links 
C'16 smelhu q.vel ach~er:<a.n't 
e19 ~:'ha.l g .. ".l voo::ane 
0;:0 Cn'CTJ'iL4qsehal d .. ur o~n + 5chredde: 

011 on'C'J'''''flqs'Cha~ qe·Jlil 1 vc:orkan'C ... schredder 
022 On'CTJ'a..'"lqs'Cha..l deur open + schredder 
('23 ontYJ'a..'"'lqsthal gevel 1 l:.nks + schredder 
C'14 on~'J'il..'"lq5'Chal g.eVQ! ~ a-ehterIca:l:c. + sctl:add4t= 
025 on'Cvil..'"lqs-c:hal dal< 1 + schreddQr 

02': cn'Cva.."'lqseha~ qQvel l =ec:h~S' + schredder 
017 ont·J"iL.~5th.a.l qev'Iii!l 2 voorltant;. + 5chredder 
028 ontlJil..'"lqst:ha~ ge·JQl 2. acbt~r!a!lt ... schredd~r 
019 on't:vL'"lqs'Chal dak Z + schredde:' 
030 on'CTJ'a.."'lqs'Chal geval 2 rec:h'Cs + sch.:redd.ar 

C'31 llPSAgebOU'A; kone wand 
032 VPSAgeb~",,; lange l.,and 
033 'llP5AqeboU'.; lange "&rad 
034 'llP5Agebo=; korr:& "and 
035 VP5Age.bou-. ; dak 

036 'llPSA-i.n/uit;lulO 
('31 VPSA-i.n/u.itlaa~ 
one lu!:h~!ilt~r 

039 vent.ila.to:, 
040 kc-ele::: 

041 scboo:::stQ<en 
042 trafo 
043 sh:'Tlltl 
Q4t ~"Jyseeem ontluch~n 

045 rem.systeem c-ntluchten 

Akoestisch onderzoek 

Definitief rapport 

"~9.e 
2.

0

'" 

2.00 
2.00 0.00 
2.00 0.0') 
2.00 0.00 

9.50 0.00 
6.00 0.00 
E.·JO O.CO 
6.00 O.O·J 
6.00 0.00 

6.50 0_00 
4.00 'J.OO 
4.·JO 0.00 
4. oJO 0.00 

13.50 'J.OO 

9.00 0.00 
9.VO 0.00 

11.,)0 ·J.O·J 
;;")0 ,j- \.") 

2_00 'J.OO 

6.00 0.00 
2.'JO O.O.J 
_.00 o.ov 
6.oJO a_~o 

9.50 V.OO 

6. JO ".Ii·J 
4_'JiJ 3.liO 
4.VO ·).Ool 
.. 50 J. DO 
4.00 V.OO 

2.'JO oJ.C'w 
2.'JO v.O·J 
2.'JO V.CII) 
2.00 ·J.O·J 
".10 3.00 

1.50 3.0J 
1. 50 3.00 
!..'J{) a.~J 

7.00 O.O~ 

1.50 0.00 

:0.00 0.00 
0.50 0.00 
LSD 0 . 00 
0.75 'J.OO 
0.75 o.c·o 

DOD 
OeD 
DOD 

ROYAL HASKONING 

Akoestisth onderzoek Ensartech 

tY!'! R..iChC4 Ho.;C 
Ul.';S"e":al.nd. q . v.l 0.0" 3€,). 
Ui-:'It;ral.nd. q_vel 0.00 360.0'J 
Uit;st;ruend. qeV'el 0.00 360.00 
Ui~stralende g-ev~l 0.00 360.00 
Ui';s'tralende qev~l 0.00 360.00 

Uitstralend dak P.MR.I-II.E 0.00 360.00 
Uit.st.ralende qe~l 0.00 360.00 
Ui,,;stralende qevR.l 0.00 36'J.OO 
Uit.seralende geve-l. 0.00 360.0D 
Uitstralende qev.~ 0.00 360.00 

Ui::.se:ralend dai: EMIU-II.3 0.00 360.00 
U1esera.l.nde qev.l 0.00 36'J.00 
Uic$t:ral.ende q~v.l 0.00 360.00 
Uie5eralend. qev.l 0.00 360.00 

U!"."ralend clak I!l!P.I-II.e O.OC' 36·).0·J 

Uiest:ralende q.v.l 0.00 360.0'J 
Uiese%a.lende qevel 0.00 36-) .O·J 
Uie.eralende qev.l C'. 00 360.00 
Ui~5era.lende q.-v.l 0.00 36·J .00 
U'iesera.1e:lde q.' .... l 0.00 360 .00 

Ui.t.serale::lde qev~l 0.00 36(LOO 
Uiestra.lend-e qevel C).OO 36.J.OO 
Uiestralende gev.l ".00 360.00 
Uie5'Crille!l~ qevel (' . 00 36v.OQ 

U.i'Cs'Crale:!ld dak HMRI-II.S O.OC- 3.w.C·J 

Ui.l;stra.iende qev.l 0_ 00 360.0·J 
Uit.stra.le!ld-e q-eval 0.00 3EO.00 
Uicstrala!.l.de g~l 0_00 36(l.OQ 

Ui"n:al."d dale E-l!lU-II.6 0.00 360.0·) 
Uiesexalende g.ve~ D. DO 3.·J.0·J 

Ui~stra.l.nd& qevel 0.00 3.'J.DO 
Ui'Cstra.l.~de qevwl C'. 00 360.Dol 
Ui'C5erale:lde qtvel v. DC- 36().v'J 
Uiestra.lende gevel 0.00 360.0·J 

Ui",suale:ld. da.k I!!!P.I-II. a 0.00 36-J.C-0 

UO%mal. pu...'"l'Cbro:l 0.00 360_00 
Nomsa..l.e pU!ltbro:J. 0.00 36il.00 
no~e plL.'"ltlu:o!l v,GO 360.UO 
Norma.le oun'Cbro:J. 0.00 36·J.00 
Normale pll..'"ltbro!l 0.00 360.00 

N'orma.le pu..'"ltbron 0.00 3EO_O·J 
Kot:ma.le puntb:rO!l 0.00 360.0v 
Nor:male pu!ltbron 0.00 360.00 
NODDa,l& pt:..'"1cbro!l 0.00 360.00 
Uoczale pUDt;bro~ 0.00 3.0.00 

9W3016.01/R0004/Nijm 

5 oktober 2011 



r 
Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

Hodel: proqnose auqt1s'tus 2008 
Grcep: (hoofdgrc<>p) 

Lij g~ van Pun'CbrGon..~en .. v.::::·or 

Naam Pb(uJ (DJ PIl{u) (A) 

Oa1 12.000 4.000 
002 12.000 ~. 000 
003 12.000 4 . 000 
004 9.599 ~ . 000 
oa5 9.598 ~ . 000 

006 9.596 ~ . 000 
007 9.599 -l .OOD 
008 9.599 , .000 
009 9.599 ~ . 000 
010 9.598 ~. 000 

all 9.596 ~ . 000 
012 9.598 ~ . 000 
013 9.598 ·L OOO 
014 9.598 ~ . 000 
015 12.000 q .OOO 

Ol€ 12.000 ~ . aGIO 
017 12.000 4.000 
01B 12.000 ~ . 000 
019 12.000 ·LOOO 
020 2.400 4 .000 

021 2.400 -1.00," 
022 2.400 ~ . 000 
C'13 2.400 ~ . DO') 
024 2.400 ~. 000 
025 2.400 4. 000 

DtlS 2.400 ~ .ooo 
027 2.40C' 4 .000 
028 2.400 ~ . 000 
029 20400 ~. 000 
030 2.400 LOOO 

031 .12.1300 • . 000 
032 12.000 4 . 000 
033 12.000 ~ . 000 
034 12.000 -Loo·J 
Ct3S U.OOO ~ .ooa 

C'36 12.000 ~ .ooa 
03? 12.000 4 .000 
038 1.900 0.600 
039 12.UOO ~ . 000 
040 12.000 ~ .ooo 

041 12.000 '; .000 
042 12.000 ~ . 000 
043 1.000 
044 12.000 
045 12.000 

Akoestisch onderzoek 

Definitief rapport 

PIl{u) (N) 
8.000 
8: .000 
~.OOO 
~ .00'" 
E.OOO 

!.ooa 
E.OOO 
~.OOO 

!.ooa 
5.000 

l!.OOO 
~ ~OOO 

e.oo'J 
S . OOO 
E.OOO 

i.OQ'J 
$·.000 
c.ooo 
0.000 
e.ooa 

&.000 
:a . ODO 
~ .000 

.000 
e.ooo 

< .000 
e .000 

.00'" 

.000 
e.ooo 

flo 000 
.000 

e .000 
• • 000 
.0uo 

6 . 000 
a. ooo) 
1.200 
E .000 
a. ooo 

5.000 
6.000 

rekenme'Chcde I:ldus'tr':'elalol'aa.i - IL 

Lwr 31 L<n: 63 InIr 125 L~ ... r 250 
42.00 50.00 61.00 77.00 
42.00 50.00 61.00 77.00 
42.00 50.00 61.00 77.00 
32.00 40.00 51.00 67.00 
32.00 40.00 51.00 67.00 

34.00 37.00 43.00 53.00 
42.30 45.30 51.30 61.30 
39.50 42.50 48.50 58.50 
44.50 47.50 53.50 63.50 
40.50 43.50 49.50 59.5'" 

37.80 40.80 46.80 56.eO 
38.80 41.80 47.80 57.60 
44.80 47.80 53.80 63.eO 
40.50 43.50 49.50 59.50 
46.80 49.80 55.80 65.80 

54.20 5J.20 63.20 73.21J 
54.20 57.20 63.20 73.2'" 
49.50 52.50 58.50 63.50 
56.90 59.90 65.90 75.90 
42.00 50.00 61.00 77.00 

~9.50 52.50 58.50 68.5'" 
42.00 50.00 61.00 77.00 
54.50 51.50 63.50 73.5') 
50.50 53.50 59.50 69.5'" 
44.00 41.00 53.00 63.00 

52.30 55.30 61.30 71.30 
46. SO 51.80 51.80 67.80 
54.80 57.80 63.80 73.80 
47.80 50. BO 56.80 66.E·) 
50.50 53.50 59.50 69.50 

27.77 31.77 48.77 59.71 
30.32 40.32 51.32 EiZ.l2 
30.32 40.32 51.32 62.32 
27.17 37.77 48.77 59.77 
33.55 43.55 54.55 69.55 

40.99 60.99 70.99 80.99 
40.99 60.99 10.99 80.99 
44.00 ';6.00 62.00 70.0'J 
61.40 61.20 7e.70 eO.eo 
eo.oo 72.00 79.00 87.00 

0.00 48.00 67.00 79.00 
49.00 54.00 66.00 70.00 
54.00 76.00 8S.'JO 92.00 
76.00 83.00 95.00 97.00 
i6.00 93.00 95.00 97.0'" 

L",r 500 
84.00 
94.00 
84.00 
74.00 
74.00 

53.00 
65.30 
62.50 
67.50 
63.50 

56.80 
e1. 80 
67.80 
63.50 
e5.80 

17.20 
77.20 
n.50 
79.90 
84.00 

72.50 
84.00 
17.50 
73.50 
Ei3.00 

75.30 
71.80 
77.80 
66.80 
73.50 

64.17 
E7.32 
67.32 
64.17 
76.55 

85.99 
8S.99 
J6.00 
86.70 
85.00 

86.00 
70.00 
96.00 

103.00 
103.00 

0 0 0 - 0 • 0 --0 0 0 

ROYAL HASKONING 

Akoestisch onderzoek Ensartech 

L"" 1k Lwr 2k Lm: 4k r,..r 8k 
97.00 87.00 84.00 76.00 
87.00 a7.00 e4.00 76.00 
S7.00 87.00 04.00 '~LOO 
71.00 71.00 74.00 66.00 
71.00 77.00 74.00 66.00 

53.00 46.00 32.00 24.00 
66.30 63.30 58.30 51.30 
63.50 60.50 55.50 48.50 
68. SO 65.50 .00.50 53.50 
64.50 61.50 56.5·J 49.50 

56.80 49.80 35.eO 21.80 
62.BO 59.S0 54.S0 47.80 
68.80 65.S0 60.e'J 53.80 
64.50 61.50 56.50 49.50 
65.80 58.90 44.80 36.80 

7B.20 75.20 70.20 63 • .20 
7B .20 75.:0 70.Z0 e3.20 
73.50 70.50 6.5.SIJ 5B.50 
80.90 77.90 72.90 65.90 
97.00 87.00 64.0'" 76.00 

73.50 70.50 65.50 se.50 
87.00 91.'JO 84.00 16.00 
78.50 7S.50 70.50 H.50 
'14.50 71.50 66.50 59.50 
63.CO 50.00 42.00 34.00 

'16.30 13.30 6,.:>0 E1.30 
72.80 650.8-0 64.130 51.80 
7B. BO 15.90 70.6·J 63.80 
66.BO 59.90 45.8') 37.80 
74.50 71.50 66.50 59.50 

68.77 65.71 51.77 46." 
71. 32 168.32 64.32 49.32 
71. 3Z 68.32 54.3::: 49.32 
68.77 65.71 51.77 46.77 
SO.55 12.55 S'J.5~ ':ID.S5 

512.99 90.99 E5.Sl9 75.99 
92_9~ 90.99 85.99 75.99 
76.00 73.00 65.C"J El.OO 
95.Z0 84.:0 74.2') 64.20 
ae.oo 84.00 82.(0) 74.00 

.7.00 e3.00 7a.O'J 65.00 
72.00 73.'JO 76.0'J 14.00 

101. 00 100.00 9!LuIJ 95.00 
103.00 lOE.OO 99.00 BO.OO 
la3.DO 11)6.00 99.00 BO.OO 
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Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 
Hodel: 
Groep: 

H ...... 
oo~ 

002 
003 
004 
·OOS 

006 
007 
009 
009 
010 

011 
012 
0~3 
014 
015 

016 
017 
ou 
019 
D2{) 

OU 
022 
023 
024 
02S 

OlD 
021 
029 
929 
030 

031 
032 
033 
034 
035 

036 
037 
038 
039 
040 

041 
042 
043 
l?4i 
lMi 

pr09llo •• au!JUs-, 2009 
(hootdqroep) 
Lij." VIUl Puntbronnen, voor reUnma"hode Industrielawaa.i - II. 

92.03 
gZ.03 
92.{)3 
82.03 
82.03 

S9.2S 
70.at 
69.04 
73.04 
69.04 

6Z.05 
67.34 
73.34 
69.04 
71.05 

82.74 
aZ.74 
78.04 
95.44 
92.03 

79.04 
92.(13 
83.04 
79 . 04 
68.2S 

SO.04 
77.34 
Sl.S4 
72.05 
H.04 

71.91 
74.46 
74.46 
71.91 
8Z.65 

96.25 
96.25 
80.64 
n.02 
92.U 

90.91 
80.97 

1·n.S8 
l~; . 93 
10'. &3 

Akoestisch onderzoek 

Definitief rapport 

- 000 
O eD 
000 -

ROYAL HA.KONING 
AkoestJsch onderzoek Ensartech 
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Bljlage 2 
Invoeroegeyens rekenmodel 

Akoestlsch onderzoek 

Defjnit lef rapport 

ISO H 
. is 

ISO K ~~ . 

DOD 
__ 0.0 _ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

Akoestisth onderzoek Ensartech 
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Bljlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 
HocS.l: 
Groep: 

prOqIaO •• augultu 2:008 
(boofd9roepl 
Lij,,~ van K:>bi"la. bron, VOG>r :nolw ..... ~hode IlId".uiala".o.i - IL 

DOD 
__ ....... D ... ~D ___ _ 

D O D 

ROYAL HASKONING 
AkoestIsch onderzoek Ensartech 

Uu.m ~::I.mYlh.ld ~~<'A!I"':-. !.",1. 31 br. 63 L~.l .. 1.':; to.:. :!SO) Lw. 3:l L'.I. 1:< t\l.:ic Lv. -lie trw.a:.c ~ 3 
'J:l 0 2.5 .0<) n.; o .~o ~~.~1I ~O.?" ,1.00 .10 .?O ~Oi).oa 93.v,; av.oo 0.')0 

Akoestlsch onderzoek 

Definitief rapport 
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Bljlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 
".<<<1' F09Ilose _lIlIUstus Z008 
G::4P: lboo£clgz:oep) 

Lij.st van Mobiele bron. voor relt..-\>hode Inlius~:ti.law&al. - IL 

o 63 0 lZS D 251l D 500 
=1 0.00 0.00 G.OI) 0.00 

Akoestisch ondertoek 

Definitief rapport 

D lk 
0.00 

o 2k D 4k 
0.00 0.00 

J) Sk 
0.00 

DOD 
_ OeD _ 

D O D 

ROYAL HASKONING 

Akoestisch onderzoek Ensartech 
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Akoestisch onderzoek 
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000 - 0.0 __ 

000 
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Bijlage 3 
Rekenresultaten 
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BlJlage 3 
Rekenresultaten Langtlldgemlddelde beoordelingsniveaus 
R&P'PQ':'";: P.tllul't..~ • .n'Cah.l 
~..;:.d,U: p%':)~~ .... 'I,l.q'UoS':!ltl J OO-3 

LJ..-fq ;.o:.iUl::a.,ul:..aVIID voo-r -c.oeespun'Cen 
:''=.o!-p: :btl 

G~..:-t!P!l!'M':~;:!..: n~ -!c..-:..-pun; Cb.I!::h.r!../V!n9 
!fiGO~; ( E~l_~ ;(..u~l~" & 
xrGUS<S3) A Idt'W •• rl-::.rvt4 .1. Z. 01 
MI';"lZl t SS) -A L.llil"",,,,e:: 1, _. i • ., 
!l!CU' eSSeA '3"%I1~Hl.2:,...!.a1 5,16 
pl_l< il.uq!o!'llo"~ /C~r....!orho%'n 

p2_k Oos_ntlsl""" 
pOl A Valll"nveq , kmidlUJ ... " spoor 
Z. e A Zone noo-rdoo$'C 
~"'-A Zone noo-rcioo5t 
~U:l_;" Z~rens (ri.. oott/ 

Ill. A Zone ..aU1doo$'C 
W(A Zone ra:i.cllles'C 

Akoestisch onderzoek 

Definitief r~pporl 

Ro-=:q;.. ?=9 
s.oo lZ 
~. Q:tl 11 
~.QO I.E 
;,, 00 U; 

5. a H 

s.oo 3: 
S.OO .. 
G.OO 
10 .00 
$,, 1)0 

5.00 1 
S. OO ~ 

Avond 11.cl\:; 
12 l3 
11 11 
16 li! 
16 1£ 
40 .D 
32 3Z 
46 -46 

7 7 
7 7 
9 9 

'1 ., 
4 4 

:E;""",oJ. Ll. 
: -3 ... 
n !9 
H Z'l 
26 Z~ 

50 ~s 

42 .0 
56 ~9 

17 : 
17 16 
19 i.E: 

17 14 
14 :1 

-- DOD 
OeD 
DOD -

ROYAL HAIKONING 
Akoestlsch onderzoek Ensartech 
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Bljlage 3 
Rekenresultaten Maxlmale aeluldnlveaus 
~:<:: RHuln" .. n~&lHl 
!!o<!tl: P:<'9'"'0 ... \lIJIl.~tU Z008 

~ :.ota .. l:,.,ul~at:en veor ~'e.spun'tell 
G: , .. p': L!!t..cr: 

UaJJa 
TC6t.i'pUn-:. 
y.r';09S l ES) A 
~rr ,H~ ( ;3) -A 
HTr.l:2 (SS) - ... 
MTG12.:.(5-Stl : A 
pI_A 

i:llr~lp.d S 
IcfeYH:.e.:w9 1,2.." 
L-Ill.v ..... = 1 , : . .0 . , 
3.o%gs., •• r 1: .. 14 . '!' :i .. 1E 
'fu'iQ~,,~/C>J~.=h~= 

Oonullorn/sloolO 
Valg .. n""'!J kruis:itlq _t spoor 
Zone D'OOrd90s1;. 
Zone -lloordooSl; 
2..on~.n'l (r-:.. Q<:rso; ) 

2:tn. ::::uLd~: 
Z~. :.uidlf. se 

Akoestisch onderzoek 

Del lnltiel rapport 

!-a:q AOJond: 
11 
14 
23 
23 
4S 

3 .00 U 
S .~~ S,s 
s. 14 
S .OO 10 
0 .90 16 

3.QC 1,5 
s . Q~ 10 

DOD 
OeD 
000 -

ROYAL 'HAIKO ••• a 
Akoestlsch onderzoek Ensartech 
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Toetsing aan IPPC-richtlijnen 

F.1 Inleiding 
De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61 lEG inzake geTntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging) verplicht de lidstaten (en indirect dus ook het bevoegd 
vergunningverlenend gezag) de BREF's in "aanmerking te nemen" bijhet opstellen van de 
voorschriften voor milieuvergunningen. Ook worden BREF's in de IPPC richtlijn aangeduid 
als "documenten waarmee rekening moet worden gehouden"l Eenmaal vastgesteld, fungeert 
het als ene officieel referentiedocument voor Nederlandse vergunningverleners. 
De voorziene Ensartech-installatie valt gezien zijn capaciteit en het verwerken van ook 
gevaarlijk afval onder het regime van de Richtlijn. 
De documenten die voor de installatie van toepassing zijn, zijn de volgende: 

~ Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration (Afval 
verbranding), aug 2006 (WI); 

~ ditto Waste Treatment (Afval verwerking), aug 2006 (WT) 
~ Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling 

Systems (Industriele Koelsystemen), Dec 2001 (CVS); 
~ Reference Document on the General Principles of Monitoring, Juli 2003 (MON); 
~ Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, Juli 2006 

(ESB); 
~ Reference Document on Best Available Techniques on Economics and Cross-Media Effects, 

juli 2006 (ECM), 
~ Reference Document on Energy Efficiency Techniques, feb 2009 (ENE), 

De eerste specifiek gericht op afvalverbranding terwijl de andere meer generiek zijn voor de 
gehele industrie of industrietak. 

In de hierna volgende paragrafen worden deze BREF's apart besproken in vergelijking met 
de door Ensartech toe te passen technieken. Ais algemene conclusie kan gesteld worden 
dat de in de installatie de toegepaste technieken tot de best beschikbare of best mogelijke 
technieken behoren. 

F.2 BREF Afvalverbranding 
De BREF Afvalverbranding beschrijft de Best Beschikbare Technieken voor de thermische 
behandeling van (gevaarlijke) afvalstoffen. De nadruk ligt hierbij op de (rooster)verbranding 
van afvalstoffen. Er wordt wei enige aandacht besteed aan alternatieve thermische 
bewerkingen zoals vergassing en pyrolyse. De totale procesgang van opslag van het afval 
tot de energieterugwinning wordt in deze BREF behandeld. In paragraaf F.9 van deze bijlage 
worden de adviezen vergeleken. Op basis van de toetsing kan gesteld worden dat de 
installatie voldoet. 

F.3 BREF Afvalverwerking 
De BREF Afvalverwerking beschrijft de Best Beschikbare Technieken voor de behandeling 
van afvalstoffen in meer algemene zin (exclusief verbranding). De genoemde technieken 
betreffen vooral het milieu management, weten wat de fabriek ingaat en uitkomt, de opslag 
en dergelijke. Soms is er uiteraard overlap met de BREF-WI. 
De vergelijking met de Ensartech installatie is in paragraag F.1 0 van deze bijlage gegeven. 
Op basis van de toetsing kan gesteld worden dat de installatie voldoet aan de BBT. 

F.4 BREF Industriele koeling 
Dit is een generieke BREF die algemene regels geeft voor het zodanig koelen dat 
milieueffecten zo klein mogelijk worden gehouden. Aspecten als energieoptimalisatie, 



energie- en waterverbruik, emissies van warmte en (milieuverontreinigende) stoffen, geluid 
en risico's bij onderhoud komen aan bod. 
In het geval van Ensartech wordt een deel van de smelterwand gekoeld (vooral bedoeld om 
de apparatuur en het personeel te beschermen en de levensduur van de vuurvaste 
bekleding te verhogen) en is koeling noodzakelijk bij de PVSA en bij de in de VA aanwezige 
stoomturbine. In het mer worden twee mogelijkheden uitgewerkt, in de VA wordt gebruik 
gemaakt van luchtkoeling voor aile apparatuur die gekoeld moet worden, in een variant wordt 
voor de stoomturbine doorstroomkoeling gekozen. In hoofdstuk 7 van de mer worden deze 
mogelijkheden vergeleken en blijkt de doorstroomkoeling niet kosteneffectief. 

F.S BREF Monitoring 
Deze generieke BREF beschrijft hoe de vergunningverleners en IPPC-bedrijven om moeten 
gaan met de verplichting die voigt uit de IPPC-richtlijn aangaande metingen aan de emissies 
(monitoring) . De BREF gaat in op een aantal vragen zoals waarom monitoren, met welke 
frequentie, en dergelijke. Voor afvalverbranding zijn in het BVA voor een aantal emissies 
naar de lucht al meetmethoden opgelegd tezamen met voorschriften over de ijking, de 
berekening, de meetfrequentie, de rapportage en dergelijke. Zie hiervoor mer-hoofdstuk 
4.5.1. en de OLO-aanvraag voor de revisievergunning. 
Ook de verwerking van het afval wordt geregistreerd en gerapporteerd - zie hiervoor het 
AO/IC. 

F.6 BREF Op- en overslag van bulkgoederen 
In deze BREF, die vooral gericht is op het voorkomen van bodemverontreiniging en het 
genereren van stof, worden de BBT voor de op- en overslag van bulkgoederen beschreven. 
In de Nederlandse wetgeving is dit geregeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. 
Zoals al eerder beschreven wordt inpandige opslag op vloeistofdichte vloeren volgens de 
geldende richtlijnen uitgevoerd, waardoor bodemverontreiniging zeer onwaarschijnlijk is. De 
consistentie van de afvalstromen loopt van steekvast slib tot nogal grove stof, gemiddelde 
grootte enige centimeters. waardoor stofontwikkeling bij verplaatsen klein is. Bij het 
verwerken van fijnere poeders, worden deze ten eerste opgeslagen in silo's die pneumatisch 
gevuld worden, de silo's zijn voorzien van een topfilter. Deze poeders worden vervolgens 
gepelletiseerd met behulp van water en een klei, dit wordt inpandig gedaan zodat ook in dat 
geval stofemissie in de buitenatmosfeer niet voor zal komen. Het zinkhoudende filterstof 
wordt direct in bigbags opgevangen en daarin, zander overslag, ook getransporteerd zodat 
ook daar geen stofprobleem ontstaat. 
Interne overslag, mengen en transport: in de opslaghal worden door de shovel een 
menghoop gemaakt, daarvandaan wordt de voeding via een transportschroef van de 
opslaghal naar de smelthal getransporteerd naar een voedingspunt op de smelter. 
Op basis van de toetsing kan gesteld worden dat de installatie voldoet aan bbt. 

F.7 BREF Economie en cross-media effecten (ECM) 
Deze generieke BREF is bedoeld om verschillende mogelijke technische oplossingen te 
vergelijken en een methode aan te geven om daaruit de beste te kiezen. Het milieueffect is 
hierbij bepalend, maar aspecten als energiegebruik, hulpstoffengebruik en kosten wegen 
mee. Het uitvoeren van een vergelijking is een lastig en moeilijk proces stelt de BREF zelf en 
moet aileen gedaan worden als er een echte onenigheid bestaat over het feit of een 
voorgestelde techniek wei of niet bbt is. 
Van deze BREF is gebruik gemaakt in de vergelijking van een aantal alternatieven, te weten 
de doorstromkoeling (in vergelijking met luchtkoeling) en een extra wasser na de droge 
gasreiniging. In beide gevallen bleken de alternatieven niet kosteneffectief terwijl de 
milieugevolgen zeer beperkt zijn. 



F.B Reference Document on Energy Efficiency Techniques, feb 2009 (ENE), 
Energie is van groot be lang voor de samenleving en er zijn vanuit de EC vele initiatieven 
daaromtrent. Deze BREF gaat in op de efficiency in het gebruik van energie en evenzo op de 
efficiency bij de opwekking ervan. Nadruk op managementsystemen om zowel gebruik als 
generatie te optimaliseren. Geeft uiteraard informatie en best practices aan voor 
stoomsystemen. In algemene zin wordt ingegaan op het ontwerp, onderhoud, 
procescontrole, training, metingen/monitoring. Voor de verbranding wordt verwezen naar de 
WI-BREF. Er zijn een aantal aanbevelingen voor stoomsystemen, deze worden in paragraaf 
F.11 verder besproken. 



F.9 Vergelijklng van de Ensartech-installatie met de BREF Afvalverbranding (WI) 

de punten uit hoofdstuk 5 van de BREF worden per item, indien van toepassing, behandeld. 

omschrijving van wat als BAT beschrijving van het relevante deel van de uitkomst vergelijking 
wordt beschouwd Ensartech installatie 
ex 5.1 : algemene aspecten 
1. installatie moet passen bij de specifiek ontworpen voor de vergassing voldoet 
kenmerken van het te van brandbaar afval en het smelten van 
verwerken afval het minerale deel ervan, de condities zijn 

uitermate geschikt voor verwerking van 
gevaarlijk afval 

2. terrein schoon en ordelijk good housekeeping zal worden uitgevoerd voldoet 
houden 
3. onderhoud van de installatie via een onderhoudsplan zal dit worden voldoet 
om de werking te borgen geregeld, in ieders belang om dit goed te 

doen 
4. kwaliteitscontrole op input geregeld in het A& V beleid 
5. opslag zodanig dat opslag inpandig, vrachtwagens lossen voldoet 
contaminatie van de omgeving binnen, vloeistofdichte v!oeren 
wordt voorkomen 
6. maak de opslagtijd kort de voorraad aan afval is klein en in het voldoet 

algemeen zal fifo (first in first out) worden 
gevolgd 

7. minimaliseer geuremissie inpandige opslag en afzuigen van de lucht voldoet 
uit de opslaghal en gebruik als 
verbrandingslucht of het gebruik van een 
koolfilter garandeert dit 

8. gescheiden houden van de opslag van het afval gebeurt voldoet 
verschillende afvalstromen gescheiden, bij verwerking kan voor de 

instelling van de slakeigenschappen 
menging vereist zijn, dit leidt echter tot 
geen enkel risico gezien de gevolgde 
verwerkingswerkwijze 

9. etiketteer de afvalstromen zie A&V-beleid en AO/le 
10. brandpreventieplan is aanwezig, opgesteld in overleg met de voldoet 

lokale en regionale brandweer 
11. mengen en voorbehandelen voorbehandeling is beperkt tot een paar voldoet 
van de afvalstromen zodanig typen (te klein en dan pelletiseren of te 
dat milieueffecten minimaal zijn groat en dan shredden), voor menging zie 

8. Zie vooral de beschrijving hiervan in het 
A&V-beleid 

12. metaalverwijdering de inname van metaal zal zeer beperkt zijn 
en wellicht slechts emballage omvatten; bij 
inname van metaal zal uit de smelter oak 
een metaalfase getapt worden mits dit 
praktisch zinvol is 

13. toezicht bij de opslag van zal er altijd zijn in de persoon van degene voldoet 
afval die het afval ontvangt en eventueel mengt 
14. minimaliseer het aantrekken het voeden van het afval gebeurt via een voldoet 
van valse lucht in de nagenoeg afgesloten voeder; het is ook uit 
verbrandingskamer procesvoering van be lang am zo min 

mogelijk lucht (= stikstof) mee te nemen 
met de voeding , draagt immers bij aan de 
NOx vorming 



r 15. gebruik van modelleren van Bij het antwerp van de ketel zijn CFD- voldoet 
de stramingen voor technieken gebruikt am de verbranding en 
optimalisatie de BVA-eisen zeker te stellen. 

In de smelter wordt gebruik gemaakt van 
een mengmodel in de slak door de gerichte 
branderuitlaat en zuurstoflansen. 

16. minimaliseer emissies via continue proces, storingen zullen voldoet 
ongepland opstarten en voorkomen maar aile activiteit zal er op 
stoppen gericht zijn am dit te minimaliseren (dat 

heeft vele voordelen); ook het onderhoud 
speelt hierin een ral 

17. gebruik van een in dit geval de vergassing; het is altijd voldoet 
controlefilosofie van de bekend wat er gevoed wordt, daarmee 
verbranding bepalen de temperatuur en de 

zuurstofhoeveelheid het resultaat, deze 
worden voortdurend gecontroleerd 

18. optimaliseer de (bedoeld is op het rooster, breder voldoet 
verbrandingscondities geTnterpreteerd) 

ook hier moet ten eerste de vergassing 
optimaal zijn, dit is voornamelijk bepaald 
door de verblijftijd, deze is met 1 a 2 
seconden zeer groot bij de heersende 
temperaturen zodat ook grote organische 
moleculen volledig omgezet zullen zijn; 
in de latere verbranding van het stookgas 
(smeltergas) in de ketel wordt stapsgewijs 
verbrand en is met een lange verblijftijd de 
conditie optimaal 

19. omstandigheden gebruiken NB deze directive gaat uit van een voldoet 
als in directive 2000/76 gemeld raosterverbranding, wat een vee I ander 
zijn proces is dan hetgeen Ensartech gaat 

uitvoeren. 
De omstandigheden in de smelter 
omvatten een temperatuur van 1450 "C bij 
minstens 1 seconde verblijftijd, en de 
omstandigheden in de ketel omvatten een 
temperatuur van 850"C bij een verblijftijd 
van 2 seconden - tezamen veel meer dan 
vereist volgens de directive, en oak veel 
maar dan nodig is voor complete omzetting 
van welk organisch molecuul oak 

20. voorverwarmen nvt , geen roosteroven nvt 
verbrandingslucht 
21 .gebruik hulpbranders NB: proces bevat geen roosteroven voldoet 

er is een steunbrander in de smelter o.a. 
am in incidentele gevallen de slak tapbaar 
te houden; bovend ien kan het proces 
binnen zeer korte tijd (orde van grootte 1 
minuut) worden stilgelegd - waarbij het 
laatst gevoede afval op/in de hete slak uit 
kan reageren - er blijft geen ongereageerd 
afval over en de damp zal, gezien de grate 
warmte-inhoud en straling van de slak en 
de smelterwanden, altijd geheel kunnen 
ontleden; beide processen gaan zeer snel 
in de orde van seconde of minder; 
in de ketel is een steunbrander am er 
onder aile denkbare omstandigheden voor 
te zorgen dat 2 seconden 850"C gehaald 
wordt. 



22. isolatie van de oven smelter wordt uiteraard voorzien van een voldoet 
vuurvaste bekleding; de 
energieterugwinning vindt plaats uit het 
hete smeltergas en uit zijn 
verbrandi ngswaarde 

23. voldoende verblijftijd geven gaszijdig: de verblijftijd, bij temperaturen voldoet 
voor volledige verbranding boven 1400 "C, ligt in de orde van 1 a 2 

seconden, wat volledige omzetting 
garandeert in de vergassing; vervolgens in 
de ketel minimaal de voorgeschreven 2 
seconden bij 850 "C+ 
slak: is volledig organisch-vrij 

24.vermijd vorming van slechts rookgasreinigingsresidu is de enige voldoet 
afvalstoffen (bij pyrolyse of reststroom, zeer gering in vergelijking met 
vergassing) aile andere afvalverwerkingsprocessen en 

deze reststroom kan ook nog nuttig worden 
toeQepast 

25. voorkom vervuiling van vervuiling is afhankelijk van de aard en de voldoet 
warmtewisselaars hoeveelheid van het meegevoerde 

materiaal in het smeltergas - deze 
belading is lager dan in een AVI, maar de 
temperatuur is hoger, de ketel die een 
aantal "lege trekken" bezit, wordt uitgerust 
met middelen om de vervuiling van de 
wand en met waterstralen of met kloppers 
te verwijderen 

26. optimaliseer efficiency t.a.v de efficiency ligt in wezen vast in het voldoet 
energie ontwerp van de smelter en het toepassen 

van een ketel, in de smelter is een ruime 
isolatie aanwezig, wat het warmteverlies 
beperkt; 
preventief onderhoud moet zorgen dat 
deze apparaten optimaal blijven 
functioneren; 
het eigen gebruik wordt minimaal 
gehouden door toepassing van de stand 
der techniek 
door afzet van de stoom wordt de 
efficiency echt maximaal 

27. lange termijn afname zal voor worden gezorgd (is nog in voldoet 
contracten voor de onderhandeling) 
geproduceerde energie 
28. locatie kiezen i.v.m. in het geval van E-generatie is locatie niet voldoet 
energieafzet belangrijk omdat er dan aan het nationale 

net wordt geleverd; 
voor stoom: 
industrieen op het Oosterhornterrein en het 
Chemiepark te Oelfzijl zijn potentiele 
stoomgebruikers, het stoomnet werd 
immers gesticht om efficienter en 
duurzamer energie te distribueren 

29. optimaliseer stoomcondities gezien de kleine installatie zijn de voldoet 
bij E-opwekking voordelen hier te beperkt en is gekozen 

voor een stoomdruk die niet al te laag is en 
goed past bij mogelijke levering aan buren 

30. turbineselectie voor E- gezien het zeer kleine vermogen van 2 a 3 voldoet 
opwekking MWe is hier niet veel winst te behalen 
31 . verlaag condensordruk wordt in een van de varianten besproken 
32.minimaliseer eigen volgens stand der techniek ontworpen voldoet 
energieverbruik 



r 33. optimale koeling voor de wordt in een van de varianten besproken 
condensor 
34. verminder vervuiling en stof zie 25 voldoet 
in de 
stoomketel/warmtewisselaar 
35. gebruik van gasreiniging die zie mer-hoofdstukken 4.5.1 en 6.2.1 waarin voldoet 
de vereiste lage emissies de emissies worden beschreven 
oplevert 
36. en 37. ontwerpregels gekozen is voor een drage gasreiniging op voldoet 
gasreiniging basis van bicarbonaat, welke in de 

vergelijking van technieken in de BREF 
geen "minnen"kent. Droge gasreiniging 
heeft ook een aantal milieuvoordelen zeker 
qua ontbreken waterlozing. 

38. geen 2 zakkenfilters in een de gasreiniging bevat eerst een cycloon voldoet 
lijn en dan na dosering van het adsorbens een 

zakkenfilter 
39. verminder productie slechts de aanwezige zuren (via o.a. het voldoet 
afvalstoffen uit de gasreiniging chloridegehalte van de afvalstromen) 

( 
geven aanleiding tot een residu door zeer 
efficiente reactie met bicarbonaat, verder 
wordt apart een metaaloxidebevattend 
vliegstof gewonnen en afgezet 

40. verminder NOx door in de smelter ontstaat nauwelijks NOx voldoet 
praceskeuzen of de-NOx omdat de omstandigheden reducerend zijn 

en er met zuurstof wordt gewerkt, in de 
ketel waar het smeltergas verbrand wordt 
is de dosering van de verbrandingslucht in 
stappen zodanig dat de temperatuur zo 
laag blijft dat de NOx-grens niet zal worden 
overschreden; voor een mogelijkheid tot 
dosering van ureum wordt gezorgd 
mochten er toch te hoge niveaus ontstaan 

41. reduceer PCDD/F de ontleding is compleet bij de hoge voldoet 
(dioxinen) toegepaste temperaturen, de BVA-

voorschriften worden gevolgd, en de 
gasreiniging gebruikt ook actief kool zodat 
deze stoffen, voor het geval ze toch 
aanwezig mochten zijn, effectief 
tegeng_ehouden worden 

42. onderzoek naar natte wasser is niet aanwezig nr 
geheugeneffecten voor dioxine 
in natte wasser(s) 
43. kwik in recirculatie van nvt nvt 
residuen uit gasreiniging 
44. kwikverwijdering in natte de kwik hoeveelheid in de afvalstromen is voldoet 
gasreiniging zeer gering, met actieve kool wordt het 

kwik verder verwijderd in de gasreiniging 
45. kwikcontrole in droge met actieve kool, een bewezen techniek voldoet 
gasreiniging 
46. recirculatie van water In de VA is het enige water de geringe voldoet 

hoeveelheid spuiwater van de ketel, dit is 
niet te recirculeren. Bij de stoomgeneratie 
wordt uiteraard retourcondensaat als 
voedingswater gebruikt. 
De (Iucht)koeling is een gesloten circuit, 
aileen bij start te vullen. 

47. gescheiden hemelwater hemelwater is niet verontreinigd voldoet 
behandeling 



48. regels bij natte gasreiniging nvt nvt 
voor de waterbehandeling 
49. uitbrand van het afval door de zeer hoge temperatuur kan er in voldoet 

deze installatie nauwelijks organisch 
materiaal in de slak overblijven « 0,1%) 

50. gescheiden houden van het vliegas is zinkhoudend en wordt voldoet 
bodem- en vliegas afgezet, bodemas is er niet, in dit geval 

wordt de slak als vrij/toepasbare bouwstof 
toegepast 

51. behandeling afgevangen vaste stof die bij de procesvoering uit voldoet 
stof voor het zakkenfilter smelter en ketel vrijkomt wordt 

teruggevoerd naar de smelter en is 
daarmee geen afvalproduct 

52. metalenwinning uit de nvt nvt 
bodemas 
53. bodemas behandeling nvt nvt 
54. behandeling nvt nvt 
gasreinigingsresiduen 
55. maatregelen om vereiste de geluidsbeperkende maatregelen of de voldoet 
geluidsniveaus te halen voorzieningen daarvoor zijn volgens de 

stand der techniek uitgevoerd; 
op basis van het akoestisch rapport is 
vastgesteld dat het geluidsniveau van de 
installatie inpasbaar is 

56. milieuzorgsysteem zal worden opgezet en ge"lmplementeerd voldoet 
5.2 specifieke aspecten voor huishoudelijk afval* 
57. opslag op vloeistofdichte wordt zo uitgevoerd, zodat een voldoet 
vloeren in gesloten gebouw verwaarloosbaar bodemrisico be staat 
58. opslag zodanig dat geringe de te verwerken afvalstromen zijn niet van voldoet 
risico's op geur, ongedierte , huishoudelijke aard maar het resultaat van 
uitloging, e.d. bestaat scheiding waardoor geur, ongedierte e.d. 

al minder te verwachten zijn, de verblijftijd 
is met een paar dagen tot een week zeer 
kort, zie ook 57 

59. voorbehandeling ter betere zie 8 en 11 voldoet 
verwerking 
60. roosterontwerp nvt nvt 
61. locatie moet winning van 1,9 op de 2,9 MWh betekent een voldoet 
1,9 MWh/ton mogelijk maken thermische efficientie van 65%, zoals uit de 
(gebaseerd op 2,9 MWh/t energiebalans blijkt bezit de installatie een 
energie-inhoud van MSW) hogere efficientie 
62. als 61 niet kan dan bij gebruik van een stoomturbine met voldoet 
tenminste 0,4-0,65 MWh Elton luchtkoeling zal er 0,35 MWh/ton afval 
of tenminste eigen gebruik aan worden opgewekt wat beduidend meer is 
E opwekken dan het eigen gebruik 
63. eigen E-verbruik bij dat is een getal zonder dat residu (voldoet) 
voorkeur minder dan 0,15 behandeling uitgevoerd wordt, wat in de 
MWh/ton Ensartech-installatie wei gedaan wordt met 

vorming van een bouwstof, dit zijn dus niet 
vergelijkbare situaties; 
toch is het eigen gebruik minder dan 0,1 
MWh/ton 

ex 5.3 specifiek voor fracties uit huishoudelijk alval - als deze verwerkt worden dan altijd als mengsel 
64. opslag in voorraadbunkers de laatste optie wordt uitgevoerd voldoet 
of op vloeistofdichte vloer en 
gesloten gebouw 
65. als 58 zie bij 58 voldoet 



r 66. als 62 maar hogere eis: 0,6- bij deze hogere verbrandingswaarde wordt voldoet 
1,0 MWh Elton of tenminste er 0,45 MWh/ton aan elektriciteit 
eigen gebruik aan E opwekken gegenereerd met een stoomturbine en 
(gebaseerd op LHV van 4,2 luchtkoeling (NB dit getal is inclusief het 
MWh/t) smelten van het minerale deel) 
67. als 61 maar hogere eis: zie 66, en thermisch is de eis 3/4,2 = 71 %, voldoet 
locatie moet winning van 3 wat bij deze verbrandingswaarde gehaald 
MWh/ton mogelijk maken wordt 
(gebaseerd op 4,2 MWh/t 
energie-inhoud van MSW) of 
0,6 - 1,0 MWh Elton 
68. als 63 maar minder hoge zie 66 en 67 voldoet 
eis: eigen E-verbruik bij 
voorkeur minder dan 0,2 
MWh/ton (gebaseerd op 4,2 
MWh/t energie-inhoud van 
MSW) 
5.4 specifiek voor verbranding gevaarlljk afval 
69. benadrukt dat de installatie aile afvalstromen zijn van te voren bekend voldoet 
weet wat het binnenkrijgt in qua afkomst en samenstelling, het A&V-
term en van samenstelling beleid is hier ook strikt in 
70. mengen met inzicht in de de meest reactieve stromen in dit verband voldoet 
mogelijke reacties tussen (waterige sterke zuren en basen) worden 
stromen en de risico's (mens en niet in deze installatie verwerkt; 
apparatuur) er is voldoende chemisch inzicht bij de 

installatie aanwezig dat in andere, minder 
voorkomende, gevallen reacties zullen 
worden vermeden - bij de acceptatie 
zullen strom en die in dit verband "verdacht" 
zijn apart worden aangeduid. 

71. gelijkmatig voeden om in de installatie gaat het verbranden in voldoet 
pieken in emissies te twee stappen, eerst reducerend daarna 
ondervangen wordt in de ketel pas het gas verbrand, 

hiermee ontstaat al een meer gelijkmatig 
patroon en zullen CO-pieken hoogst 
onwaarschijnlijk zijn; 
bij het primaire voeden van de smelter 
wordt door mengen van de voeding ook al 
gezorgd voor een gelijkmatige manier van 
voeden in termen van samenstelling 

72 directe injectie van alhoewel de installatie geen trommel bezit voldoet 
vloeistoffen of gassen in de zal als vloeistoffen verwerkt worden deze 
roterende trommeloven ook zeer dicht bij de smelter ingevoerd 

worden ; gassen worden niet verwerkt 
73. ontwerp van de het verwerkingsprincipe is heel anders, bij voldoet 
verbrandingskamer die zorgt het reducerend smelten wordt 
voor afdichting, menging en noodzakelijkerwijs gezorgd voor een dichte 
transport van het afval in reactor, de temperaturen zijn zo hoog dat 
roterende trommelovens ontleding altijd zal plaatsvinden 
74. verminder energieverbruik zie 63, eigen verbruik minder dan 0,1 
en het elektrisch verbruik MWh/ton 
minder dan 0,3-0,5 MWh/ton 



75. bij verwerking van zeer voeding van de installatie bestaat voldoet 
gevarieerde voeding het voornamelijk uit stromen van een redelijke 
gebruik van natte grootte zodat door mengen een 
rookgasreiniging am korte gelijkmatige voeding ontstaat; kleinere 
pieken in luchtemissies te partijen zullen voornamelijk van minerale 
voorkomen en specifieke aard zijn waarbij de luchtemissies een 
technieken am vorming ondergeschikte rol spelen en deze zullen 
elementair broom en jood te steeds maar een kleine fractie van de 
verminderen ingevoerde voeding innemen; 

bromide en jodide zullen maar in zeer 
QerinQe mate in de voedinQ voorkomen 

5.5 specifiek voor zuiveringsslib 
76. specifiek voor installaties is in dit geval niet van toepassing omdat voldoet 
die voornamelijk slib verwerken: oak andere stromen verwerkt worden 
fluid bed zou BAT zijn 
77. drogen uitvoeren op is oak niet aan de orde, zeer natte stromen voldoet 
afvalwarmte zal de installatie niet in grote hoeveelheden 

verwerken 
* alhoewelln stnkte zin dlt nlet van toepasslng IS 

Het hoofdstuk 5.6 (ziekenhuisafval) is niet van toepassing. 



F.10 Vergelijking van de Ensartech-installatie met de BREF afvalverwerking (WT) 

de punten uit hoofdstuk 5 van de BREF worden per item, indien van toepassing, behandeld; 
Deze BREF is van heel algemene aard wat het vergelijken met de voorgestelde installatie niet altijd 
eenvoudig maakt. 

omschrijving van wat als BAT beschrijving van het relevante deel van de uitkomst vergelijking 
wordt beschouwd Ensartech installatie 
ex 5.1 : algemene aspecten 
1. stel een milieuzorgsysteem een milieuzorgsysteem zal worden opgezet voldoet 
op en hou je daaraan, daaraan en uitgevoerd, ook zal een 
gekoppeld o.a. het verder kwaliteitsborging worden ingesteld, be ide 
ontwikkelen van nog schonere ISO; 
technieken binnen de bestaande installatie zal 

voortdurend aandacht worden gegeven 
aan aspecten als energieverbruik, 
efficiency in totaal en manieren om het 
verwerken te verbeteren 

2. verschaf volledig detail over plant manual, training manual en voldoet 
aile activiteiten op de locatie, onderhouds manual zullen het vereiste 
rapporteer jaarlijks hierover detail verschaffen ; 

de vereiste rapportage voor het Bevoegd 
Gezag zal worden gemaakt; 
zie ook A&V en AO/le waarin ook de 
afvalstoffenregistratie aandacht krijgt 

3. procedures voor good voor onderhoud zie 2; in het overleg met voldoet 
housekeeping, onderhoud, brandweer en intern zal aandacht gegeven 
training i.v.m. veiligheid en worden aan veiligheidstraining 
dergelijke 
4. goede wisselwerking en zal gebeuren, is trouwens van wederzijds voldoet 
afspraken met afvalleveranciers voordeel omdat Ensartech additionele 
over kwaliteit van het afval verwerkingsmanieren biedt die er eerder 

niet waren - zie het A&V-beleid 
5. beschik over voldoende, naast de algemene eisen (vapro of voldoet 
goed opgeleid personeel analoge opleiding, Schmelzmeister ex DE) 

er is een aanvullend eigen 
trainingsprogramma voorzien 

6. goede kennis van de de installatie maakt nauwelijks voldoet 
inkomende afvalstromen om reststromen, dus vanuit dat oogpunt 
vooral de reststromen te minder relevant - maar kennis van de 
beperken samenstelling is sowieso belangrijk om het 

proces goed te kunnen sturen 
7. voer een voor-acceptatie in de (voor-)acceptatieprocedure is voldoet 

vastgelegd in het A& V-beleid 
8. vooreen A& V-beleid is aanwezig voldoet 
acceptatieprocedure in 
9. voer verschillende zie de monstername in het AV-beleid voldoet 
monsternameprocedures in 
voor de verschillende 
inkomende stromen 
10. ontvangst met de stromen zullen vooraf uit de voldoet 
labfaciliteiten, opslag voor vooracceptatie al goed bekend zijn, en op 
ongewenste strom en, specificatie afgeleverd worden - zie het 
vloeistofdichte vloer, reguliere A&V-beleid 
opslag - aile om zeker te zijn in een klein lab is voorzien voor zowel 
van wat er binnenkomt acceptatie als proces analyses 



11 . analyseer de uitgaande er is er slechts sen, het rookgasreini- voldoet 
reststromen gingsresidu - er zal naast nuttige 

toepassing als steun in zoutmijnen ook 
gekeken worden naar andere manieren 
van verwerking 

12. leg vast hoe het afval wordt ligt vast in het A& V beleid, wordt voldoet 
verwerkt regelmatig over gerapporteerd 
13. als verdere vervuiling zal, binnen het vastgelegde A&V-beleid in voldoet 
optreden zou door menging van het Ensartechgeval niet of nauwelijks 
afvalstromen dit niet uitvoeren voorkomen, vooral de grenzen t.a.v. chloor 

en zwavel zijn in deze belangrijk en zullen 
goed worden gemonitored 

14. houdt afvalstromen naar verwachting zullen vaste stromen die voldoet 
gescheiden die met elkaar met elkaar reageren niet aanwezig zijn in 
reageren oid het Ensartech-palet; vloeistoffen worden 

altijd van elkaar gescheiden gehouden 
15. verminder de reststromen in dit geval zijn de reststromen volledig voldoet 

bepaald door de samenstelling van de 
ingaande strom en (hun chloor- en 
zwavelgehalte bijvoorbeeld), elementen 
waarvoor op deze schaal geen markt is, 
zie ook het AV-beleid 

16. stel een aanpak bij is onderdeel van de veiligheidsaanpak voldoet 
ongevallen op 
17. maak een logboek van zal worden uitgevoerd voldoet 
ongevallen en storingen en hou 
dit bij 
18. beheersplan voor geluid en er is een akoestisch onderzoek bij de voldoet 
trillingen vergunnningsaanvraag gevoegd, het BG 

zal zich over de inpasbaarheid daarvan 
uitspreken, de voorzieningen die daarin 
voorzien zijn maken ook onderdeel uit van 
het te plegen onderhoud; 
in een eerdere aanvraag kon het geluid 
heel goed worden ingepast in de 
bestaande geluidsruimte 

19. rekening houden met het er zijn geen milieuproblemen voorzien bij voldoet 
buiten gebruik stellen van de het stoppen van de werkzaamheden-
installatie bij het ontwerpen slechts het resterende afval (als dat er in 

zo'n geval zou zijn) moet verwijderd 
worden, verder is er geen enkele 
bodemverontreiniging 

20. ter energiebeheersing het zie de gegeven energiebalans in de voldoet 
verschaffen van een aanvraag, de werkelijk geconsumeerde en 
opsomming van de diverse geproduceerde energiestromen zullen 
ingaande en uitgaande worden vastgelegd, 
ene~giestromen 

21. verbeter de energie- ontwerp is reeds zo energiezuinig mogelijk, voldoet 
efficiency voortdurend streven tot verbetering zal er altijd zijn 
22. (jaarlijkse) vergelijking van zal in het eigen jaarverslag komen voldoet 
het grondstofgebruik 
23. gebruik van eigen stromen uit vooral de ketel worden voldoet 
afvalstroom voor de verwerking teruggevoerd naar de smelter; 
van ander afval de zeer geringe hoeveelheden rookgasrei-

nigingsresidu is niet geschikt voor 
hergebruik 

24. zorg voor goede opslag van aile opslag voigt de geldende richtlijnen: in voldoet 
aile stromen een gesloten gebouw, vloeistofdichte 

vloeren, afzuiging van de ruimte, etc. 



25. lekbakken of anderszins wordt voor vloeibare afvalstromen en voldoet 
rond opslag vloeibare opslag ter enige hulpstoffen waarvoor dit relevant is 
voorkoming van zo uitgevoerd 
bodemverontreiniging 
26. zorg voor duidelijke opslagvaten voor vloeistoffen en leidingen voldoet 
aanduidingen op leidingen e.d. zullen duidelijk gemerkt worden 

(onderscheiden van o.a. type stof, 
stroomrichting) 

27. voorkom problem en door de verblijftijd is erg kort omdat voorraad voldoet 
opslag of opeenhoping van niet groot is en good housekeeping wordt 
afval toegepast 
28. behandel het lossen van is onderdeel van het A& V-beleid en ook voldoet 
afval goed, onderhoud van van het proces- en onderhoudshandboek 
lossystemen 
29. mengen van verpakt afval het verwerken van afval in kleine voldoet 
slechts onder toezicht van verpakkingen zou in de toekomst kunnen 
deskundig personeel (en zorg plaatsvinden, zal via een gesloten 
voor goede ventilatie) shredder aan de smelter worden gevoed 
30. voorkom chemische zie 70 WI voldoet 
reacties gedurende opslag 
31. dek afval in containers af zal in voorkomende gevallen zeker worden voldoet 

gedaan 
32. regels voor verkleinen, bij verkleinen van afval zal dit in gesloten voldoet 
shredden e.d. apparatuur worden gedaan zodat 

mogelijke emissie zeer beperkt blijft 
33. regels voor verkleinen van zie 29 voldoet 
vluchtige of brandbare 
materialen 
34. regels bil wasprocessen nvt nvt 
35. beperk het gebruik van aileen vloeistoffen komen mogelijk in vaten voldoet 
open vaten, tanks, e.d. of tanks aan. Tanks worden gesloten 

verwerkt, vaten bijna gesloten - bij risico 
vanwege brandbaarheid worden deze in 
een ATEX zone verwerkt 

36. gebruik van een gesloten wordt in de opslag zo uitgevoerd voldoet 
systeem met onderdruk om 
luchtemissie te verminderen 
37. zorg voor vermindering van zijn in principe aile gesloten, bij ventilatie voldoet 
emissies uit (opslag)tanks maakt het luchtbehandelingssysteem 

eventuele geurcomponenten onschadelijk 
38. goede operatie en vormen een integraal onderdeel van de voldoet 
onderhoud van de onderdelen fabriek waarvan het goed functioneren 
voor emissiebestrijding essentieel is voor de operatie, het proces-

en onderhoudshandboek geven hiervoor 
de aanwijzingen 

39. gebruik van gaswassers nvt, dit type afval wordt niet verwerkt nvt 
voor anorganische gassen 
aanwezig in het afval 
40. voer lekdetectie in voor nvt nvt 
stoffen die milieuverontreiniging 
kunnen veroorzaken vanuit het 
afval 
41 . gewenste voe en stot worden toegepast, het luchtfilter dat wordt voldoet 
emissieniveaus toegepast als de lucht uit de opslag niet als 

verbrandingslucht wordt toegepast gebruikt 
actieve kool als medium als garantie voor 
het verwijderen van aile componenten 



42. verminder het watergebruik in de VA is er slechts eenmalig voldoet 
en de verontreiniging van water waterinname bij opstarten en eventuele 

storingen 
in de variant met een extra wasser zal er 
een afvoer zijn van afvalwater, deze 
waterstroom komt echter door condensatie 
uit het rookgas tot stand 

43. zorg voor het halen van de in de VA slechts de ketelwaterspui, wat voldoet 
specificaties voor lozing op de nauwelijks verontreinigd is 
riolering in het geval van de variant met de wasser 

zal er gemonitored worden 
44. voorkom ongezuiverde n.v.t. n.v.t. 
10zinQ 
45. hemelwaterafloop van nvt, de verwerking vindt geheel in gesloten nvt 
procesterrein behandelen gebouwen plaats 
46. scheidt meer verontreinigd hemelwater niet verontreinigd nvt 
water van minder verontreinigd 
47. betonnen vloer met is inpandig aanwezig en vloeistofdicht ic voldoet 
gecontroleerde afvoer gecontroleerde afvoer 
48. hemelwaterbehandeling geen nvt 

NB aile verwerking vindt in gesloten 
gebouwen plaats 

49. hergebruik van gezuiverd er is geen doorlopende waterbehoefte, voldoet 
water of hemelwater in de slechts eenmalig bij vullen luchtkoelers en 
installatie dergelijke 
50. dagelijkse controle op zie 43 voldoet 
effluent en registreer 
51. behandel het in de VA geen afvalwater op de n.v.t. 
bedrijfsafvalwater naar zijn ketelwaterspui na (wat nauwelijks 
samenstelling verontreinigd genoemd kan werden) 

52. pas een geschikte zuivering n.v.t. n.v.t. 
toe 
53. 54. 55. 56 regels voor de worden aile, conform de bat, uitgevoerd voldoet 
zuivering en norm en daarvoor indien variant met wasser zou worden 

uitgevoerd 
57. milieuzorgsysteem moet zoals vermeld is er slechts een reststroom voldoet 
ook de eigen reststromen in grootte gedicteerd door de samenstelling 
betreffen van het afval - is onderdeel van het ISO 

MZ-systeem 
58. hergebruik van nvt voor de aanvoer van het afval, wellicht voldoet 
verpakkingen een klein aantal van de hulpstoffen (retour 

leverancier bijvoorbeeld) 
59. hergebruik van vaten zal in voorkomende gevallen worden voldoet 

gedaan aangezien de smelter een grens 
bezit t.a.v. ijzer/staal 

60. afvalstof-boekhouding zal worden gedaan en 7 jaar bewaard voldoet 
bijhouden 
61. gebruik de ene afval voor nvt nvt 
de behandeling van de andere 
als dit mogelijk is 
62. bodembescherming door vlaeistafdichte vlaer aanwezig, eventuele voldoet 
dichte vloeren en onderhaud drainage vaert naar opslagput vandaar 
van de eventuele drainage afvaer naar verwerker 
63. gebruik van een zie 62 valdoet 
vloeistofdichte andergrond en 
rialering ap het terrein 



64. zorg voor een zo klein het oppervlak zal in het ontwerp zeer voldoet 
mogelijk oppervlak en zo kort efficient worden benut 
mogelijke rio Ie ring 

( 



F.11 Vergelijking van de Ensartech-installatie met de BREF Energy Efficiency Techniques 
(ENE) 

Bij de beschouwing van de punten die hieronder genoemd zijn moet in ogenschouw worden genomen 
dat het stoomsyteem van de Ensartech-installatie bestaat uit een enkele ketel op afgassen en heel 
klein is, waardoor een groot aantal van de aanbevelingen minder relevant worden 

omschrijving van wat als BAT beschrijving van het relevante deel van de uitkomst vergelijking 
wordt beschouwd Ensartech installatie 
ontwerp eenheid en de stand der techniek is in het ontwerp voldoet 
distributienetwerk met efficiency gevolgd 
als doel 
gebruik van tegendruk turbines nvt nvt 
als de druk verlaagd moet 
worden 
verbeter procedures en maak optimalisatie van kwaliteit voldoet 
gebruik van ,optimale regeling ketelvoedingswater en ~e regeling wordt 

uitgevoerd 
voorverwarmen van het de hoeveelheid is zo gering dat een voldoet 
voedingswater dergelijke toepassing zeer inefficient zou 

ziin 
voorkomen van en verwijderen er wordt gezorgd voor het verminderen van voldoet 
van vervuiling op de wanden de meesleep door een lage gassnelheid 

naar de ketel en de ketel is uitgerust met 
watersproeiers in de eerste trekken en een 
klopmechanisme bij de economizer om 
regelmatig cq continu de vervuiling te 
verwiideren 

verminder blow down er wordt gebruik gemaakt van voldoet 
condensaatretourwater, van ontluchting en 
additieven; er wordt gebruik gemaakt van 
een automatische blow down op basis van 
een geleidbaarheidsmeting 

onderhoud, o.a. de bekleding onderdeel van het gehele onderhoud, deze voldoet 
van de eerste trekken trekken zijn in ieder geval goed bereikbaar 

gemaakt 
optimaliseren van de zal worden uitgevoerd, ook de kwaliteit en voldoet 
ontluchting in de ontluchter specificaties van het retourcondensaat is 

hier onderdeel van 
aanpassen capaciteit aan hier niet aan de orde zoals in de BREF voldoet 
gebruik bedoeld, 

in het Ensartech geval kan de ketel de hele 
gasstroom uit de smelter aan mits de 
voeding en de voedingssnelheid onder een 
bepaalde bovengrens blijft - hiervoor wordt 
in de menging en de operatie van de 
smelter gezorgd - daarmee wordt optimale 
benutting van installatie bereikt 

uitvoeren van onderhoud onderdeel van het onderhoudsplan voldoet 
optimaliseer het distributie de leidingen van het stoomnet op het voldoet 
systeem industrieterrein zijn net njeuw aangelegd 

volgens de stand der techniek 
gebruik het condensaat het condensaat dat bij de gebruiker(s) voldoet 

ontstaat wordt naar de Ensartech-
installatie terug~evoerd 

hergebruik van "flash" stoom nvt omdat condensaat niet heet genoeg is 
gebruik van de energie in de de blow down is dermate gering dat dit niet voldoet 
blow down zinvol is 




