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AFVALSTOFFENWET 

Tilburg, 23 juli 1992 

Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC 's-Hertogenbosch 

Bet re ft 
Aanvraag om vergunning ingevolge artikel 33 
van de Afvalstoffenwet tot het: 
X oprichten/in werking hebben 
X uitbreiden 
X wijzigen 
o voortzetten 
van de hieronder beschreven inrichting. 

1. 

2. 

3. 

Naam aanvrager 

adres 
postcode en woonplaats 
telefoonnummer 
contactpersoon 
telefoonnummer 

Eigenaar van de inrichting 

adres 
postcode en woonplaats 
telefoonnummer 

Locatie van de inrichting 
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Samenwerkingsverband 
Midden-Brabant 
Hoevenseweg 55 b 
5003 DB TILBURG 
013 - 362520 
Dre. T. Drijkeningen 
013 - 352424 

Samenwerkingsverband 
Midden-Brabant 
zie ender 1 
zie ender 1 
zie ender 1 

BIJLAGE 1 

• Centrale Afvalverwerking 
Loonseheide 120 

SMB Spinder 

5048 TG TILBURG 
013-551986 

• GFT-afval vergistingsinstallatie 
Vloeiveldweg te Tilburg 
(verder nag onbekend) 

• SMB Stertgas 
Vleeiveldweg 10 
5048 TD TILBURG 
013-556163 

4. Kadastrale gegevens: 
• stertplaats: 

* Gemeente Tilburg, eektie F, nummers: 
1742 - 1743 - 1744 - 2051 - 2052 - 2053 - 2065 - 2054 - 4262 -
3717 - 3718 - 3719 ged. - 3720 ged. - 3087 ged. - 3088 ged. -
3094 - 3095 - 3097 - 3249 ged. - 3250 - 3908 - 3909 - 3910 - 3911 
ged. - 3426 -3427 - 88 - 89 - 97 - 111 - 112 - 113 - 114 -115 -
116 - 3429 ged. - 1749 ged.; 
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* gerneente Loon op Zand: sektie K, nurnrners: 
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2254 - 2226 ged. - 2229 ged. - 2231 ged. - 2232 - 1943 - 2228 -
1155 ged. - 2230 - 2255 - 2256 - 1942 - 1823 ged. - 1738 ged. -
1283 ged. - 1952 ged. - 1281 ged.; 

• GFT-vergistingsinstallatie: gerneente Tilburg, eektie F, nurnrners: 78 
ged. - 3094 ged. - 97 ged.; 

• Stortgasopwerkingsfabriek: gemeente Tilburg, sektie F, nurnrner: 
3087 ged. 

5 . Totale oppervlakte van de inrichting: 
• stortplaats: 68 ha, bebouwd oppervlak: 3,3 ha 
• GFT-vergistingsinstallatie: 1,7 ha, bebouwd oppervlak 1,2 ha 
• stortgasopwerkingsfabriek: 0,3 ha, bebouwd oppervlak: 0.15 ha 

5. Welke vergunningen en ontheffingen zijn thane van kracht voor de in
richtingen of zijn reeds aangevraagd: 

Van kracht: - AW vergunning voor de stortplaats, verleend op 26 mei 
1988 door GS Noord-Brabant veer een periode van 10 
jaar. 

- Ontheffing Wea voor het storten van chroornhoudend afval, 
verleend op 5 februari 1991 door de minister van VROM voor 
de periode tot 1 januari 1993. 

De vergunning en ontheffing zijn toegevoegd als bijlage 15. 

Reeds aangevraagd: - AW vergunning stortgasopwerkingsf abriek 
wvo vergunning stortplaats 

Deze vergunningaanvragen warden ingetrokken bij indienen van de onder
havige vergunningaanvragen. 

7. Voor welke periode warden de vergunningen ingevolge de Afvalstoffenwet 
gevraagd. 

• Stortplaats: 10 jaar 
• GFT-vergistingsfabriek: 10 jaar 
• Stortgasopwerkingsfabriek: 10 jaar 

8. Aard van de inrichting. 

11 Stortplaats: de inrichting is bestemd tot het zich ontdoen van 
afvalstoffen door ze op of in de bodern te brengen ale bedoeld in 
artikel 31, lid 1, sub b van de Afvalstoffenwet 

• GFT-vergietingsinstallatie: de inrichting is beetemd tot het bewer
ken van afvalstoffen ale bedoeld in artikel 31, lid 1 1 sub d van de 
Afvaletoffenwet 

• Stortgasopwerkingefabriek: de inrichting is beeternd tot het bewerken 
van afvalstoffen ale bedoeld in artikel 31, lid 1, sub d van de 
Afvalstoffenwet. 
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9. Hoofdactiviteiten 

• Stortplaats - gezarnelijk storten van huishoudelijke en bedrijfs
afvalstoffen 
storten van chemische afvalstoffen in een af zonder
lij k compartiment 

Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 4 
van het hoofdrapport. 

• GFT-vergistingsinstallatie: anaeroob bewerken van groente-, fruit
en tuinafval aangevuld met papier. Zie hoofdstuk 5 voor een uitge
breide beschrijving. 

• Stortgasopwerkingsfabriek: opwerken van stortgas en biogas onttrok
ken uit de stortplaats, vrijkomend bij de anaerobe bewerking en 
vrijkomend bij de slibverwerking van de AWRI Tilburg-Noord. Zie 
hoofdstuk 6 van het hoofdrapport voor een uitgebreide beschrijving. 

10. Hulpsystemen 

• Stortplaats: zie § 4.3, 4.5, 4.6 en 4.7 van het hoofdrapport 
• GFT-vergistingsinstallatie: zie S 5.11 van het hoofdrapport 
• Stortgasopwerkingsf abriek: zie hoofdstuk 6 van het hoofdrapport 

11. (Neven-)activiteiten, voorzieningen en diensten 

• Stortplaats: 
Zuivering percolaat: het percolaat wordt voorgezuiverd voordat 
op het riool wordt geloosd; 
KCA-depot: de uit het aangevoerde afval gesorteerde chemische 
afvalstoffen worden, in afwachting van verdere verwerking, in dit 
depot opgeslagen; 
Milieustraat: voor de gescheiden aanvoer van te recyclen afval
stoffen, is een milieustraat aangebracht nabij de CAR-post en het 
stortbordes; 
wasstraat voor de reiniging van voertuigen en ander mobiel mate
rieel; 
Groencompostering: groenafval wordt gecomposteerd; 
GFT-overslag: totdat de vergisting van GFT in werking is zal GFT 
op de stortplaats worden overgeslagen. 

• GFT-vergistingsinstallatie: zie S 5 .12 en 5 .16 van het hoofdrapport 
• Stortgasopwerkingsfabriek: zie S 6.8 van het hoofdrapport 

12. Grond- en hulps~offen, tussen- en eindproducten en reststoffen 

• Stortplaats: Voor de milieuhygienische voorzieningen voor de berging 
van de afvalstoffen zijn materialen benodigd zeals zand, grind, 
drainage-buizen, putten, afdichtingmaterialen zeals zand-bentoniet 
en HDPE-folie. De stortplaats wordt afgewerkt met teelaarde en 
beplanting. Ten behoeve van de beheersbaarheid van de stortplaata 
zijn voorzieningen benodigd zeals putten, leidingen, pompen en 
andersoortige installaties. De aanleg van de stortplaats zal met de 
gebruikelijke grondverzetmachines worden uitgevoerd. 

• GFT-vergistingsinstallatie: zie S 5 .13 en 5 .14 en tevens bij lage 12. 
• Stortgasopwerkingsfabriek: zie S 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 en 6.8. 
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13. Wijze en omvang van aanvoer, opslag en transport 

• Stortplaats: zie S 3.1 en S 4.1 hoofdrapport 
• GFT-vergistingsinstallatie: zie § 3.2, S 5.1 en§ 10.2.1 hoofdrapport 
• Stortgasopwerkingsfabriek: zie S 3.3 en hoofdstuk 6 hoofdrapport 

14.a. Verwerkingshoeveelheid per jaar 

• Stortplaats: In 1990 is 523. 000 ton afval verwerkt en in 1991 
478.000 ton. Dit afvalaanbod is nader gespecificeerd in boofdstuk 
3 van bet rapport. Hier worden ook de prognoses van bet afvalaanbod 
bescbreven. De prognoses betreffen zowel bet cbemiscbe als bet niet
cbemiscbe afval. 

• GFT-vergistingsinstallatie: 40.000 ton GFT-afval en 6.000 ton papier 
of 52.000 ton GFT-afval zonder papier. Zie verder S 3.2 

• Stortgasopwerkingsfabriek: maximaal circa 15, 5 miljoen m3 biogas en 
stortgas. 

b. Maximale opslag- en stortvolume 

• Stortplaats: het afwerkplan kent een volume van 11 miljoen m3 
• GFT-vergistingsinstallatie: opslag van GFT-afval maximaal 150 m3 

gedurende 2 uur, ops lag papier maximaal 300 m3 gedurende enkele 
weken, opslag compost ca. 1.750 m3 

• Stortgasopwerkingsfabriek: opslag van opgewerkt stort- en biogas van 
40 m3. 

15. Aanvoer afvalstoffen 

• Stortplaats: aanvoer gemeentelijk afval (190.000 ton per jaar) en 
bedrijfsafval (333.000 ton per jaar) waarvan ca 5.000 ton bestaat 
uit chroomhoudend afval. Zie verder S 3.1 van het hoofdrapport. 

• GFT-vergistingsinstallatie: aanvoer GFT-afval 40.000 ton per jaar 
plus 6.000 ton papier per jaar danwel 52.000 ton GFT-afval per jaar 
zonder papier. Zie tevens S 3.2 boofdrapport 

• Stortgasopwerkingsfabriek: aanvoer van ca. 10,5 miljoen m3 stortgas 
en 5 miljoen m3 biogas per jaar. Zie tevens S 3.4 boofdrapport 

16. Herkomst en bestemming van de afvalstoffen 

• Stortplaats: herkomst aangesloten gemeenten van bet Samenwerkings
verband Midden-Brabant. Aanvoer van afvalstoffen buiten de regio 
vindt plaats in overleg met de NV Afvalsturing Noord-Brabant. Zie 
tevens § 3.3 

• GFT-vergistingsinstallatie: berkomst Samenwerkingsverband Midden
Brabant. Zie tevens S 3.3 hoofdrapport. 

• Stortgasopwerkingsfabriek: herkomst stortgas stortplaats, berkomst 
biogas GFT-vergistingsinstallatie en de slibgistingsinstallatie van 
AWRI Tilburg-Noord. Zie tevens S 3.4 hoofdrapport. 

17. Controle en registratie van afvalstoffen 

• Stortplaats: Controle en registratie vindt plaats volgens onder
staande procedure: Het transport loopt via de weegbrug. Naast de 
weegbrug is bet portiersgebouw geplaatst. Hier vindt de eerste 
adrninistratieve controle plaats en worden de te overleggen adrnini
stratieve gegevens getoetst. Bij de acbriftelijke aanbieding van bet 
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afval aan het SMB is al gecontroleerd of bet afval qua aard en 
berkomst op de stortplaats Spinder mag warden verwerkt. 
Na weging wordt een groot gedeelte van bet afval overgeslagen op het 
stortbordes. Met dumpers wordt dit overgeslagen afval naar het 
stortfront getransporteerd. Bij bet verladen van bet afval vindt 
controle plaats op geur, kleur en stortgedrag van bet aangeboden 
materiaal. Circa 30 % van bet afvalaanbod wordt zonder verlading 
naar bet stortfront getransporteerd. Het betreft afvalstoffen die 
minder gescbikt zijn voor overslag zeals slibs, vervuilde grand en 
puin. Op een afzonderlijke uitlegruimte vinden steeksproefgewijs 
intensieve controles plaats waarbij bet aangeboden bedrijfsafval 
steeksproefsgewijs gericbt wordt gecontroleerd op cbemiscbe bestand
delen. Ook wordt gecontroleerd of bet aangeboden afval geaccepteerd 
mag warden. Zie verder S 4.1 hoofdrapport. 

• GFT-vergistingsinstallatie: Zie S 5.1 boofdrapport. 
• Stortgasopwerkingsfabriek: Zie boofdstuk 6 hoofdrapport. 

18. Lucbtverontreiniging 

• stortplaats: De volgende bronnen van potentiele luchtverontreiniging 
kunnen worden onderscheiden: 

transportverkeer afvalstoffen ; 
storten van afval; 
ontgraven en berstorten van afval; 
stortoppervlak; 
composteren van afval; 

Emissies zie S 9.1.1, maatregelen zie S 4.3, 4.4 en 4.5. 
• GFT-vergistingsinstallatie: Emissies zie S 9.2.1, maatregelen zie 

S 5.1 en 5.2. 
• Stortgasopwerkingsfabriek: Emissies zie S 9.3.1, maatregelen zie 

hoofdstuk 6. 

In S 9.4 van het hoofdrapport wordt een bescbouwing gegeven over de 
cumulatieve effecten van de drie activiteiten. 

19. Geluid- en trillinghinder 

• Stortplaats: De volgende geluidbronnen kunnen worden onderscheiden: 
Aanvoer van afvalstoffen; 
Intern transport; 
Werkzaambeden aan bet stortfront. 

De acbtergrond en uitkomsten van de uitgevoerde geluidberekeningen 
zijn bescbreven in S 10.1 van het rapport. De berekeningsresultaten 
zijn voor een aantal fasen bescbreven. 

• GFT-vergistingsinstallatie: Brannen zie S 10.2, maatregelen zie S 
5.1 van bet hoofdrapport 

• Stortgasopwerkingsfabriek: Brennen zie S 10. 3, maatregelen zie 
boofdstuk 6. 

In S 10.4 van bet boofdrapport wordt een beschouwing gegeven van de 
cumulatieve effecten. 

20. Waterverontreiniging 

• Stortplaats: Op de stortplaats ontstaat percolaat, buishoudelijk 
afvalwater en water afkomstig uit de wasstraat. Het percolaat be
staat gedeeltelijk uit grondwater door de gecreeerde geohydrologi-
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sche isolatie. Het zure percolaat en het percolaat van het C3-com
partiment zullen warden gezuiverd met een voorzuivering. De overige 
waterstromen warden geloosd op de AWRI. In tabel 4. 4 van het rapport 
is een karakterisering van de kwaliteit van een aantal waterstromen 
opgenomen. 

• GFT-vergistingsinstallatie: Emissies zie S 5.14 en S 8.3.1, afvoer 
zie S 8.4.1 

11 Stortgasopwerkingsfabriek: Emissies zie hoofdstuk 6 en S 8.4.1, 
afvoer zie S 8.4.1 

Veer een beschouwing van de cumulatieve emissies en effecten wordt 
verwezen naar S 8.5 van het hoofdrapport. 

21. Afvalstoffen 

• Stortplaats: De volgende afvalstoffen komen vrij bij de ver- of 
bewerking van de afvalstoffen: 

slib van de aan te leggen voorzuivering: afhankelijk van de 
verontreinigingsgraad zal dit slib worden verwerkt. Door het 
aanleggen van een bovenafdichting zal de hoeveelheid percolaat 
na verloop van tijd afnemen; 
slib van de zandvang van de wasstraat; op dezelfde wijze zal dit 
slib worden behandeld. Door de overslag van afval zal er zo min 
mogelijk verkeer van stortfront ook op de openbare weg rijden; 
KCA-stoffen: de uitgesorteerde chemische afvalstoffen warden door 
een erkende verwerker afgevoerd. Door strenge controle hierop 
wordt een preventieve werking bereikt; 
condensaat uit stortgasleidingen: dit wordt tezarnen met het 
percolaat verwerkt. Dit proces is niet te beinvloeden; 
afgewerkte olie e.d. van machine-onderhoud: dit wordt door een 
erkende Wca- verwerker afgevoerd. Door zorgvuldig werken warden 
de hoeveelheden afval zoveel mogelijk beperkt. 

Ter bescherming van de bodem (grond- en oppervlaktewater) wordt de 
stortplaats ingericht volgens de IBC+-criteria. 

• GFT-vergistingsinstallatie: Plaats, aard en omvang zie S 5.13 en S 
5.14, maatregelen en voorzieningen zie S 5.1 en S 5.12 

• Stortgasopwerkingsfabriek: Plaats, aard en omvang, maatregelen en 
voorzieningen zie hoofdstuk 6. 

22. Bodem- en grondwaterverontreiniging 
• Stortplaats: Bodem- en (grond)waterverontreiniging kunnen ontstaan 

bij het falen van de onderafdichting. Indien dat het geval is zal 
dit met behulp van de controledrainage worden gesignaleerd. Beheer
sing van de 3ituatie is mogelijk door water af te pompen met dit 
drainagesysteem. Veer vak 2 warden interceptiebronnen geplaatst. De 
kans op bodembelasting meet daarmee zeer klein warden geacht. Mede 
omdat de stortcompartimenten uiteindelijk warden voorzien van een 
vloeistofdichte bovenafdichting. De aanwezige en de aan te leggen 
constructies zijn beschreven in hoofdstuk 4. De effecten op de 
diverse milieucompartimenten zijn in S 7.1 beschreven. 

• GFT-vergistingsinstallatie: Wijze, aard en omvang zie S 5.12, 5.13 
en 5.14, maatregelen en voorzieningen zie S 5.1, 5.12, 5.13 en 5.14, 
emissies en effecten zie § 7.2 

• Stortgasopwerkingsfabriek: Wijze, aard en omvang, maatregelen en 
voorzieningen zie hoofdstuk 6, emissies en effecten zie S 7.3. 

In S 7.4 van het hoofdrapport wordt een cumulatief overzicht gegeven. 
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23. Overige aspecten van gevaar, schade en hinder 
• Stortplaats: Een mogelijke bron van gevaar is de ontwikkeling van 

stortgas in het afval. Mede ter voorkoming van gevaarlijke gasopho
ping is een gasonttrekkingssysteem aangebracht. Het onttrokken gas 
wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit. 
Ter voorkoming van waaivuil is het stortbordes overkapt uitgevoerd. 
Het stortfront wordt voorzien van een dradenconstructie. Dit voor
komt dat over last ontstaat door vogels. Vogels kunnen het afval niet 
bereiken. Rondom het stort wordt een hekwerk geplaatst voor de 
opvang van waaivuil. 
Ter bestijding van brand zijn de gebruikelijke blusmiddelen voorhan
den. Voor bestrijding van brand op de stortplaats is ook voldoende 
zand aanwezig. 

• GFT-vergistingsinstallatie: Maatregelen en voorzieningen ter beper
king van risico's zie § 5.15 en 5.16, risico-evaluatie zie separate 
bijlage 14. 

• Stortgasopwerkingsfabriek: Maatregelen en voorzieningen ter beper
king van risico's zie hoofdstuk 6, risico-evaluatie zie separate 
bijlage 15. 

24. Toekomstige ontwikkelingen en overige gegevens 
Geen op de betreffende terreinen. Innovatieproject AWRI Tilburg Noord. 

25. Exploitatie-opzet 
• stortplaats: aanleg, beheer en nazorg worden gefinancierd uit de 

storttarieven 
• GFT-vergistingsinstallatie: investeringen worden gefinancierd uit 

eigen vermogen en vreemd vermogen aangevuld met subsidies. Exploita
tie, beheer en nazorg worden gefinancierd uit de bewerkingstarieven. 

• Stortgasopwerkingsfabriek: exploitatie, beheer en nazorg worden 
gefinancierd uit de verkoop van aardgasequivalenten. 

26. Voorzieningen ter voorkoming van stagnatie 
• Stortplaats: 

er zal tijdig reserve-materieel worden ingezet in geval van 
storing; 
ter voorkoming van storing zal het reguliere onderhoud worden 
uitgevoerd. 

• GFT-vergistingsinstallatie: zie S 5.15 en 5.16 hoofdrapport, preven
tief onderhoud van machines en voertuigen, opslagcapaciteit voor 
aanvoer van GFT-afval van ca. 3 dagen, de belangrijke onderdelen van 
de installatie zijn dubbel uitgevoerd. 

• Stortgasopwerkingsfabriek: zie S 6.8. 

27. Natuur- en landschapsaspecten 
• Stortplaats: Door de ingreep verdwijnt een klein sparrenbosjes op 

de Spinder. Door het storten van afval worden vogels aangetrokken. 
Met het aanleggen van een dradenconstructie op het stortfront wordt 
dit tegengegaan. In de aanlegfase zal het afgraven van Spinder II 
een visuele inbreuk op het landschap tot gevolg hebben. 

• GFT-vergistingsinstallatie: De effecten op landschap betreffen voor
namenlijk een visuele invloed. De bouw van de installatie heeft een 
visueel-ruimtelijk effect aangezien deze zowel in grootte als in 
vorm afwijkt van de meeste aanwezige elementen. Bovendien vormt de 
installatie een ruimtebeslag. 
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De installatie is hoofdzakelijk zichtbaar vanuit het noorden. Vanuit 
de andere richtingen wordt de installatie afgeschermd door bossages 
en de stortplaats. 

• Stortgasopwerkingsfabriek: De fabriek is reeds aanwezig en er vinden 
geen veranderingen in de lay out van de fabriek plaats. 

28. Bijlagen behorende bij vergunningaanvragen 

• Algemeen 
1. Formulier aanvraag AW vergunning 
2. Formulier aanvraag WVO vergunning 
3. Formulier ontheffing Wea 
4. Situering planlocatie 
5. Terreinindeling 
6. Geveltekeningen gebouwen 
8. Rioleringstekeningen 
12. Chemicalien en opgestelde vermogens 

• Stortplaats 
7. Stortplan 
8. Rioleringstekeningen 
9. Drainageplan stortplaats 
10. Plan van oplevering stortplaats 
11. Waterzuiveringsinstallatie 
17. Huidige AW-vergunning en Wca-ontheffing 

• GFT-vergistingsinstallatie 
13. Risico-evaluatie 
19. Vergisting van 52.000 ton GFT-afval zonder papier 

• Stortgasopwerkingsfabriek 
14. Risico-evaluatie 
15. Bedieningsvoorschriften en afschakelmatrix 
16. Tekeningen stortgasopwerkingsfabriek 
18. Akoestisch rapport stortgasopwerkingsfabriek 

Ondergetekende verklaart, ale daartoe bevoegde persoon, dit formulier en de 
daarbij behorende bescheiden, te weten in totaal 19 bijlagen, naar waarheid 
te hebben ingevuld. 

Plaats Tilburg, datum 23 juli 1992 

Naam: sarnenwerkingsverband 

Voor deze: 
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Gegevens te verstrekken bij een aanvraag tot verlening of wijziging van een 
lozingsvergunning. 

A . ALGEMEEH 

1. TENAAMSTELLING 

1.1 naam bedrijf/instelling 
adres 
postbus 
postcode 
plaats 
gemeente 

Samenwerkingsverband Midden-Brabant 
Hoevenseweg 55-B 
Postbus 3050 
5003 DB 
Tilburg 
Tilburg 

1.2 VESTIGING 
• Centrale Afvalverwerking SMB Spinder 

Loonseheide 120 
5048 TG TILBURG 
013-551986 
kadastrale gegevens: 

Gemeente Tilburg, sektie F, nummers: 
1742 - 1743 - 1744 - 2051 - 2052 - 2053 - 2065 - 2054 - 4262 -
3717 - 3718 - 3719 ged. - 3720 ged. - 3087 ged. - 3088 ged. -
3094 - 3095 - 3097 - 3249 ged. - 3250 - 3908 - 3909 - 3910 - 3911 
ged. - 3426 -3427 - 88 - 89 - 97 - 111 - 112 - 113 - 114 -115 -
116 - 3429 ged. - 1749 ged.; 
gemeente Loon op Zand, sektie K, nummers: 
2254 - 2226 ged. - 2229 ged. - 2231 ged. - 2232 - 1943 - 2228 -
1155 ged. - 2230 - 2255 - 2256 - 1942 - 1823 ged. - 1738 ged. -
1283 ged. - 1952 ged. - 1281 ged.; 

• GFT-afval vergistingsinstallatie 
Vloeiveldweg te Tilburg (verder onbekend) 
kadastrale gegevens: gemeente Tilburg, sektie F, nummers: 78 ged. -

3094 ged. - 97 ged.; 
• SMB Stortgas B.V. 

Vloeiveldweg 10 
5048 TD TILBURG 
013-556163 
kadastrale gegevens: gemeente Tilburg, sektie F, nummer: 3087 ged. 

1.3 CONTACTPERSOON 
naam 
functie 
adres 
postbus 
postcode 
gemeente 
telefoon 

Ors. T. Drijkoningen 
Projectleider 
Hoevenseweg 55b 
Postbus 3050 
5003 DB 
Tilburg 
013 - 372424 
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2. BESTAANDE OF NIEUWE LOZING 

2.1 Met ingang van welke datum heeft de lozing plaatsgevonden of zal deze 
gaan plaatsvinden? 

• Stortplaats 
Lozing vindt al plaats sinds de zeventiger jaren. Hiervoor is in 1987 
een Wvo-vergunning aangevraagd doch in verband met de voorgenomen 
vergaande aanpassing van de 'Spinder' is geen beschikking afgegeven. 
Deze aanvraag beschrijft de te realiseren situatie. 

• GFT-vergistingsinstallatie 
Per 1993 

• Stortgasopwerkingsf abriek 
Lazing vindt plaats sinds eind 1987 

2.2 Betreft de aanvraag een nieuwe of een bestaande lazing? 

• Stortplaats 

Bestaande lazing, zie vraag 2.1. 

• GFT-vergistingsinatallatie 
Nieuwe lozing 

• Stortgasopwerkingsfabriek 
Bestaande lazing 

2.3 Indien het een bestaande lazing betreft: 
-vraagt U dan een vergunning 

aan omdat de omvang en/of de 
hoedanigheid van het te lozen 
afvalwater is gewijzigd; of 

-vraagt U een vergunning aan 
omdat U op grond van de 
"AMvB-inrichtingen", WVO 
(Stb. 213, 1989) daartoe 
v66r 22 juni 1990 verplicht 
bent bij lazing op de rio
lering; of 

-vraagt U een vergunning aan 
omdat U op grand van boven
genoemde AMvB daartoe v66r 
30 juni 1990 verplicht bent 
bij rechtstreekse lazing op 
oppervlaktewater. 

• stortplaats 

• Stortgasfabriek 

• Stortplaats 

• Stortgasfabriek 

• Stortplaats 
• Stortgasfabriek 

x - ja 
x - nee 

x - ja 
x - ja 

X - nee 
x - nee 

2.4 Is vcor de bestaande lozing reeds eerder vergunning verleend krachtens 
enige wet of verordening? 

Neen 
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3. AARD BEDRIJF OF INSTELLING 

3.1 Behoort het bedrijf of instelling of een onderdeel daarvan waarvoor de 
vergunning wordt aangevraagd tot een van de hieronder aangegeven cate
gor ieen? Zo ja, wilt u deze dan aankruisen. 

0 - nee 
X ja, namelijk: 
0 - (petro)chemische ind. 
0 - ertsverwerkende ind. 
X - bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken 
0 - bedrijven die oppervlaktebehandelingen van metalen of andere 

materialen toepassen 
0 - (foto)grafische industrie 
0 - lak-, verf- en drukinktfabrieken 
0 - leerlooierijen 
0 - textielfabrieken 
0 bedrijven die bout impregneren 
0 - vatenwasserijen en tank(auto)cleaningbedrijven 
0 - papier- en kartonindustrie 
0 - ziekenhuizen 
0 - laboratoria 
0 - elektriciteitscentrales 
0 - houtreinigingsbedrijven 
0 - bedrijven die personenauto's deconserveren 
0 - motorrevisiebedrijven 

3. 2 Indien U bovenstaande vraag met nee hebt beantwoord, wat is dan de aard 
van het bedrijf of de instelling? 

Niet van toepassing 

3.3 Hoeveel bedraagt de vervuilingswaarde van het afvalwater? 

• Stortplaats 

Zuur percolaat Anaerobe Methan. percolaat Ringleiding I/II 
zuivering 

czv (mg/l) 11.000 1.500 2.000 1.709 
N-totaal Cmg/l) 1.670 1.000 500 338 
i .e./m3 104 34 24 18 

Het zure percolaat zal, tezamen met het percolaat van het C3-comparti
ment, middels een anaerobe voorzuivering worden voorbehandeld alvorens 
te worden geloosd op de AWRI. Water zeals afkomstig ,uit de ringleiding 
en de controledrainage zal na controle eveneens worden gelooed, eventu
eel worden voorgezuiverd indien de controles daartoe aanleiding geven. 
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• GFT-vergistingsinstallatie 

type water czv N-totaal i.e. /m3 

proceswater 40.000-60.000 1.320-6.000 442 
10.500 m3/jaar mg/l mg/l 

hemelwater - - -
9. 000 m3 /jaar 

huishoudelijk circa 1.000 mg/l circa 20 mg/l 7 
afvalwater, 
schrob- en spoel-
water, 3.200 
m3/jaar 

Zie verder hoofdetuk 5 van het hoofdrapport en bijlage 19 voor reepec
tievelijk 40. 000 ton GFT-afval plus 6. 000 ton papier en 52. 000 ton GFT
afval zonder papier. 

• Stortgasopwerkingsf abriek 
Lozing vindt plaata van condenswater, circa 36 m) per jaar, waswater 
circa 7.500 m3 per jaar, hemelwater circa 1.125 ml per jaar en huishou
delijk afvalwater circa 30 ml. De kwaliteit van het condens- en waswater 
is niet exact bekend. Het waswater bevat geen zware metalen en is 
vergelijkbaar met drinkwater. 
Zie verder hoofdstuk 6 van het hoofdrapport 

4. BEDRIJFSACTIVITEITEN 

4.1 Beschrijf in het kort alle bedrijfsactiviteiten waarop de aanvraag 
betrekking heeft. Geef bierbij aan hoeveel uur per dag en hoeveel uur 
per week deze activiteiten plaatsvinden. 

• Stortplaats 
het aanleggen van de uitbreiding van de stortplaats; 
bet overslaan en verwerken van afvalstoffen door middel van storten; 
het uitneembaar storten van chroomhoudend afval; 
onderboud aan materieel en overige voorzieningen; 
afwerking en nazorg van de volgestorte compartimenten; 
voorzuivering van percolaat uit stortplaats; 
opslag van KCA in depot; 
milieustraat voor de gescheiden aanvoer van afvalstoffen; 
compostering van groenafval in de open lucbt; 
wasstraat voor de reiniging van voertuigen; 
overslag van GFT-afval totdat de vergistingsinstallatie in werking 
is. 

De werkzaamheden inzake aanleg en verwerken van afvalstoffen alsmede 
de overig bovengenoemde activiteiten, vinden alleen overdag plaats 
gedurende 6 dagen per week. Maandag tot en met vrijdag van 7.45 tot 
17.15 en op zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur. 

• GFT-vergistingsinstallatie 
bet anaeroob bewerken van GFT-afval, al of niet aangevuld met pa
pier; in een gesloten vergistingssysteem volgene het principe van 
Valorga, gevolgd door aerobe nacompostering; 
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bet tijdelijk opelaan van biogae afkometig van de vergietingeinetal
latie. 

De werkzaambeden vinden plaats van 7.00 tot 23.00 uur in een twee 
ploegendienst. De installatie is continu werkzaam. De aanvoer van GFT
afval en papier vindt plaats van 07.45 tot 17.15 uur. 

• Stortgaeopwerkingefabriek 
bet reinigen van onttrokken etortgas afkomstig van de etortplaate 
en biogas afkomstig van de vergietingsinstallatie en de elibgie
tingsinstallatie van de AWRI; 
afzet van gereinigd stort- en biogae aan de PNEM. 

De installatie werkt volautomatiscb en continu, zonder inzet van pereo
neel. 

5. PERSONEELSBEZETTING 

5.1 Hoeveel personen zijn er in de verscbillende bedrijfsonderdelen werk
zaam? 

• Stortplaats 
a. binnendienst 
b. buitendienst 

5 personen 
10 personen 

• GFT-vergistingsinstallatie 
a. binnendienst 2 personen; 
b. buitendienst 8 personen (2 ploegen). 

• Stortgasopwerkingsfabriek 
Geen. 

6. AFVALWATER 

6.1 Welke soorten afvalwater worden geloosd, boeveel en waar? 

• 1 St ortp aats, qe b 'k f rui. s ase 

Soort water Hoeveelheid (m3
) Meting 

huish. afvalwater 1.200 neen 
zwr percolaat 35.000 ja 
nieth. percolaat 35.000/55.000 ja 
111eth. perc/grondw. 120.000/133.000 ja 
grondw. fnterceptiebrornen vak 1 en 2 104.000/80.000 ja 
grondw.control.drain 70.000 ja 
afstr.water bovenafd. 181.000 neen 
afstr.water verdachte terreindelen 1.500 ja 
afstr.water onderdachte terreindelen 5.000 neen 
water wasstraat < 500 ja 
interceptiebronnen west-zijde Spinder 350.000 

Ad (1) : na voorzuivering op AWRI 
Ad (2) : eventueel na voorzuivering op AWRI 
Ad (3) : op AWRI 
Ad (4) : oppervlaktewater, zonodi g op AWRI 
Ad (5) : oppervlaktewater 

Afvoer 

(3) 
(1) 

(2) 
(3) 
(3) 
(4) 
(5) 
(1) 

(5) 
(3) 
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• Stortplaats, nazorgfase 

Soort water Hoeveelheid (m3/jaar) Meting Afvoer 

111ethanogeen percolaat, onverdl.lld 1.500 ja (3) 

111ethanogeen percolaat I/II, 17.500/0 ja (3) 
gemengd met grondwater 

grondwater controledrafnage 70.000 ja (4) 

grondwater interceptiebrornen 80.000 ja (3) 
vak 1 en vak 2 

grondwater interceptiebro!Ylen 350.000 ja (3) 
westrand 'Spinder' 

afstromenci water bovenafdichting i80.000 neen (5) 

afstromend water onverdachte 5.000 (5) 
terreindelen 

• GFT-vergistingsinstallatie 

herkomst debiet in m3/jaar meting afvoer 

proceswater 10.500 ja AWRI 

heme I water 9.000 nee oppervlaktewater 

huishoudel i jk, schrob- en spoel- 3.200 nee AWRI 
water 

• Stortgasopwerkingsfabriek 

I herkomst I debiet in m3/jaar I meting I afvoer I 
waswater 7.500 ja AWRI 
condenswater 36 ja AWRI 
hemelwater 1.125 nee oppervlaktewater 
huishoudelijk water 30 ja AWRI 

6 . 2 Wat is de herkomet van het geloosde water (m3/jaar)?. 

• Stortplaats 

I Herkomst I drinkwaterleiding I grondwater I 
huishoudelijk afvalwater 1.200 -
water wasstraat - < 500 
interceptiebronnen - 350.000 
ontrekkf ng controledrainage - 70.000 
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• GFT-vergietingeinetallatie 

Herkomst drinkwaterleiding grondwater 

proceswater 10.500 -
heme I water - -
huishoudel i jk, spoel- en schrob- 3.200 -
water 

• Stortgaeopwerkingef abriek 

t drinkwaterleiding grondwater 

waswater 7.500 -
condenswater 36 -

7. BEDRIJFSRIOLERING 

7.1 Op een bij te voegen rioleringetekening aangeven hoe het bij vraag 6 
aangegeven afvalwater wordt afgevoerd en waar de lozingepunten zich 
bevinden. Voorte eventuele controleputten en/of meetvoorzieningen 
alemede de etroomrichting aangeven. 

De drainageeyetemen van de etortplaate ziJn weergegeven op de bijlagen 
9.1 en 9.2. De verdachte terreindelen wateren af op de AWRI. Water 
afkometig van de onverdachte terreindelen wordt gelooed op het opper
vlaktewater. De rioleringetekeningen zijn opgenomen in bijlage 8 en in 
bijlage 16.4. 

7.2 Zijn er op de bedrijferiolering andere bedrijven of woningen aangeelo
ten? Zo ja, aangeven welke bedrijven en hoeveel woningen. 

Neen 

8. ZUIVERINGSTECHNISCHE VOORZIENINGEN 

8.1 Hieronder aangeven welke afvalwaterstromen een zuiverings-technische 
voorziening passeren, alvorens ze worden geloosd. 

• Stortplaats 
voorziening 

zuiveringsinstall. 

Zie tevens bijlage 11. 

type 

anaeroob 

• GFT-vergistingsinstallatie 

capaciteit soort afvalwater 

8 m3/uur percolaat 

Het proceswater wordt eerst gecentrifugeerd voordat afvoer naar de AWRI 
plaatevindt. 

• Stortgaeopwerkingsf abriek 
Niet van toepassing 
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8.2 Van de hiervoor ender e) genoemde zuiveringsinstallatie dienen be
schrijvingen en tekeningen te warden overlegd, alsmede analyseresulta
ten van het behandelde afvalwater (indien beschikbaar). Voorts dient 
te warden aangegeven hoe bedoelde voorzieningen warden bediend. 

• Stortplaats 
Van de zuiveringsinstallatie is een principeschema opgenomen in bijlage 
11 . De verwachte analyseresultaten zijn in vraag 3.3 weergegeven. De 
bediening van de installatie wordt in de besteksfase uitgewerkt. 

• GFT-vergistingsinstallatie 
Niet van toepassing op dit moment. In een later stadium wordt besloten 
of het proceswater een voorbehandeling zal ondergaan. Voor deze wijzi
ging zal een aanvullende vergunning warden aangevraagd. 

• Stortgasopwerkingsf abriek 
Niet van toepassing. 

9. UITBREIDINGSPLANNEN 

9.1 Bestaan er in de naaste toekomst plannen tot wijziging of uitbreiding, 
die invloed kunnen hebben op de hoeveelheiden/of samenstelling van het 
afvalwater? Zo ja, welke en wanneer? 

Neen, de plannen zeals omschreven in het hoofdrapport zijn uitgangspunt 
veer deze aanvraag behoudens de mogelijke wijziging in de voorbehande
ling van het proceswater van de vergistingsinstallatie zeals genoemd 
in vraag 8.2. 
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B. VRAGEN MET BETREKKING TOT DE VERSCBILLENDE IN VRAAG 6 AANGEGEVEN AFVAL
WATERSTROMEN 

10. 

10.l 

HUISHOUDELIJK AFVALWATER 

Is in bet bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig, waarin 
warme maaltijden warden bereid? 

Neen 

10.2 Wordt daarbij gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur? 

Neen 

11. KOELWATER 

12. 

12.l 

• Stortplaats 
Niet van toepassing 

• GFT-vergistingsinstallatie 
Niet van toepassing 

• Stortgasopwerkingsfabriek 
Niet van toepassing 

REGENWATER 

Is bet regenwater van de daken en de verbarde oppervlakken mogelijk 
verontreinigd t.g.v. de bedrijfsactiviteiten? zo ja, waarmee? 

Op de verbarde oppervlakten van bet stortbordes, de wegen, bet KCA
depot en de compostering kan het regenwater warden verontreinigd. De 
overige verharde delen ziJn in principe schoon en kunnen via de regu
liere riolering warden geloosd. 

12.2 Hoe groat zijn de dakoppervlakken en de verharde oppervlakken? 

dakoppervlakken 

verharde oppervlakken 

13. KETELSPUIWATER 

Niet van toepassing 

3.000 m2 (GFT-vergistingsinstallatie) 
200 m2 (stortgasopwerkingsfabriek) 

3.300 m2 (stortplaats) 
600.000 m2 (bovenafdichting eindfase) 
12.000 m2 (GFT-vergistingsinstallatie) 
15.000 m2 (stortgasopwerkingsfabriek) 

14. REGENERATIEWATER ONTHARDINGSINSTALLATIES 

Niet van toepassing 

15. SPOELWATER ONTIJZERINGSINSTALLATIES 

Niet van toepassing 
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16. LABORATORIUMAFVALWATER 

17. 

1 7 .1 

Niet van toepassing 

OVERIG BEDRIJFSAFVALWATER 

Hoeveel afvalwater wordt er gemiddeld per etmaal en maximaal per uur 
geloosd, geeplitst in de aard van het afvalwater? 

• Stortplaats 

Afvalwater gem. afvoer 
;n m3/etm. 

•• proces afvalwater -
b. spoelwater (wasstraat) 12 
c. schrobwater -
d. percolaatwater 2.640 
e. verdacht hemelwater ** 
f. schoon hemelwater 495 
g. water u;t controiedra;nage -

*: percolaat, grondwater, verharde oppervlakken 
**: opgenomen in d. 

• GFT-vergistingsinstallatie 

Afvalwater gem. afvoer 
in m3 /etll!Bal 

a. proceswater 29 
b. spoelwater * 
c. schrobwater * 
d. percolaatwater -
e. verdacht hemelwater -
f. schoon hemelwater 25 
g. huishouclelijk afvalwater 8,8 

*: zit in g. 

• Stortgasopwerkingsf abriek 

Afvalwater gem. afvoer 
fo m3 /etm. 

•• proces afvalwater -
b. spoelwater -
c. schrobwater -
d. percolaatwater -
e. verdacht hemelwater 3, 1 
f. schoon hemelwater 3, 1 
g. huishouclelijk afvalwater 0,1 
h. condenswater 0,1 
i . waswater 20,5 

max. afvoer 
;n m3/wr 

-
4 
. 

160* 
** 
20 
so 

max. afvoer 
in m3/wr 

2 
* 
* 
-
-

10 
1,0 

max. afvoer 
in m3/wr 

-. 
-
-

1,0 
1,0 

< 0, 1 
< 0, 1 

2 
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Hoe zijn deze hoeveelheden bepaald? 

• Stortplaats 
X - debietmeting, als totaal bij het eindgemaal 
0 pompuren 
0 - (drink)watermeter 
0 - schatting 
X - berekeningen (percolaat) 

• GFT-vergistingsinstallatie 
X - berekeningen 
X - schattingen 

• Stortgasopwerkingsf abriek 
X - schattingen 
X - berekeningen 

'•' '1' '1' HASKONING •• ,,:1:,;11 Koninklijk lngenieurs-
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Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin 
de gemiddelde afvoerdebieten in ruime mate worden overschreden? 

• Stortplaats 
Deze situaties zijn beschreven in paragraaf 4.6.4 van het hoofdrapport. 

• GFT-vergistingsf abriek 
Niet van toepassing 

• Stortgasopwerkingsfabriek 
Niet van toepassing 

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt? 

• Stortplaats 
Dit is beschreven in paragraaf 4.6.4 van het hoofdrapport. 

• GFT-vergistingsf abriek 
Niet van toepassing 

• Stortgasopwerkingsfabriek 
Niet van toepassing 

Welke verontreinigende stoffen kunnen in het afvalwater voorkomen en 
hoeveel? zo mogelijk recente analyseresultaten overleggen. 

• Stortplaats 
In het rapport is in tabel 7.2 opgenomen met daarin een overzicht van 
stoffen die in het percolaat voorkomen. 

• GFT-vergistingsinstallatie 
Zie tabel 8.1 uit het hoofdrapport. 

• Stortgasopwerkingsfabriek 
Zie § 8.4.1 uit het hoofdrapport. 

Indien het te lozen afvalwater minerale olien kan bevatten, wat is dan 
de herkomst van die olie? 

• Stortplaats 
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De kans op verontreiniging van bet afvalwater met minerale olie is 
gering, doch niettemin aanwezig. De herkomst van de minerale olie kan 
zijn: 
- afvalverwerkingsmachines; 
- afvaltransportauto's; 
- afval. 

• GFT-vergistingsinstallatie 
De kans op de aanwezigheid van olie is zeer klein. De kans is aanwezig 
dat olie van voertuigen via hemelwater in de riolering terechtkomt. 

• Stortgasopwerkingsfabriek 
De kans op de aanwezigheid van olie is verwaarloosbaar. 

Zijn er andere omstandigheden dan hierv66r vermeld, die van invloed 
kunnen zijn op de hoeveelheid of hoedanigheid van bet te lozen afvalwa
ter? 

Neen 

Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de 
daarbij behorende bescheiden, te weten 19 bijlage(n), naar waarheid te hebben 
i ngevu l d. 

( alleen ondertekenen indien U vraag 3 .1 met nee hebt beantwoord en door U geen 
C-formulier wordt ingevuld). 

Plaats: Tilburg Datum: 23 juli 1992 

Handtekening 

Naam en functie (in blokletters): 

Telefoon: 013 - 37 24 11 
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SPBCIPIBKE GBGBVBNS BB~ltltIHG BEBBBHD OP APVALSTOR~LAATSBlf 
(Alleen in te vullen indien U bij vraa9 3.1 het betreffende hokje 
hebt aan9ekruist) 

18. CATEGORIEEN AFVALSTOFFEN 

18.l Welke categorieen zijn of worden er gestort en hoeveel? 

categorieen ton/jaar in 1990 

I Stedelijk afval: 
X- huishoudelijk afval 
X- grof huisvuil 
X- veegafval 
X- marktafval 
X- plantsoenafval 
X- bagger/putmodder 
X- drijfafval 

Subtotaal categorie I 

II Bedrijfsafval: 
X- bouw- en sloopafval 
X- verontreinigde grond 
X- chemisch afval 

- chroomhoudend slib 
- vast chroomhoudend afval 
- manege-afval 

x- zuiveringsslib 
X- bedrijfsslib 
X- bedrijfsafval 

- kwd-afval 
- industrieel afval 

Subtotaal categorie II 

TOTAAL: 

135.000 
21.000 
13.000 

2.000 
6.000 

11.000 
2.000 

190.000 

42.000 
28.000 

4.000 
3.000 
1.000 

50.000 
60.000 

34.000 
112.000 

333.000 

524.000 

18.2 Zijn bepaalde (categorieen)stoffen van storting uitgesloten? Zo ja, 
welke? 

Zie paragraaf 4.1.2 van het hoofdrapport. 

18.3 Is er onderzoek verricht naar het uitlooggedrag van bepaalde (catego
rieen) stoffen of zijn bier anderszins gegevens over bekend? Zo ja, op 
een aparte bijlage bijvoegen. 

De voorhanden zijnde gegevens van het chroomhoudende afval zijn in het 
rapport opgenomen. Van de overige chemische afvalstoffen meet het 
uitlooggedrag door de aanbieder worden aangetoond. 

18.4 Geef op een afzonderlijke bijlage aan op welke wijze de controle op de 
herkomst van de te storten afvalstoffen is geregeld. 

Zie paragraaf 4.1.2 van het hoofdrapport. 
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19. INRICHTING VAN DE STORTPLAATS 

19.1 

19.2 

19.3 

19.4 

19.5 

19.6 

19.7 

19.8 

Met ingang van welke datum is of wordt de stortplaats in gebruik geno
men en wanneer zal deze geheel zijn volgestort? 
(eventuele fasering van de uitvoering op een bijlage aangeven) 

De stortplaats is momenteel al in gebruik. De fasering is in het rap
port beschreven en in bijlage 7 weergegeven. Volgene de raming zal de 
•'spinder' in 2019 zijn volgestort bij de maximumprognose van het afval
aanbod. 

Hoe groat is de totale oppervlakte van de stortplaats, inclusief het 
eventueel reeds volgestorte deel? 

68 hectare 

Welk deel van de totale oppervlakte is thans reeds volgeatort? 

Spinder I en III en vak 2 zijn/worden volgestort. Spinder II wordt 
ontgraven en na het aanbrengen van IBC-voorzieningen opnieuw volge
stort. De oppervlakten van de verschillende terreindelen is weergegeven 
in tabel 4.1 van het rapport. 

Wordt in duidelijk van elkaar gescheiden compartimenten gestort? Zo ja, 
wordt per compartiment een categorie afvalstoffen gestort? 

Alleen voor de C3-afvalstoffen is een afzonderlijk compartiment voor
zien. De onderhavige afvalstoffen zijn in paragraaf 3.1 en in de ont
heffingsaanvraag ingevolge de Wea (bijlage 3) beschreven. 

Is er sprake van een natuurlijke of een kunstmatige gecreeerde kwel
situatie? 

Een kunstmatig gecreerde kwelsituatie, ter plaatse van Spinder I wordt 
grondwater onttrokken om een toestroming van water uit de omgeving te 
bewerkstelligen. 

Op welke afstand ligt de zool van de stortplaats boven of beneden bet 
hoogste te verwachten grondwaterpeil (na zetting en inklinking)? 

O,S meter boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand. 

Is of wordt de onderkant van de stort vorzien van een vloeistofdichte 
laag? Zo ja, van welk materiaal en hoe dik? 

Ja, materiaal zand/bentoniet + HDPE-folie. Dikte resp. 0,3 m en 2mm. 
Gedeelten van de start zijn alleen voorzien van een drainage, doch 
worden op termijn voorzien van een vloeistofdichte bovenafdichting. Een 
en ander is beschreven in paragraaf 4.3.2 van het rapport. 

Hoe is of wordt de bovenkant van de stortplaats afgewerkt? 

vloeistofdichte laag, nl. zand-bentoniet + HDPE-folie. Zie paragraaf 
4.3.4. 
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In hoeverre kunnen deze voorzieningen het indringen van regenwater 
voorkomen? Toelichten aan de hand van doorlaatfactoren en verdampings
cij fers. 

Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse lekkage van de bovenafdichting 
van 5 mm. Cit is een algemeen aanvaarde mate van lekkage van een derge
lij ke constructie. 

19.10 Geef op een situatietekening met dwarsdoorsnede aan op welke wiJze de 
stortplaats is ingericht. Geef eveneens de dikte van de afzonderlijke 
stortlagen aan, alsmede de afstanden tot de omringende oppervlaktewate
ren. 

20. 

20.1 

20.2 

20.3 

21 

21.l 

21.2 

Gestort wordt in lagen van 2 meter. De afstanden tot het Leikeven en 
het Blauwe Meer bedragen circa 500 meter. De Spinder is gelegen op een 
waterscheiding, derhalve ontspringen hier meerdere kleine waterloopjes 
in de directe nabijheid. 

LOZINGSSITUATIE 

Geef in onderstaande tabel aan op welke wij ze het percolatiewater 
eventueel kwelwater en oppervlakkig af stromend regenwater en eventuele 
andere afvalwaterstromen in de riolering of in de oppervlaktewateren 
warden geloosd. 

Zie vraag 6.1 

Indien gebruik wordt gemaakt van een ringleiding, welke inhoud heeft 
deze? 

De diameter van de ringleiding wordt in de besteksfase bepaald. Een 
gedeelte van de ringleiding is/wordt uitgevoerd ala persleiding en 
heeft geen buffercapaciteit. 

Hoe vindt de afvoer vanuit de ringleiding plaats? 

Water wordt vanuit de ringleiding verpompt naar het eindgemaal of naar 
de voorzuivering. 

MAATREGELEN C.Q. VOORZIENINGEN 

Zijn er naast de eventueel bij vraag 8 en 19 aangegeven voorzieningen, 
maatregelen getroffen ter beperking van de hoeveelheden te lozen stof
fen? Zo ja, geef dan op een afzonderlijke bijlage een volledige 
beschrijving daarvan. 

Als een compartiment is volgestort wordt een vloeistofdichte bovenaf
dichting aangebracht teneinde infiltratie van regenwater in het stort 
te voorkomen. 

Zijn er maatregelen getroffen om extra lozingen t.g.v. buitengewone 
omstandigheden te voorkomen? 

Buffercapaciteit binnen de vloeistofdichte constructie van de stort
plaats. 



'•' '1' '1' HASKONING 
•1ll~1:,j1I Konlnkll]k lngenleurs-

''' en Archltectenbureau 

- 16 -

Ondergetekende verklaart, als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de 
daarbij behorende bescneiden, te weten in totaal 19 bijlage(n), naar waarheid 
te hebben ingevuld. 

Plaats Tilburg, datum 23 juli 1992 

Naarn: Samenwerkingsverband 

Voor deze: de eecretaris, ..... 
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1 lnleiding 

De bestaande stortplaats "Splnder" van het Samenwerklngsverband 
Midden-Brabant (SMB) zal worden ultgebreld. 

De stortplaats zal behalve voor het lntegraal storten van nlet
chemisch afval (gemeentelljk afval en bedrijfsafvalstoffen), ook 
warden benut voor het storten van C3- en C4-afvalstoffen afkomstlg 
ult de gemeenten die partlclperen In het samenwerklngsverband. 
Vooralsnog nlet vermljdbare chroomhoudende afvalstoffen, afkomstlg 
ult de lederverwerkende industrle van geheel Nederfand, worden al 
In een afzonderfijk deel van de stortplaats gestort. Hlervoor is op 5 
februari 1991 ontheffing ver1eend op grond van artlkel 35 van de 
Wea. Deze ontheffing geldt ook voor het chroomhoudend afval 
afkomstlg van manages en chroomhoudende sllbben en Is verfeend 
tot 1 januarl 1993. 

Voor het C3-afval, waaronder het chroomhoudend afval, wordt Mn 
afzonderf ljk compartiment (het zogeheten C3-compartlment) 
aangelegd. Hier warden de C3-atvalstoffen gezamelijk gestort. 

Het C4-afval zal tezamen met het overlge gemeentellJ - en 
bedrl}fsafval warden gestort en dus nlet In het C3-compartlment 
warden gestort. Het C4-atval zal warden gestort volgens de rec+ -
criteria. 

Voor het zlch ontdoen van chemlsche afvalstoffen (C3-afvalstoffen 
waaronder chroomhoudende afvalstoffen, en C4-atvalstoffen) door 
deze op of in de bodem te brengen (artlkel 31 van de Wet 
chemlsche afvalstoffen) Is een nleuwe onthefflng nodlg als bedoeld 
In artlkel 35, 1• lid van daze wet. Tot het moment van verfenlng van 
de nieuwe ontheffing wordt ver1englng van de verfeende ontheffing 
(bljlage 1) gevraagd. 

heldemij 
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2 Algemene gegevens betreffende de aanvrager 

Aanvrager: 
Ad res: 

Telefoon: 
Telefax: 

Eigenaar en 
exploitant: 

Contactpersoon: 
Telefoon: 

Producenten van 
afval 

Transporteurs: 

Samenwerkingsverband Midden-Brabant 
Hoevenseweg 55 b 
5017 AD TILBURG 

013 - 372411 
013 - 362520 

Samenwerkingsverband Midden-Brabant 

Ors. T. Drijkoningen 
013 - 372424 

Het chemische afval (exclusief het 
chroomhoudende afval) Is In prlnclpe 
afkomstlg ult de gemeenten die aangesloten 
zljn bl] het Samenwerklngsverband Midden
Brabant. 
Het chroomhoudende afval Is afkomstlg van 
lederverwerkende lndustrleen ult geheel 
Nederland. 

Het afval zal door diverse transporteurs 
warden aangevoerd. Dlt kan per afvalstroom 
en per partlj verschlllend zljn en Is derhalve 
nu nlet aan te geven. 

heidemij 
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3 Gegevens betreffende de chemische afvalstoffen 

3.1 Overzicht en aanbod chemische afvalstoffen 

Afvalstoffen warden beoordeeld als zljnde chemlsche afvalstoffen 
volgens het Beslult aanwijzlng chemische afvalstoffen (BACA). 
Afvalstoffen die vrijkomen blj chemlsche processen zoals 
aangewezen In bljlage I, kolom P van het Beslult worden 
aangemerkt als chemische afvalstoffen lndlen zlj geheel of 
gedeeltelljk bestaan ult afvalstoffen zoals aangewezen In bljlage I, 
kolom S van het Besluit, tenzlj In die bljlage anders Is aangegeven. 
lndlen bovengenoemde nlet van toepassing Is, moet vervolgens 
worden nagegaan of de afvalstof een stof bevat die Is opgenomen 
op de lijst van stoffen vermeld in bijlage II van dlt Besluit. Bovendien 
dlentjdienen de aangetroffen stofconcentratie(s) In een afvalstof nlet 
te vallen onder de lijst van uitzondering, als genoemd in bljlage Ill 
van het Besluit. 

Voor de chemlsche afvalstoffen is onderstaande lndellng In 
categorieen gemaakt: 

C2-afvalstoffen: 
sterk uitloogbaar chemlsch afval met een gerlng percentage 
organlsch koolstof; 

C3-afvalstoffen: 
matlg ultloogbaar chemlsch afval met een gerlng percentage 
organlsch koolstof; 

C4-afvalstoffen: 
slecht ultloogbaar chemlsch afval met een gering percentage 
organlsch koolstof dat tezamen met niet-chemische afvalstoffen 
op of In de bodem gebracht kan worden. 

Op de stortplaats "Splnder" zullen ten aanzlen van chemlsche 
afvalstoffen, alleen C3- en C4-afvalstoffen worden gestort. 

3.2 Chroomhoudende afvalstoffen 

Op de stortplaats "Spinder" worden ruwweg drle soorten 
chroomhoudend afval afkomstlg van de lederindustrie en maneges 
verwerkt: 
- Wetblue afvalstoffen: wetblue Is een tussenprodukt dat verkregen 

wordt na loollng van het leder; 
- Manege-afval; 
- Slibben. 

Onder wetblue afvalstoffen vallen wetblue lappen, schaafsel en 
snoelsel en lederschuurstof. Het jaarlijkse aanbod aan wetblue 
afvalstoffen bedraagt circa 2. 700 ton (2.980 ton In 1988 en 2.490 ton 
In 1989). Meer dan 80 gew.% van de aangevoerde wetblue 

heldemij 
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afvalstoffen bestaat ult schaafsel. De hoeveelheld lederschuurstof Is 
verwaar1oosbaar, vergeleken met de totale hoeveelheld aangeboden 
afval. Het afval wordt vooralsnog lngedeeld In de C3-categorle. 

Het met leer gemengde afval Is op maneges toegepast vanwege de 
dempende en verende eigenschappen. De aanvoer van het afval 
naar het stort Is afhankell]k van de voortgang van sanerlngen en 
verplaatslngen en derhalve zeer onregelmatig. Er wordt ultgegaan 
van een gemlddelde aanvoer van 1.000 ton per jaar. Het manege
afval wordt voor1oplg tot de C4-categorle gerekend. 

De sllbben (C3) worden met verschlllende droge stofgehalten 
aangevoerd op de stortplaats. Dlt Is samengevat In tabel 1. 

TABEL 1: Aanbod chroomhoudend sllb (In ton/)aar) 

d.s. % 1988 1989 gemlddeld hoedanlgheld perc 

< 5 638 371 505 vloelbaar --, 
10 31 44 38 brlj I 
15 13 55 34 brij f-- 15 % 
20 0 15 8 brij __J 

25 1719 1327 1523 geperst --38% 
30 672 999 836 steekvast --, 

>35 956 1123 1040 steekvast _L_ 47 % 

TOTAAL 3984 100 % 

Ten behoeve van het Mllleu-effectrapport1 zljn prognoses (minimum
en maximum-prognose) gemaakt voor het aanbod van 
chroomhoudende afvalstoffen. Dlt Is samengevat In tabel 2. 

TABEL 2: Prognoses aanvoer chroomhoudend afval (in ton/jaar) 

Type afval Mlnlmumprognose Maxlmumprognose 
jaar 2000 2010 2000 2010 

sllb 3.000 1.000 4.000 2.000 
vast afval i.000 1.000 3.000 3.000 
manegeafval 1.000 1.000 1.000 1.000 

In 1990 is geconstateerd dat het aanbod van slib met een droge 
stofgehalte < 25% sterk afneemt, mogelljk door ontwaterlng door de 

1 Milieu-effectrapport uitbreiding capaciteit stortplaats Spinder, 
Heidemij Adviesbureau BV. 6-1992 

heldemij 
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producenten. Als ondergrens bij acceptatle wordt een droge
stofgehalte van 30% gehanteerd. 

Het chroomgehalte van het vaste leerafval varieert tussen 2 en 4 
gew. %. Blj vloeibaar en geperst sllb llggen de chroomconcentratles 
tussen 2 en 6% en bij het steekvaste slib tussen 2 en 15%. 

3.3 Uitloogbaarheid van chroomhoudende afvalstoffen 

De mogeiijkheden voor het ontchromen van lederafvaiien is in een 
tweetal TNO-studies onderzocht23

• De daarbij gehanteerde proces
omstandigheden komen niet overeen met de uitloogonderzoeken 
zoals deze uitgevoerd dienen te warden ten behoeve van de 
acceptatie van afvalstoffen4

• De resultaten zijn derhalve niet In deze 
aanvraag betrokken. 

Ter informatie wordt opgemerkt dat in appendix 3.1 van het MER 
over het wetblue afval wordt gesteld dat het met water extraheerbare 
deel in orde van 0.003% tot 0.03% chroom op het wetbiue gewicht 
bedraagt. Van chroomhydroxide-slib met droge stofgehaiten van 
17.5% kan met water 0.5 tot 2.0 mg chroom per kg nat sllb warden 
geelueerd, hetgeen overeenkomt met 0.0002%. Over de 
procesomstandlgheden Is geen lnformatie In het MER opgenomen. 

De mate waarin uitloging kan plaatsvlnden Is sterk afhankelljk van de 
aard van het afval. Met bovenstaand voorbeeld Is ge"tllustreerd dat 
het trekken van een algemene lljn op basis van de voorhanden 
gegevens zeer lastig is. 

De aanbieders van chroomhoudend afval dienen in het kader van de 
acceptatieprocedure aan de stortplaatsbeheerder uitlooggegevens ter 
beschlkklng te stellen. 

3.4 Overige chemische atvalstoffen 

Voor de stortplaats "Spinder'' zijn in het MER ramingen gemaakt 
voor het verwachte aanbod van de overige te storten chemische 
afvalstoffen. De ramingen zijn onderstaand kart beschreven (llmltatief 
op basis van huidige kennis aanbod afvalstoffen). 

2 TNO-rapport: Chroomhoudende vaste afvalstoffen van de lederindustrie, 
3-1986 

3 TNO-rapport: Ontchroming wetblue reststoffen van de lederindustrie, 
ontchroming met behulp van enzymen. 12-1991 

4 Uitloging van zware metalen en anionen uit afvalstoffen in relatie 
bodembescherming, grenswaarden C2-/C3-afvalstoffen, RIVM 1991 

heidemij 
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C3-afvalstoffen: 

· Grondreinigingsresidu: er is uitgegaan van een procentueel 
stljgende mate van reiniglng van verontreinigde grand en een 
grotere rol van het Service Centrum Grondrelnlglng. Er wordt 
uitgegaan van een aanbod van circa 8.000 ton 
grondrelnlgingsresldu jaarlljks; 

. Baggerspecieresidu: het aanbod aan baggerspecleresldu is 
geprognotiseerd op 5.000 ton per jaar; 

. Nlet reinigbare grond: voor het ramen van de hoeveelheden is 
ultgegaan van een voortschrljdlng van de relnlglngstechniek en 
een verplichte aanmelding bij het SCG. De jaarlijks te storten 
hoeveelheid is geraamd op 2.000 ton; 

· Overige: hleronder warden verstaan boorgruis en straalgrlt. Er is 
uitgegaan van een aanbod van 2.000 ton per jaar. 

C4-afvalstoffen: 

- Zeefzand: het zeefzand dat vrijkomt bij het breekproces van 
bouw- en sloopafval wordt qua aangeboden hoeveelheld ingeschat 
op i 2.000 ton per jaar; 

- Drlnkwaterzuiverlngsslib: dlt sllb, niet zijnde 
drlnkwaterzuiveringsslib dat niet onder de Wea valt, Is qua aanbod 
lngeschat op 1 .000 ton per jaar. 

3.5 Beschikbare stortcapaciteit 

Het C3-compartiment heeft een stortcapacite!t van 310.000 m3
. 

Uitgaande van een soortelljk gewlcht van het afval van 1,3 ton/m3 

betekent dit dat er tot 2014 stortcapaciteit is. 

In deze capaciteitsberekenlng is geen rekening gehouden met het 
chroomhoudende C3-afval dat reeds is gestort. Dlt reeds gestorte 
afval zal volgens artlkel 2 van de huidige ontheffing verplaatst 
warden naar het nog aan te leggen C3-compartlment. 

heldemij 
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4 Acceptatie, controle en verwerklng van de 
chemische afvalstoffen 

4.1 Acceptatie van de chemlsche atvalstoffen 

Bulten de In haafdstuk 3 genaemde chemlsche afvalstoffen zullen 
geen andere chemlsche afvalstoffen warden geaccepteerd. 

De afvalstoffen die magen warden gestart maeten vooraf door de 
aanbleder warden aangemeld. Alie meldlngen moeten zi)n voorzlen 
van een omschrijving van de afvalstof naar aard, herkomst, 
hoeveelheld, ultloogbaarheid en chemische samenstelllng. Op basis 
van deze omschrljving wordt beoardeeld of de afvalstof 
geaccepteerd kan warden. Vervolgens warden met de aanbieders 
afspraken gemaakt over het tljdstlp van aanleverlng. Aanlevering zal 
normallter alleen op de werkdagen geschelden. De te storten 
afvalstoffen dlenen steekvast te zijn en mogen nlet stulven. 

lnzake de acceptatle van niet-reinlgbare grand warden de normen 
van het Service Centrum Grondreinlglng (SCG) gehanteerd. Een 
partlj wordt relnlgbaar geacht als is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 

1. Er bestaat In enlgerlel vonn een methode om de aanwezlge 
verontreinigde stoffen te verwljderen tot een zodanlge 
concentratle dat een zonder, c.q. met restrlctles toepasbaar 
produkt antstaat; 

2. De relnlglngskosten zljn lager dan f 100,-/ton voor llcht 
verontrelnlgde grand en f 250,--/ton voor zwaar verontrelnlgde 
grand. De scheldslljn tussen belde categorle~n llgt blj 10 maal 
de referentiewaarde voor minerale olle en anorganische stoffen, 
en blj 100 de referentiewaarde voor overige stoffen (excluslef 
btw, transport-, opslag- en onderzoekskosten); 

3. Het percentage nlet verwerkbare reststoffen dat blj relniglng 
vrijkomt, bedraagt minder dan 20% van de oorspronkelljke 
hoeveelheid. 

Op de stortplaats warden In princlpe alleen chemische afvalstoffen 
gestort die afkomstlg zijn ult de gemeenten behorende tot het 
rechtsgebled van het Samenwerklngsverband Midden-Brabant. Zeals 
vermeld zijn de chraomhoudende afvalstoffen hlerop een 
uitzonderlng. 
Toelating van afvalstoffen van buiten dlt rechtsgebied geschiedt In 
overleg met de Provincie Brabant en de N.V. Afvalsturlng Brabant. 

De stortplaats is geopend op werkdagen van 7.45 uur tot 17.15 uur 
en op zaterdagen van 8.00 tot 16.00 uur. Chemlsche afvalstoffen 
warden alleen van maandag tot en met vrljdag geaccepteerd. 

heidemij 
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4.2 Controle van de chemische afvalstoffen 

Gedurende het doorlopen van de acceptatie-procedure van de 
chemische afvalstoffen, van het eerste contact tot en met het 
ulteindelljke storten, vinden diverse controles plaats. 

1. Bij de schrlftelijke aanbledlng van de afvalstoffen op onder 
andere pleats van herkomst en de aard van het afval; 

2. Controle van de aan de poort noodzakelljk te overleggen 
adminlstratleve gegevens; 

3. Vlsuele controle op het stortgedrag van de te storten 
afvalstoffen. Ofschoon er op de stortplaats een stortbordes 
aanwezlg Is, zullen de chemische afvalstoffen direct naar het 
stortfront warden getransporteerd om vermenglng met het 
overige afval ult te slulten. Hier kan desgewenst monstername 
van de partlj plaatsvlnden; 

4. Aanvullende lntensieve controles van verdachte partljen op een 
daarvoor aangeiegde inspectievloer. Hierbij wordt het afvai 
gecontroleerd op de aanwezlgheid van nlet aangemelde 
chemlsche bestanddelen. lndien het vermoeden bestaat dat er 
sprake is van een overtredlng van de Wea, wordt aanglfte 
gedaan bij de polltie. Ulteraard kan de partiJ hler ook warden 
bemonsterd. Opsiag gedurende iangere tijd is niet mogeiijk. 

Afvalstoffen die nlet geaccepteerd mogen warden, maar wel al 
blnnen de lnrichting zljn geraakt warden door de beheerder van de 
stortplaats afgevoerd naar een erkend verwerklngsbedrijf. De kosten 
voor opslag, analyse en verwerklng warden blj de aanbleder In 
rekenlng gebracht. 

4.3 Stortwijze van de chemische afvalstoffen 

C3-afvalstoffen: 

Ats stortwljze wordt gemengd storten van de chroomhoudende en 
de overlge C3-afvalstoffen voorgestaan aangezlen op basis van het 
TNO-onderzoek (1992) aan de realltelt van terugwinnlng van het 
chroom ult het chroomhoudende afval ook op langere terml]n meet 
warden getwl]feld. Het chroomhoudend afval wordt In het C3-
compartlment dus nlet meer terugneembaar gestort. 

De chemlsche afvalstoffen warden direct vanaf het transportmlddel 
op het stortcompartiment aan de teen van het stortvak gekiept. 
Veiv'olgens wordt het afval met eer. kraar. er. eer. lichte bulldozer 
verplaatst naar de ultelndelljke bestemmlng. lndien stoffen warden 
gestort die aanleldlng (kunnen) geven tot stofvormlng of verwaaring 
wordt een afdekiaag aangebracht. Er wordt gestort In lagen met een 
dikte van maxlmaal 2 meter. 

Het mengsel van vast leerafval en sllb kan goed met een bulldozer 
tot stortlagen warden verwerkt. Geperst slib Is nlet voor machines 

heldemij 
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begaanbaar, doch slib met hoge droge stofgehalten (> 20%) is met 
kranen of wielladers te verwerken. 

C4-afvalstoffen: 

Deze afvalstoffen warden tezamen met het hulshoudelljk - en 
bedrljfsafval gestort. De stortwljze komt overeen met de gebrulkelijke 
stortmethoden voor dergelijk afval en vindt plaats onder de IBC
criteria. 

4.4 lnrichtlng van het C3-compartlment 

Het C3-compartlment wordt ingericht aan de hand van ender andere 
de volgende richtlijnen: 

- Definitief-elndrapport "Model Wca-ontheffingsvoorschriften storten 
C3-afval" (T AUW); 

- Rlchtlijnen voor ontwerp en konstruktle van elndefdekklngen van 
afval- en reststofberglngen (Staring Centrum/Heidemij 
Adviesbureau); 

- Rlchtlljn gecontroleerd storten (Mlnlsterie van VROM); 
- Ontwerp stortbesluit (Mlnlsterle van VROM). 

Het C3-afval wordt derhalve onder IBC+ -criteria opgeslagen en Is 
geschelden van het overlge afval dat een hoog percentage 
organlsch afval kan bevatten. De reden voor het gescheiden storten 
Is de lnvloed van het organlsch stof op het ultlooggedrag van de 
verontreiniglngen In het C3-afval. 

Het C3-compartlment is circa 34.000 m2 groat (zle bljlage 2) en 
wordt voorzlen van een comblnatle-onderafdlchting van 
zand/bentonlet (0,3 meter) en een HDPE-folle (2 mm) (zle bljlage 3). 
Door mlddel van het aanbrengen van een circa 1 meter hoge, met 
HDPE-folie beklede wal wordt het C3-compartlment onderverdeeld in 
vier stortvakken (aangeduid met C3-1 tjm C3-4) van circa 1 hectare 
elk. Door het fasegewljs aanleggen van de stortvakken wordt de 
hoeveeiheld percolaat die ontstaat zoveel mogelljk beperkt. 
Onder de onderafdichtlng wordt een controle-drainage aangelegd op 
0,2 meter beneden de laagste grondwaterstand. Het percolaat dat in 
het C3-compartlment ontstaat wordt per stortvak afgevoerd met een 
dralnage-systeem bestaande ult een zandlaag met daarin drains 
(250 mm, 20 m h.o.h) gelegen in een grlndsleuf. 
Aan de westzijde wordt het chemisch afval gestort op een 
tussenafdlchtlng van zand/bentoniet (30 cm) met direct daarop een 
HDPE-folle (2 mm). De tussenafdlchtlng wordt aangebracht op het 
reeds gestorte afval van Spinder Ill (zle bljlage 4). Hierdoor kan het 
C3-afval geheel gescheiden, oak hydrologisch, van het overige afval 
warden gestort. 
Om infiltratle van regenwater te voorkomen wordt het volgestorte 
stortvak aan de bovenzijde voorzlen van een bovenafdlchtlng. Deze 
bovenafdlchting Is opgebouwd als comblnatie-afdichting en de 

heidemij 
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vloelstofdlchte constrcutle bestaat uit een zand/bentonlet laag 
(0,3 meter) en een HDPE-folle (2 mm) (zle bljlage 5). 

Het percolaat wordt met een voorzuiverlng (coagulatle/flocculatle en 
anaerobe zulverlng) behandeld alvorens via een gemaal te worden 
gelooscl op de nablj gelegen AWRI Tilburg-Noord. 

4.5 Overige voorzienlngen 

Weegbrug: er wordt gebruik gemaakt van de weegbrug die 
aanwezlg Is op het voorzlenlngenterreln. Deze weegbrug wordt ook 
gebrulkt voor de reglstratle van de overlge afvalstoffen. 

Wasplaats: er is een wasplaats aanwezlg op de stortplaats. Deze 
wasplaats Is ook geschlkt voor het schoonmaken van verkeer 
afkomstlg van het C3-compartiment. 

Laboratorlum: er Is geen laboratorlum aanwezlg. 

Overslagplaats: er is een stortbordes aanwezlg voor de nlet
chemlsche afvalstoffen. Chemlsche afvalstoffen worden nlet 
overgeslagen. Er Is een lnspectlevloer aanwezlg voor lnspectle van 
verdachte partljen afval. Ook chemlsch afval kan hler worden 
ge'inspecteerd. 

1ec+ -voorzienlngen: de stortplaats wordt ingerlcht aan de hand van 
o.a. de Rlchtlljn gecontroleerd storten en het Ontwerp stortbeslult. 
Dlt betekent dat de 'Splnder' wordt voorzlen van een dubbele onder
en bovenafdlchtlng, aangevuld met de benodlgde controle- en 

dralnagevoorzlenlngen. Het C4-afval wordt dus gestort op 
compartlmenten met deze voorzlenlngen. 

heidemij 
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5 Periode waarvoor ontheffing wordt aangevraagd 

De nleuwe onthefflng wordt gevraagd om zo snel mogelljk in te 
gaan. Na vertenlng van de ontheffing zullen C4-afvalstoffen op het 
reeds ingerlchte deei van de stortplaats warden gestort, I.e. Spinder 
Ill. 
Het C3-compartlment zal zo snel mogelljk warden aangelegd. Naar 
verwachtlng kan het C3-compartlment In 1994 zijn gereallseerd. Dlt 
is ender andere afhankelijk van bestemmingspianprocedures. Na 
realisatle van het C3-compartiment, en verlenlng van de onthefflng, 
worden hler de C3-afvalstoffen gestort. 

Voor de periode tussen 1 januarl 1993, waarop de bestaande 
ontheffing afloopt, en de verlening van de nleuwe onthefflng wordt 
een verlenging van de bestaande onthefflng gevraagd zodat het 
storten van de chroomhoudende afvalstoffen doorgang kan vinden. 

In paragraaf 3.4 Is aangegeven dat de stortcapacltelt voldoende is 
tot het jaar 2014. Om aan te sluiten blj de termljn waarvoor de 
Afvalstoffenwetvergunnlng wordt verleend, wordt een ontheffing voor 
de genoemde C3- en C4-afvalstoffen aangevraagd voor een periode 
van tlen jaren. 

heidemij 
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6 Gegevens betreffende het stortterrein en omgeving 

Ugging: de llgglng van de stortplaats "Splnder" Is weergegeven op 
bljlage 5.1. behorende bl] het rapport "Vergunnlngaanvragen". De 
kadastrale gegevens zljn in dit rapport aangegeven In het 
aanvraagformuller "Afvalstoffenwet" ender vraag 4. 

Milieu-onderzoeken: op het terreln van de stortplaats zljn 
onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van bodem en grondwater. 
De resultaten daarvan zljn beschreven in de paragraaf 7.1.4 en 7.1.5 
van het rapport "Vergunningaanvragen" en in het Milleu-effectrapport 
(Heldemlj Advlesbureau, 1992) in paragraaf 4.2.1. 

Stortwijze: momenteel warden de afvalstoffen, waaronder 
chroomhoudend afval, gestort op het terrelndeel dat lokaal bekend is 
als "Splnder Ill". Het C3-afval zal In de toekomst gestort warden op 
het terrelndeel dat "C3-compartiment" wordt genoemd. Het C4-afval 
zal gestort warden tezamen met het overige afval. Oat wll zeggen 
op de terreindelen die bekend staan als "Spinder I, Spinder II en 
Splnder Ill". 

lnrlchtlng: de lnrlchtlng van de stortplaats Is in meer detail 
beschreven In het MER in hoofdstuk 4. Als voorzlenlngen zljn nu 
aanwezlg: 
- toegangsvoorzlenlngen; 
- controle.cf rainage; 
- onderafdlchtlng; 
- compartlmentering; 
- waterbeheerslngsvoorzlenlngen; 
- voorzlenlngen voor stortgasonttrekking. 
Op termljn wordt, na het volstorten van een stortcompartiment, een 
vloeistofdichte bovenafdichtlng aangebracht. Het percolaat afkomstlg 
van het C3-compartlment, zal warden voorgezulverd alvorens te 
warden afgevoerd naar de AWRl-Tllburg-Noord. 

Bestemmingsplan: voor de stortplaats "Spinder" zal door de 
gemeenten Tllburg/Loon op Zand het bestaande bestemmingsplan 
warden aangepast aan de nleuwe situatle. Random de stortplaats 
bevlnden zlch respectlevelijk een AWAI, een rljksweg, voormallge 
vloeivelden van de AWRI, bebouwing van Tilburg en 
landbouwgronden. 

Hydrologle: de hydrologlsche situatle Is, oak qua geohydrologle, 
beschreven In de paragrafen 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.3 van het rapport 
"Vergunningaanvragen" en in meer detail in de bljlagen 2 en 3 van 
het MER. 

Stortplan en -fasering: Omtrent de voorgenomen stortmethodlek en 
-plan, constructie van de stortplaats, te verwachten zettingen en 
maatregelen voor beheer en controle wordt verwezen naar de 
paragrafen 4.4, 4.5 en 4.1 O van het rapport 'Vergunnlngaanvragen' 
en naar het hoofdrapport van het MER, i.e. paragraaf 5.4. 

heidemij 
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7 Overlge vergunningen, ontheffingen, verordeningen 

Voor de stortplaats "Spindel"" Is een m.e.r.-procedure door1open. Aan 
Gedeputeerde Staten van de provlncle Noord-Brabant Is verzocht om 
de aanvragen lngevolge de Afvalstoffenwet, Wet verontrefnlglng 
oppervlaktewateren en de Wet chemlsche afvalstoffen gecoordlneerd 
te behandelen. 

heldemij 
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8 Slotopmerkingen 

Voor het storten van de eerder beschreven C3- en C4-afvalstoffen 
vraagt het Samenwerklngsverband Midden-Brabant nleuwe onthefflng 
als bedoeld In artlkel 35, 1• lid van het in artlkel 31 van de Wet 
chemlsche afvalstoffen genoemde verbod om chemlsche afvalstoffen 
op of In de bodem te brengen en een ver1englng van de ver1eende 
onthefflng totdat hat C3-compartlment lngebrulk genomen wordt. 
De locatle en de Wijze van de bestaande en toekomstlge stortingen 
zijn weergegeven in het MER en de daarblj behorende tekeningen. 

heldemlj 
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Bljlagen 

1 Verleende WCa-onthefflng 

2 Overzicht C3-compartiment 

3 Constructie van de vloeistofdichte onderfdichting 

4 Dwarsdoorsnede van het C3-compartiment 

5 Constructie van de vloeistofdichte bovenafdichting 

heidemlj 



Verleende Wca-ontheffing 

heidemij 
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Postbus 3050 
5003 DB TILBURG 
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DGM/A 

· nr. 1670503/15 

5 ?EB. 1991 

Ingevolge het bepaalde in artikel 31, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiene (Stb. 1988, 133) doe ik u hierbij een exemplaar toekomen van de 
beschikking. Daze beschikking betreft ee1n ontheffing op grand van artikel 35 van 
de Wet chemische afvalstoffen (Stb. 1981, 696). 

f Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de onderhavige beschikking 
verwijs ik u naar de bijgevoegde "Kennisgeving van de beschikking naar aanlei
ding van een aanvraag om een vergunning". 

De Minister van Volkshuisveeting, Ruimtelijke Ordening en MilieubePieer, 
voor daze: 
de plv. directeur-generaal Milieubehee 
o.l. de directeur Afvalstoffen, 

Be.~[) IC SlalrSr.lalL!!OSC-. 
:>!'I>! kcaar '"el ~ 22 45 en £6 ....,,.1 ;ialO' ·~ en llen kaaQ CS ooe<ll """'' Slalm L~-~ on n.,. oi:l'ienl5Dtt5 mt!l IUi 64 vanar lialO'l llen Haag~ 
-~~e :i. :iea~"'A'Xltlf'q ~ Ja:ut"t ~ 111enmenc "it'I ~ :>ref ·e ..errneaen 



WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN 

KENNISGEVING VAN DE BESCHIKKING OP AANVRAAG OM ONTHEFFING VAN HET STORTVERBOD 

De ~inister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt 
bekend dat hij d.d. 5 februari 1991 aan het Samenwerkingsverband Midden-Brabant 
te Tilburg een ontheffing van het stortverbod ingevolge de Wet chemische 
afvalstoFFen voor het op of in de bodem brengen van chemische afvalstoffen op 
het terrein van de regionale stortplaats "De Spinder", gelegen aan de Loonse 
Heideweg/Vloeiveldweg te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie I 
(diverse nummers) en de gemeente Loon op Zand, sectie K (diverse nummers), heeft 
verleeno. Aan de beschikking zijn voorschriFten en beperkingen verbonden. 

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage vanaf 15 
Februari 1391: 
a. Milieudienst gemeente Tilburg, afd. Milieuzaken, Stadhuisplein 1, tijdens 

kantooruren, alsmede op woensdag tot 20.00 uur; 
b. Bureau 8ouw- en Milieu gemeente Loon op Zand, Nieuwmarkt 1 te kaatsheuvel, 

op werkdagen van 8.30-12.00 uur, alsmede op maandag van 17.30-20.30 uur. 

Tegen het besluit kan tot 16 maart 1991 beroep warden ingesteld door de 
aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die tegen de aanvraag en/of hat 
ontwerp van de beschikking bgzwaren hebben ingebracht en enige anders 
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs geen bezwaren kon inbrengen 
tegen de aanvraag of het ontwerp van de beschikking. Hat baroepschrift dient te 
warden gericht aan de Raad van State; afdeling voor de Geechillen var. Bsstuur, 
postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. 
Indian beroep wordt ingesteld kan eveneens een verzoek warden gedaan tot 
schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening. Een 
dergelijk verzoek dient te warden gericht aan de Voorzittar van de Afdeling voor 
de Ceschillen van bestuur van de Raad van State. 
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien 
gedurende die termijn een verzoek tot schorsing danwel tot·het treffen van een 
voorlopige voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voardat 
op dat verzoek is beslist. 

Indian gewenst kan een afschrift van het/de stuk(ken) warden opgevraagd bij hat 
Bureau Vergunningen Wea (tel. 04194-3224). 



\11nister:e 1ar. Joksnu1svest1rg. 
8u1mte111ke C'::1en1n9 en !l.1111euoeneer 

Afdeling: OGM/A 
Nr. : 1670503/15 

DIRECTORAAT-GENERAAL MILIEUBEHEER 

De Minister van Volkshu1svesling. Ru1mtelijke Ordening en Milieubeheer. 

Besc111klung 

Op 14 juli 1990 is van het Samenwerkingsverband Midden-Brabant te Tilburg een 
aanvraag ontvangen om een ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van 
de Wet chemische afvalstoffen van hat in artikel 31 van die wet gestelde verbod 
zich van chemiscl'-e afvalstoffen te ontdoen door daze op of in de bodem te 
brengen. 

Ten aanzien van de aanvraag wordt het volgende overwogen. 

BEGRIPPEN/AfKORTINGEN 

Onder Wea wordt in daze beschikking verstaan de Wet chemische afvalstoffen zeals 
gepubliceerd in 1981 in het Staatsblad nr. 696. 

Onder SMB wordt in daze beschikking verstaan het Samenwerkingsverband Midden
Braban'tt:e Tilburg. 

Onder de directeur wordt in daze beschikking verstaan de directeur Afvalstoffen 
van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 
daze handelt op last van de minister van dit Ministerie. 

AANVRAAG 

De aanvraag heeft betrekking op het storten van (chroomhoudend) vast lederafval 
afkomstig van de lederindustrie. Dit afval dient op basis van hat gehalte aan 
driewaardig chroom te warden aangemerkt els chemische afvalstof in de zin van de 
Wea. Hat SMB wenet het lederafval tot 1 januari 1993 te storten op hat terrain 
van de regionals stortplaats "De Spinder" (gelegen aan de Loonse Heideweg/Vloei
veldweg ta Tilburg). 

AANVULLENDE GEGEVENS 

Op 12 januari 1990 is aan het SMB reeds een ontheffing verleend voor - kart 
waergegaven - het storten van vasts chroomhoudende lederafvallen (lappen, 
snippers en schaafsel), alsmede lederafval afkomstig van manages en chraom
houdend slib; 



vervolgvel: 1 

De ontheffing voor de vasts chroomhoudende lederafvallen is (aangevraagd en) 
verleend tot 1 januari 1990; de ontheffing voor het manege-afval en chroomhou
dend slib is verleend tot 1 januari 1993. Dit vindt zijn oorzaak in het Feit dat 
ten tijde van de aanvraag (augustus 1987) er vanuit werd gegaan dat uiterlijk 
eind 1989 een verwerkingstechnieK (in casu ontchromen) beschikbaar zou zijn voor 
de vaste chroomhoudende lederafvallen, waardoor na 1 januari 1990 dit afval 
niet meer gestort behoefde te warden. 

Uit een onderzoek op pilotplant schaal (TNO-onderzoek) is echter gebleken dat 
om een aantal redenen ontchroming op technische schaal vooralsnog niet haalbaar 
is. Om deze reden is nu door hat SMB verzocht om de ontheffing voor de vasts 
chroomhoudende lederafvallen alsnog te verlengen tot het moment dat de onthef-
f ing voor de andere afvalstoffen afloopt, te weten 1 januari 1993. Oit is moge
lijk door intrekking van de op 12 januari 1990 verleende ontheffing ender ge
lijktijdige afgifte van een nieuwa ontheff ing voor het storten van alls genoemde 
afvalstoffen (hetgeen tevens gewenst is in verband met de overzichtelijkheid ve 
het vergunningen- en ontheffingenbestand). 

In de genoemde ontheffing d.d. 12 januari 1990 is ender meer vermeld dat er 
voorbereidingen getroffen warden om de afvalstoffen (met uitzondering van hat 
manege-afval) gescheiden van elkaar en van anders afvalstoffen te storten in 
aparte compartimenten, met name om de mogelijkheid van toekomstige verwerking 
open ta houden (hat genoemde iNO-onderzoek is nag niet afgerond). Door tegen
slag bij de realisatie en vanwege hat Feit dat - tegen de verwachting - de 
realisatie van daze monodeponie m.e.r.-plichtig is, ken hat neg geruime tijd 
duren voordat deze deponie inderdaad zal zijn gerealiseerd. Met het SMB is even
wel afgesproken dat hat vasts leerafval - tot hat moment waarop de monodeponie. 
in gebruik zal zijn genomen - terugneambaar zal warden gestort op de bestaande 
stortplaats, zodat dit ta zijner tijd alsnog near de monodeponie kan (dit was 
overigens oak opgemerkt naar aanleiding van een bezwaar tegen de herziene ont
werpbeschikking van de bestaande ontheffing). 

BEOOROELING 

Iedere aanvraag om ontheffing op grond van de Wea dient te warden getoetst aan 
gronden ontleend aan hat belang van een doelmatige verwijdering van chemische 
afvalstoffen en hat belang van de bescherming van het milieu overeenkomstig 
artikel 35 van de Wea. Ontherfingen voor hat storten van chemische afvalstof fen 
warden uitsluitend verleend wanneer wordt voldaan aan de volgende criteria: 

• hat ontstaan van de afvalstoffen is onvermijdelijk, althans hat is econo
misch en/of ter.hnisch niet redelijk haalbaar om zodanige proceswijzigingen 
door ta voere~ dat de afvalstoffen niet meer zullen ontstaan; 

• hat is redelijkerwijs niet mogelijk om de afvalstoffen op een anders wijze 
te verwijderen dan door daze ta storten; 

• de locatie waarvoor de ontheff ing is aangevraagd, vcldoat aan de milieu
hygienisch ta stellen aisen ten behoave van de start van de betref fenda 
afvalstof; 

* zowel qua landelijke als qua regionals spreiding van locaties van de start 
van de betreffende afvalstof is de locatie, waarvoor de aanvraag is inge
diend als doelmatig aan ta merken; 

* de continuiteit an de doorzichtigheid van de verwijdering zijn in voldoende 
mate gewaarborgd. 
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Ten aanzien van deze criteria kan het volgende warden opgemerkt: 

voorkomen van het ontstaan 

De vaste chroomhoudende lederafvallen ontstaan tijdens de laatste bewerkings
handelingen van de stukkan leder. Daze bewerkingshandelingen zijn noodzakalijk 
teneinde de stukken leder op de gewenste afmetingan ta brengen. Het ontstaan van 
de verliezen is dan oak onvermijdelijk. Het is bovendien zo dat het in het eigen 
belang van de lederindustrie is om daze verliezen zo beperkt mogelijk te houden. 

alternatievan voor storten 

Het enige alternatiaf voor stortan zou verbrandan kunnen ziJn. Er ziJn echter 
aanwijzingen dat door omzettingan in het afval bij hogere temperaturen de aan
wezige chroom(III)verbindingen kunnen warden omgezet in de overeankomstige 
chroom(VI)verbindingen, welke beduidend toxischer zijn. Bovendien is er op dit 
moment ean aanzienlijk capaciteitstekort voor de verbranding van met name vasts 
afvalstoffen. Als laatsta - niet de minst balangrijke - overwaging kan bovendien 
warden opgemerkt dat varbranding iadere toakomstige varwerking uitsluit, ter
wijl de voor ta schrijven wijze van storten (zia artikel 2) deze mogalijkheid 
wel openlaat. 

milieuhygienische eisen ten aanzien van locatie 
----------------------------------------------~ 
De milieuhygienische voorzieningen voldoen volledig aan de eisen tar voor
koming van de verspreiding van milieubezwaarlijke componenten uit het afval 
naar de omgaving. 

!~~~!!1~~!:~2!~!!~-~E:~!~!~~-~~-!~~!~!~! 
Landelijk gezian ontstaan de afvalstoffen in hoofdzaak in een relatief klein 
gebied; de betreffende stortplaats is daarin gelegen. Voor het storten van de 
onderhavige afvalstof zijn geen anders ontheff ingen (meer) verleend. 

continulteit en doorzichtigheid 
----·------------------~-~~----
Er zijn geen redenen om aan ta nemen dat de continuiteit van de gevraagde 
activiteit in financieel en economisch opzicht niet gewaarborgd zou zijn. 

CONCLUSIE 

Het is in hat belang van een doelmatige verwijdering van chemische afvalstoffen 
de gevraagde ontheffing ta verlenen. Hat belang van de bescherming van het 
milieu verzet zich hier niet tegen. 

PROCEDURE 

De procedure is overeenkomstig hat bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiane (Stb. 1988, 133) uitgevoerd. 

Naar aanleiding van de tar inzage gelegde aanvraag en ontwerpbeschikking zijn 
geen bezwaarschriften ontvangen. 
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Gelet op de Wet chemische afvalstoffen 

Gelet op de Wet algemene bepalingen milieuhygiene 

B E 5 L U I T 

I De op 12 Januari 1990, ender OGM/A nr. 0387504, aan het Samenwerkingsveroand 
Midden-Brabant verleende ontheffing in te trekken. 

II Aan het Samenwerkingsverband Midden-Brabant te Tilburg tot 1 januari 1993 
een ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet chemische 
afvalstoffen te verlenen van het in artikel 31 van die wet gestelde verbod 
zich van de in artikel 1, eersta, tweeds en derda lid, van daze beschikking 
genoemde chemische afvalstof fen ta ontdoan door daze op of in de bodem ta 
brengen, onaer de volgende beperkingen en voorschriftan: 

ONTHEFFING STORTVERBOD 

Artikel 1 

1, De ontheffing heeft in de eerste plaats betrekking op het op of in de bodem 
brengen van lederafval afkomstig van manages, welke op grand van het gehalte 
aan verbindingen van driewaardig chroom disnt ta warden aangemerkt als che
mische afvalstof in de zin van de Wet chemische afvalstoffen. 

2. De ontheffing heeft in de tweeds plaats betrekking op hat op of in de bodem 
brengen van chroomhoudend slib, afkomstig van de lederindustrie, walks op 
grand van hat gehalte aan verbindingen van driewaardig chroom dient ta war
den aangemerkt als chemische afvalstof in de zin van de Wet chemische afval
stoffen. 

3. De ontheffing heeft in de derde plaats betrekking op hat op of in de bodem 
brengen van vaste chroanhoudende lederafvallen (lap!En, snipper~en schaaf
sel) afkomstig van de lederindustrie, welke op grand van hat gehalte aan ver
bindingen van driewaardig chroom dienen ta warden aangemerkt als chemischa 
afvalstoffen in de zin van de Wet chemische afvalstoffen. 

4. De totaal gestorte hoeveelheid van de op of ~~ bodem ta bmn~n chemise he 
afvalstof als bedoeld in hat tweeds lid dient hat maximum van: 

10.000 ton in 1990 niet ta overschrijden; 
5.000 ton in 1991 niet te overschrijden; 
5.000 ton in 1992 niet ta overschrijden. 

5. De ontheffing heeft uitsluitend betrekking op het op of in de bodem brengen 
van de in hat eerste, tweeds en derde lid genoemde chemische afvalstoffen op 
het terrain u~ de regionala stortplaats "De Spinder"j gelegen aan de Loonse 
Heideweg/Vloeiveldweg te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie 
I (diverse nummers) en de gemeente Loon op Zand, sectie K (diverse nummers). 
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ISOLEREN, BEHEERSEN, CONTROLEREN 

Artikel 2 

1 . Ter voorkoming van verspreiding van verontreinigende stoffen uit de gestorte 
chemische afvalstoffen naar de omgeving dient overeenkomstig hetgeen hierover 
in de afvalstoffenwetvergunning is gesteld, een geisoleerde, beheersbare en 
gecontroleerde situatie te zijn gerealiseerd. Hieraan dient uitvoaring te 
warden gegeven door: 
a. hat voorkomen van het indringen van verontreinigingen in de bodem, 
b. het beperken van het indringen van regenwater in de afvalstof tijdens 

en na het storten, 
c. het controleren van de grondwaterstanden, de grondwaterkwaliteit en van 

de voorgeschreven voorzieningen en maatregelen. 

2. Het in artikel 1, tweeds lid, bedoelde chroomhoudende slib dient zo spoedig 
mogelijk nadat de daarvoor bestemde deponie gereed is en de afvalstoffenwet
vergunning dit toelaat, apart van anders afvalstoffen te warden gestort en 
wel op de locatie wear zich thens hat westelijke gedeelte bevindt van het 
regenwaterbassin I van RWZI Tilburg-Noord, kadastraal bekend gemeente Loon 
op Zand, sectie K nr. 2231 (gad). 

3. Het in artikel 1, derde lid, genoemde vasts leerafval dient zo spoedig moge
lijk nadat de daarvoor bestemde deponie gereed is en de afvalstof fenwetver
gunning dit toelaat, gestort ta warden op de in het vorige lid genoemde loca
tie. Zolang daze start nog niet kan plaatsvinden dient het vasts leerafval 
terugneembaar gestort te warden op de bestaande stortplaats, zeals omschreven 
in artikel 1, vijfde lid. Het afval dient zo spoedig mogelijk na het gereed
komen van de deponie en hat verkrijgen van de daarvoor vereiste overige ver
gunningen overgebracht te warden naar de daarvoor bestemde. deponie. 

Artikel 3 

Indian er aanw1Jz1ngen Z1Jn dat verontreiniging van de bodem of hat grondwater 
afkomstig van de in het kader van daze ontheffing gestorte chemische afvalstof
fen, buiten de plaats waar de chemische afvalstoffen op of in de b4tdem warden 
gebracht, plaatsvindt danwel is te verwachten, dient de ontheffinghouder ter
stond de directeur daarvan in kennis te· stellen en al het nadige te ondernemen 
om de verontreinigingen zoveel mogelijk op te heffen of te voorkomen. 

Artikel 4 

De ontheffinghouder is verplicht de aanwijzingen van de directeur, of van een 
door de directeur aangewezen persoon, gericht op hat opheffen of voorkomen van 
de in artikel 3 genoemde verontreinigingen, op te volgen. 

Artikel 5 

In de maand januari van ieder jaar dient door de ontheffinghouder ta warden 
gerapporteerd over de voortgang en de resultaten van hat onderzoek inzake de 
verwerkingsmogelijkheid van vast lederafval en de beperking van het chroom
gehal te van het chroomslib. 
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ALGEMENE VOORSCHRirTEN VOOR STORTEN 

Artikel 6 

1. De ontheffinghouder is verplicht een register bij te houden van de datum van 
ontvangst van de chroomhoudende afvalstoffen, de hoevee l heden ontvangen 
afvalstoffen, de herkomst van de afvalstoffen en de plaats waar de chroom
houdende afvalstoffen zijn gestort. 

2. Oe opzet en w1Jze van uitvoering van het register als bedoeld in het eerste 
lid dienen binnen een maand na dagtekening van de beschikking aan de direc
teur ter goedkeuring te warden gezanden. Deze goedkeuring wardt de onthef
finghouder schriftelijk medegedeeld. 

3. Wijzigingen in het register als bedaeld in het eerste lid dienen tevoren 
schriftelijk ter goedkeuring te warden voargelegd aan de directeur. 

4 . De antheffinghouder dient het register als bedoeld in het eerste lid ge
durende tien jaar te bewaren en op een daartae strekkend verzaek van de 
directeur ter beschikking te stellen. 

Artikel 7 

De antheff inghouder dient er zarg vaor te dragen dat afschriften van de formu
lieren waarop door of namens hem de meldingen als bedoeld in het Meldingen
bssluit chemischa afvalstoffan 1988 zijn gaschied, gedurende tenminste tien jaar 
warden bewaard. 

Artikel 8 

1. Ce ontheffinghouder is verplicht sen of meer ter zake kundige personen aan te 
wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de 
in daze ontheffing opgenomen voorschriften en beperkingan. 

2. Ce ontheff inghouder dient binnen 14 dagan na het van kracht warden van daze 
ontheffing aan de directeur schriftelijk made ta delen de naam, hat adres en 
hat telefoonnunvner van degene(n) die door of vanwege daze is (zijn) aange
wezen. Wijzigingen dienen, zodra daze bekend zijn, schriftelijk ta warden 
gemeld. 

Artikel 9 

De ontheffinghouder dient iedere wijziging in de gegevens zeals die met betrek
king tot de aanvraag zijn verstrekt, zadra deze bekend is, schriftelijk aan de 
directeur ta melden. 

Artikel 10 

Indian de ontheffinghauder geen gebruik meer wil of kan maken van de ontheff ing 
dient daze dit terstond schriftelijk ta kennen ta geven aan de directeur. 
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III afschriften van de beschikking te zenden aan: 
- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg; 

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Loon op Zand 
(Kaatsheuvel); 
het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te 
's-Hertogenbosch; 
de !nspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene in de 
provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch; 
het Waterschap De Dommel te 8oxtel; 
het Hoogheemraadschap West Brabant ta Breda. 

IV van de beschikking mededeling te doen in d.e Nederlandse Staatscourant. 

Leidschendam, 3 ·;.:a. i991 
De Minister voornoemd, 
voor daze: 
de plv. directeur-generaal Milieubeheer, 
o.l. de directeur Afvalstoffen, 

1~-
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Constructie van de vloeistofdlchte onderafdichtlng 

detail ondera fdichting 
cornbinatie afdichting spinder I, C3-cornpartiment 

droinagelaag grind dik 0,20 m 

: · · · -t · :·. ·d·.' ·-.
2
···.: ·_ .· _= . . -. .. drainagel~og ·g;of.· ;~nd met drains .. dik 0,30 m " 

-. .. . . . hdpe ol1e 1k mm ._ -.. . . . . . . -... . .... ._ . . . 
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Owarsdoorsnede van het C3-compartiment 
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Constructie van de vroeistofdichte bovenafdichting 

detail bovena f dichting 

. . .. , · . . · . drainagelaog grof zond met drains dik 0,30 m ·. 
: .. .. . . .. · -hdpe-fol1e d1k 2 mm · ·..... . . . . , . . :·. : 
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'•' '1' '1' HASKONING •• ,,,.:,;11 KoninkllJk lngenieurs-
•1• en Architectenbureau 

BIJLAGE 4 

.KADASTRALE KAART 

(tekening apart toegevoe,gd) 



\•' :1: :1: HASKONING 
'l•l'l\lfll Koninklijk lngenieurs-

•1f en Archilectenbureau 

BIJLAGE 5 

TERREININDELING 

5.1 

5.2 

5.3 TEKENING APART TOEGEVOEGD 

5.4 TEKENING APART TOEGEVOEGD 
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1 Achtergronden 

1.1 Soorten water 

Door de processen In de afvalstort ontstaat sterk vervuild water. Met 
name in de beglnfase zal het water veel verontrelnlglngen bevatten. 
Dlt water Is zuur en wordt daarom zuur percolaat genoemd. Na 
vertoop van tljd neemt de vervulllngsgraad van het water af. Het 
start bevlndt zlch dan In de methanogene fase. Het dan ontstane 
percolaat wordt dan methanogeen percolaat genoemd. 

Op het zogeheten C3-compartiment van stortplaats "Spinder" zullen 
C3-afvalstoffen (waaronder chroomhoudend afval) warden gestort. 

In de voorzuiverlng die zal warden gebouwd zal het zure percolaat, 
alsmede het water dat ontstaat In het C3-compartlment, warden 
gezuiverd. De totale installatie zal gedlmensioneerd warden op 
a m3 /uur. 

1.2 Principes van waterzulverlng 

Er zijn meerdere technleken beschlkbaar voor de relnlglng van 
vervuild water. De belangri]kste technleken zljn onderstaand kart 
beschreven: 

Anaerobe zuivering: 
De techniek Is gebaseerd op de elgenschap van bepaalde 
bacterien om ender anaerobe omstandlgheden organlsche 
stoffen om te zetten in blogas. Met name organlsche 
verblndlngen kunnen warden omgezet. Metalen warden door 
complexerlng en preclpltatie verwljderd en komen In sf lb 
terecht. 
De technlek Is zeer geschlkt voor zuur percolaat. 

Aerobe zulvering: 
Onder toevoeglng van zuurstof breken bacterlen organische 
verblndlngen af tot kooldloxide en water. Er ontstaat ten 
opzichte van de anaerobe zuiverlng veer sllb. 
De technlek Is geschlkt voor zowel zuur als methanogeen 
percolaat. 

Coagulatle/flocculatie: 
In water gedlspergeerde en geemulgeerde stoffen warden door 
toevoeglng van chemlcallen tot vlokken gecoaguleerd. Deze 
vlokken kunnen warden verwljderd. BIJ flotatle kan dlt door 
mlddel van een schraper die opdrljvende vlokken verwljderd. Blj 
preclpltatle gebeurt dlt door het bezlnken. 

heidemij 
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Hyperfiltratle: 
Door gebrulk te maken van dunne, zeer dlchte filters 
(membranen) worden zwevende en voor een deel ook 
opgeloste stoffen tegengehouden. 

lndampen/drogen: 
Door lndamplng worden de verontrelnlglngen geconcentreerd. 
De verontrelnlglngen komen In het concentraat terecht. Het 
condensaat bevat nog vluchtlge componenten. 

Vergelljklng van daze mogellJkheden heeft ultgewezen dat de 
comblnatle anaerobe zulvering en coagulatle/flocculatle voor 
"Splnder" het meest geschlkt is. De waterstroom afkomstlg van de 
voorzulverlng wordt in de AWRl-Tllburg-Noord verder behandeld. 

De lnstallatle Is nag niet In detail ultgewerkt. Dlt zal In een later 
stadium gebeuren. Er wordt derhalve volstaan met een globale 
beschrijvlng van de opbouw van de voorzulvering. 

heldemij 
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2 Opbouw van de zuiverings-installatie 

Het princlpe van de opbouw van de lnstallatle wordt beschreven aan 
de hand van het proces stroomschema van de lnstallatie. Dit 
schema is weergegeven in figuur 1 achterin dlt rapport. 

2.1 Voorbehandeling: separator 

Het zure percolaat wordt ten eerste opgevangen In een buffer-put. 
Dlt maakt het doseren van de toevoer naar de zulvering geed 
mogelijk. Indian oak het percolaat van het C3-compartlment 
gezuiverd dient te warden, kan dit door middel van afsluiters en 
pompen eveneens naar de bufferput warden gepompt. 

Vanult de bufferput wordt het water verder verpompt. Tijdens dlt 
verpompen wordt het percolaat voorbehandeld door toevoeglng van 
chemlcallen. In dit geval warden loog en ferrlchloride toegevoegd 
door mlddel van een injecteur. In een mengstuk vlndt lntensleve 
manging plaats door mlddel van turbulentle. Er vormen zich geed 
bezlnkbare vlokken. 

Het geflokkuleerde water wordt in de lamellenseparator over de 
lamellen geleld. De lamellen zljn ender een hoek geplaatst zodat 
ender lamlnalre stromlngscondltles een scheldlng tussen 
percolatlewater en vlokken plaatsvlndt. De functle van de 
lamellenseparator Is drleledlg: 

Verwljdering van zware metalen; 
Verlagen van het calclumgehalte; 
Afscheldlng van bezinkbare deeltjes. 

De afgeschelden vlokken verzamelen zlch In de sllbopvangruimte 
ender de lamellen. Perlodiek wordt het verzamelde sllb afgevoerd 
naar de sllbbuffer. Daze methode van sllbverwljderlng zorgt voor een 
verlaglng van het totale volume (schokeffect) waardoor eventueel 
aangehechte stoffen las komen en alsnog bezlnken. 

Het sllb wordt ontwaterd met een zeefbandfllter waarna het kan 
warden afgevoerd. 

Het gas dat vrijkomt In de lamellenseparator wordt door een 
compostfilter geleid. Dit kan eventueel een compostfllter van de 
GFT-vergistlngslnstallatle zijn. 

2.2 Nabehandeling: anaerobe reactor 

De reactor bestaat ult twee onafhankelljk werkende ldentleke delen. 

Het percolatie- en reclrculatlewater wordt vanuit de mengtank naar 
de reactor gepompt waarblJ de reactor opwaarts wordt doorstroomd. 
Hlerdoor wordt een goede doorstromlng van het korrelslib 
gereallseerd. Een deel van het effluent wordt via de mengtank 
gereclrculeerd. 

heldemij 
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Voor de afscheidlng van het blogas dat In de reactor ontstaat ls een 
afschelder geplaatst. Het geproduceerde gas wordt afgevoerd naar 
de stortgasfabriek, eventueel naar de verwarmingsketel. 

Het slib wordt periodlek aan de onderzljde ult de reactor afgetapt en 
afgevoerd naar de sllbbuffer. 

Het water dat in de anaerobe zuivering ls behandeld wordt verpompt 
naar het eindgemaal. Vanult het eindgemaal wordt het water, 
gemengd met andere waterstromen, afgevoerd naar de AWRl-noord. 

2.3 Verwachte zuiveringsresultaten 

In tabel 1 zijn van zowel zuur als methanogeen percolaat enkele 
karakterlstleken opgenomen. Ter vergelljklng is oak de verwachte 
samenstelllng van het water na behandeling in de anaerobe 
zulvering weergegeven. 

TABEL 1: Waterkwaliteit van percolaat en gezuiverd water 
Parameter Zuur Methanogeen Anaeroob 

percolaat percolaat gezulverd 

cz:v 11.000 2.000 1.500 
BZV 5.800 1.200 150 
N-totaal 1.670 500 1.000 
Cl 1.830 1.000 1.800 
Cr 0.8 0.4 0.1 
Zware metalen 2 1 0.5 

heidemij 
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Chemlcalifn en opgestelde vermogens van de 
stortplaats 

Gebrulksfase (huldlge sltuatie en nc\ 2008) 

Elektrisch vermogen: 
12 x pompen, aangebracht In dralnagesystemen van de 
stortplaats. Vermogen 1 a 2 WV elk; 
1 x pomp van het elndgemaal A 14 kW; 
waterzulverlng: nader te bepalen. 

Mechanlsch vermogen: 
2 x compactor a 250 pk; 
1 x loader ~ 125 pk; 
3 x dumper ~ 250 pk; 
1 x kraan l 150 pk; 
1 x groenverklelner ~ 250 pk. 

Chemlceliln: 
8.000 llter HBO In bovengrondse tank; 
chemlcallon van de waterzuiverlng In besteksfase nader te 
bepalen, zle blJlage 1 1. '-

Aanlegfase (tot 2008) 

Idem als gebrulksfase doch aangevuld met: 

Mechanl1ch vermogen (In besteksfase te bep1len): 
3 x graafmachlnc a 150 pk; 
2 x bulldozer ~ 200 pk; 
3 x compactor l 250 pk; 
1 x menglnrlchtlng ten behoeve van aanmaken van materlaal 
t.b.v. de onderafdlchtlng: 
10 x dumper A 250 pk; 

Nazorgfase (alle stortactivltelten beAlndlgd) 

Elektrl1oh vermogen: 
12 x pompen aangebracht In dralnagesysteem van de 
stortplaats. Vermogen 1 a 2 kW elk. N.b. precleze aantal en 
dlmenslonerlng van de pompen In besteksfase te bepalen; 
1 x pomp van het elndgemaal ± 14 kW (vermogen In 
besteksfaso te bapalen); 
lnterceptlebronnerlng westzljde en vak 1: aantal en vermogens 
van de bronnerlng In later stadium te bepalen; 
watarzulvering: nader te bepalen. 
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Venaogens GP'T-vergisting 

Installatie 2 pompen a 1,5 kW 
1 pomp 5,5 kW 
3 schroefpersen 37 kW 
1 centrifuge 37 kW 
1 opvoerband 11 kW 
1 bandtransporteur 5,5 kW 
1 schroeftransporteur 4 kW 
1 verkleiner 132 kW 
2 compressoren 37 kW 
2 blowers 15 kW 
1 instrument air compressor 11 kW 
1 voedingspomp 110 kW 
1 recirculatiepomp 30 kW 
2 schroefpompen 9,3 kW 
3 centrifugaal pompen 10 kVA 

Laboratorium 2-tal ovens a 5 kW 
vrieskast 2 kW 
centrifuge 3 kW 
elektrische boiler 200 Watt 
1 drukhouder argon (a 51 ltr waterinhoud) 
2 drukhouders calibratiegas (a 51 ltr waterinhoud) 

(CH4 , C02, N2, H2) 

Cheaicaliiin 

Opslag van 20/25 m3 94%-ige zwavelzuur, opgeslagen in een daarvoor bestemde 
tank buiten bet gebouw. 

Brandstof fen 

Opslag van ± 200 1 dieselolie ten behoeve van de noodstroomaggregaat, opslag 
buiten in tank met afdak volgens de huidige voorschriften. 



\I' 
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Overige vloeistoffen ar.r-vergisting 

3. 000 liter dieselolie ten behoeve van de noodstroominstallatie enkel .... 
wandige stalen tank in lekbak met afdak gesitueerd naast de installa
tie. 

<I' 
M 
M 

"' I 



'I' '11 '1' HASKONING -···)1:,jtl Koninkli)k lngenieurs· 
Ill en Archlrectenbureau 

BIJLAGE 12 .. 3 

STORTGASOPWERKINGSFABRIEK 

., 
M 
M 

"' r 



j -., 
COMPONENTENLIJST S~.8. STORTGAS B.'i. 

Pl~nt : Stortgasopwerkingsinstallatie 

DRUKVAT EN 1 REAKTOREN , TORE NS lokatie: Tilburg - Spinder 
datum: Juni 1986 REV.: 0 
blodnullftlir: TC-5295-008 1 wnlO 

. t1mperatuur . druk 

I ntnmer I 
I •c , (bar ga) construe tl1 -

I ' op1n.rklng1n NAAM lnhoud di111ensles Mterlaal I 111) ) . I 111111 J bedrljf on twerp bedrijf on twerp 

C02 Absorptietoren T-1 38 Dia : 1300 20 50 I 8.81 10 I RVS I Pakking in cylindrisch 
H :20000 geu~elte met die 1300. . . 
Dia : 2000 I I I I I I Pakking type: piastic 
H : 2500 super intalox, 2-duim 

totale hoeveelheid 
pakking : 24 m3 

Regenerator I T-3 I 17 I Dia : 1400 20 50 ATM RTM RVS Pakking in cylindrisch 
H : 4500 gedeelte met dia 1400 

Dia : 2000 Pakking type: plastic 
L : 3000 super intalox 3-duim 

Totale hoeveelheid 
pakking 3.8 m3 

I I I Dia : 
I I I I I I 

Glycol droogtoren T-4 0.45 400 
H : 3500 I 20 I 50 I 8.8 I 10 I st. 35.8 1 Voorzien van 7 platen 

met bubble caps. 
Materiaal platen en caps: 
1.4006 
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______________ , __________ ~ 

COMPONENTENLIJST 
ORUKVAT EN , REAKTOREN , TORE NS 

NAAM nummer 

IJzeroxide reaktors I R-1 A/B I 

Aktieve kool adsorbers I R-2 A/B I 

inhoud 
f 11, I 

3.1 

1.3 

dinteMiH 

I 111111 J 

IDia : 1000 
H : 4000 

IDia : 900 
H : 2300 

.t1mperatuur 
' •c , 

4 

:::r.M.B. STORiGAS B.V. 
Pfant : Stortgasopwerkingsinstallatie 
lokatu1: Tilburg - Spinder 
datum: Juni 1986 
bladnu1M11r: TC-5295....008 

druk 
I bar gaJ canstructl1 -

111at~laal 

REV.: 0 
2 ¥M 10 

op1111rklng1n 
bedrljf jontw1rp I bedrijf I ontwerp 

I 35 I 60 I 8.9 , 10 I" II 'Beide reaktoren voorzien 
van ~. 7 ml. ijzeroxide 
(Girdler; N-IDS.f, 8 mm) 

120/1401160 , 8.6/ I 10 I" II 'Beide reaktoren voorzien 
ATM van 1 ml aktieve kool 
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COMPONENTENLIJST S~.B. STORTGAS B.V. 
Plant : Stortgasopwerkingsinstallatie 

DRUKVATEN, REAKTOREN. TORENS lokati.: Tilburg - Spinder 
datum: Juni 1986 REV.: 0 
btodnu•111•r: TC-5295-008 3 ¥llft 10 

ttmperatuur . druk 

NAAM lnhoud dilllensiH 
I •c I (bar gal constructl1 -

oplller k lngen nummer 
lftCl tlH"laal 

I 111J I 
• ' "'"' J 

bedrljf ontw•rp b•drljf on twerp 

Stortgas/water V-1 0.4 Dia : 700 5-35 50 -0.15 -0.25 RVS .. 
afscheider µ : 1500 + 1.0 

Oliearscheider V-2 A/B 0.25 Dia I 400 93 110 9 10 H II 
H : 2000 .. . . 

Afscheider V-3 0.25 Dia : 400 
H : 2000 35 50 B.9 10 RVS. 

Methane ontspanvat V-4A 14 Dia : 2400 20 50 2 4 RVS 
H : 3600 

Koolzuur ontspanvat V-48 14 Dia : 2400 
H : 3600 20 50 0.5 4 RVS . 

Glycol vat V-5 0.3 Dia : 500 190 210 ATM ATM st. 37.2 
H : 1500 

waterbreektank V-10 0.3 OMG 50 ATM ATM P.E. 

Watersealvat V-ll 1. 7 Dia : 800 OMG 50 ATM 3 st. 35.8 
H :3500 

Aardgas mengvat V-8 35 Dia :2400 20 50 8.5 10.5 st. 35.8 
L :8000 
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COMPONEN TENLIJST S.M.B. STORTGAS B.V. 
Plant : Stortgasopwerkingsinstallatie 

LU CHTK OE LE RS 
lokatie: Tilburg - Spinder 
dotu11: Juni 1986 REV.: 0 
bladnu...,.: TC-5295- 008 4 van 10 

t1•perotuur druk OP91!001118n 

NAAH warmtelast 
C •c I I bar gal 11otor buis 

op..,.k lngen nunmer ver1no9en IMltwiOGI 
(KW) bedrijt ontwerp bedrijt cntw1rp (KW I 

Oliekoeler E-1 2x max.85 93/70 110 max 9 10 2 JC: 1.1 et 35.8 
A/B 

Stortgaskoeler E-3 max. 114 93/35 110 9 10 2 lt 1.5 RVS Koelerbank met 2 autom. hoek-
instelbare propellor~. 
2 e-motoren met 1/1 en ~ 
snelheid • 

. . 

I 

. 

._.. t 
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COMPONENTENLIJST S.M.B. STORTGAS B.V. 
Plant : Stortgasopwerkingsinstallatie 

WARMTEWISSELAARS lokatie: Tilburg - Spinder 
datum: Juni 1986 REV.: 0 
bladnummer: TC-5295.lJOB 5 YM 10 

v.o. BUISZIJDE MANTELZIJDE 

NAAM overge-
nummer I mz J 

temp (•( I druk ( barga I temp '•c , druk ( borgol drogen opmerkingen 
warmte 

bedrijf on twerp bedrijf ontwerp bedrijf on twerp bedrijf on twerp ( K.W. J 

.. 
Gasverwarmer E-2 0.6 93/BB 110 9 10 35/40 60 ·a.9 10 5 r«aterialen: RVS 

Type WW: dubbele pljp 

Glycol-Glycol E-4 2 190/5( 210 ATM ATM 20/160 190 ATM ATM B .Materialen:St 35.8 
Warmte-wisselaar Type WW: dubbele pljp 

. 

Glycolverhitter E-5 E L E K T R I S C H 160/ 210 ATM ATM 4 220/380 ·V 
190 

.1 ·ingloopgasverwarmer E-9A/B 1 25 ~o 2 4 60/80 110 3 5 1.7 Type: dubbelpijp 
Materialen : RVS 

St.35.8 

. 

I 
. 

" 
i 

. 
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: COMPONENTENLIJST 
VENTILATOREN, COMPRESSOREN. 

~ 

.j 

S.M.B. STORTGAS B.V. 
Plant : Stortgasopwerkingsinstallat1e 
l.okatie: Tilburg - Spinder 
datum: Juni 1986 REV.: 0 
blodnu111111er: TC-5295-008 6 van 10 

opgenomen 

IMdiUll I kapaclteit zuig/pors I .. tor 
I op..-itingen nu11m1r I zuigdruk pttrsdruk temp W1r11o0en 

l~hrJ I . bar absJ I . bar absJ I 1 •c I ' Kw J 

NAAM. 

.Onttrekkings
ventilator 

OC-lA/8 IStortgas 

Stortgas compressoi:- I K-lA/B I Stortgas 

Lucht ventilator C-lA/B ILucht 

I 2 x 1000 I 0.85 I 

2 x 1038 0.85 

2 x16000 ATM 

-
1.0 I 20 I 2 x 25 kW 

10 30 /93 2 x 200 'I Schroef'compressor: .2 x 50 " · 

0.07 OMG/ 2 x 5.5 IVentilator: 2 x 50 " 

.... 
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COMPONENTENLIJST 
POMPEN 

NAAM nummer I 1n1dium I 

I I 

H.o. Wai:erpomp P-1A/8 I Wai:er 2o•c I 
ulycolpomp P-3A/B Glycol 50°d 

waterpomp P-7A/B Drinkwater I 
1s0 c 

Odorant injektiepomp 

Oliecirkulatiepomp 

P-4 I Odorant 

PK-lA/B Olie · 

ka~citeit 

(m
1
/hr) 

·~ x 157 

0.05 I 

2 x 0.4 I 

opvoer 
hoogte 
l bar) 

13 

10 I 

1.5 I 

• 

I S.M.B. STORTGAS B.V: 
Plant : Stortgasopwerkingsinstallat1e 
lokntie: Tilburg - Spinder 
datum: Juni-1986 REV.: 0 

7 bladnummer: TC-5295-0 oo vanlO 

opgenomen 
motor 

v•rmogen 
(KW) 

2 x 100 

2 x 0.5 

2 x 0.33 

U.05 

0.33 

opmerkingen 

Centrif'ugaalpomp 2 ;( 50%1 huie/waaier · 
uitgevoerd in materiaal RVS · 

Slag-instelbare zuigerpompi 2 x (50-100)% 

Centrifugaalpomp, 2 x 100% 

Onderdeel X-3 

Onderdeel K-lA/B 
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COMPONENTENLJJST 

AUiEMENE ZAKEN 

Plant : 
lokatie: 
datum: 

S.M.B~ STORTGAS B.V. 
Stortgasopwerkingsinstallatie 
Tilburg - Spinder 
Juni 1986 REV.: 0 

a blodnum111er: TC-5295- 008 van 10 

NAAM nu111m1r btschrijving I op•arkingen 

................................................. ~-t--------------+-------------------------------------------------------------------------------------~ .... ~--- ..... ~ ............................................................. .. 

Fakkel 

Ontharder 

Odorant injektie 
sys teem 

X-1 

X-2 

X-3 

Vrijstaand en ui tmondend op 10 mtr. hoogte; uitgevoerd els vlampijp Dt. 2.50/300. 

Bij uitmonding twee waakbranders geplaatst, welke kontinue in bedrtjf zijn en voorzien van 
thermokoppel t.b.v. waarschuwing van niet-branden en voorzien van bougies t.b.v. elektrische 
ontsteking op afstand. 
Ontstekingstrafo geplaatst in de nabijheid van de fakkel; ontsteking kan ter plaatse bij 
trafo en van afstand geschieden. 
·vlampijp uitgevoerd in kooletofstaal. 
Bovenste 2 meters van vlampijp en waakbranders: uitgevoerd -in RVS of equivalent. 

Volautomatipche, op tijd instelbare waterontharder voor produktie van onthard water met 
een maximale hardheid van ca. 0.2°0. 
Regeneratie van uitgewerkte hare "indt automatisch pleats. 
De ontharder eenheid is voorzien \ran: harsvat, regeneratiezout vat, omschakelklep en 
tijdklok t.b.v. regeneratie, fosfe1attank en fosfaa+. injektiepomp. 

Voorzien van instelbare injektiepo,mp en 50 11 ter kontainer, type LEWA DA-7. 

------· 
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COMPONENTENLIJST S.M.B. STORTGAS B.V. 
Plant : Stortgasopwerkingsinstallatie 
lokotia: Tilburg - Spinder 

NAAH 

Regeneratieaa• 
verhitter 

. . 

ALGEMENE ZAKEN datu111: Juni 1986 REV.: 0 

nu1111119r 

H-1 

bladnu111iner: TC-5295-008 9 VQI) 10 

buc:hrijvlng I op...-kingen 

Vermogen +·75 kW. Voorzien van vuurhaardgedeelte, konvektiesektie, b~hoorsteen, 
gasbrander, elektrisch aangestoken waekbrander, vlembeveiliging. 
Vertikale, cylindrische vuurhaard. . 

• • "':l' 

,._ 

.:. 
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• 
COMPONENTENUJST 

ALGEMENE ZAKEN 

ftUIMMlr 

• 
, S.M.R•-STORTGAS B.V. 

.Plant ! Stortgasopwerkingsinstallatie 
lOkatie: Tilburg - Spinder 

dat Juni 1986 REV-: 0 
Ull: 

blodnu11iner: Tc-5295-ooa 10 van 10 

beschrijving /op..,.kingan 
I 

................................................... ~ ........................................................................ ~ ... ~--~~--~--~~------------------------~...,~~-------------------------........ .,....,..,.. ... ..,.._, 

OUetUter 

Watertilter 

Glycol!ilter 

-

F-lA/B I Twee sets oliefilters met 100 % reserve t.lo.v. kontinue flltrsti·e V;"-" cirkulerende smeer
olie van de atortgaskompressoren. 

F-2 

F-3 

Onderdeel van stortgaskompressor levering. 

Slipstreamfilter t.b.v. verwijde1ring van eventuele vaste verontreinigingen uit cirkulerend 
waswater. Kontinue wor~t 5 % van het cirkulerende waswater gefiltreerd. 

Glycolf'ilter t.b.v. kontinue v~nrijdering van eventuele verontreinigingen uit cirkulerende 
tri-ethyleenglycol. 

- - & .... & 
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Kode 

K-lA 
K-lB 

P-lA 
P-lB 
PK-lA 
PK-lB 
P-7A 
P-78 
E-3A 
E-3B 
P-4 

C-lA 
C-lB 
OC-lA 
OC-18 
E-1 
E-3 

E-5 

P-? 

~ • 
APPARATEN OVERZICHT 

(Kompressoren, pompen, ventilatoren) 

* E= elektrisch 
** Hoofdgebouw 

Omschrijving Lokatie Aandrijving* Aantal ___ Vermogen 

.Gaskompressor Kompressorruimte** E 1 200 kW 
Gaskompressor Kompressorruimte** E 1 200 kW 

Watercirkulatiepomp Pompenruimte** E 1 100 kW 
Watercirkulatiepomp Pompenruimte** E 1 100 kW 
Oliecirkulatiepomp E 1 0,5 kW 
Oliecirkulatiepomp 0,5 kW 
Waterpomp Pompenruimte** E 1 0,33 kW 
Waterpomp Pompenruimte** E 1 0,33 kW 
Glycol pomp Glycolskid (buiten) E 1 0,25 kW 
Glycolpomp Glycolskid (buiten) E 1 0,25 kW 
Odorant injektiepomp Bij V-8 (buiten) E 1 0,05 kW 

Luchtventilator Buitenopstel. E 1 5,5 kW 
Luchtventilator Buitenopstel. E 1 5,5 kW 
Onttrekkingsventilator Vent. Gebouw E 1 25 kW 
Onttrekkingaventilator Vent. Gebouw E 1 25 kW 
Luchtkoeler Dak** E l 2,2 kW 
Luchtkoeler Dak** E 1 2,2 kW 
Branderfan (H-1) 8ij H-1 E 1 0,25 

Verwarmingselement ulycol unit (buiten E 1 5,5 kW 

Dompelpomp Aanzuigleiding E 1 zie aanb. 

Blad 1 van 2 
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Doorlaat 

NW-25 
NW-50 
NW-80 
NW-250 

NW-25 
NW-50 

(DIVERSEN) 

• • 
APPARATEN 01/ERZICHT 

(Klepaandrijvingen) 

Omschrijvi ng Lokatie _ ·~Aandrijving Aantal Vermogen 

Vlinderklep 
Vlinderklep 
Vlinderklep 
Vlinderklep 

Magneetventiel 
Magneetventiel 

Verlichting 
:;tuurstroomvoe<;iing 
Motor Control Voeding 

Terrein + hoofdgebouw 
Hoofdgebouw 
Hoofdgebouw 

E 
E 
E 
E 

E 
E 

1 
l 
8 
3 

5 
l 

0,26 kW 
0,25 kW 
0,26 kW 
0,33 kW 

0,05 kW 
0,05 kW 

2,4 kW 
1 1 6 kW 
2,6 k\LI 

Blad 2 van 2 
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1. IN LEIDING 

In het kader van een MER voor een geprojekteerde vergistingsinrichting van het 
Samenwerkingsverband Midden-Brabant is door Haskoning aan AVIV de opdracht 
verstrekt om de externe veiligheid te evalueren. De risico-evaluatie heeft plaats ge
vonden op basis van het ontwerp. Dit houdt in dat een aantal gegevens door 
schattingen tot stand zijn gekomen. Dit geldt met name voor een van de risico
bepalende scenario's namelijk het aanspreken van de breekplaten. In het ontwerp 
staat vermeld dat dit bij (redelijk) normale bedrijfsvoering mogelijk is. Nader studie 
zal meer uitsluitsel kunnen geven over de frequentie waarmee de breekplaten zul
len worden aangesproken. Om deze reden is aan de emissie uit de breekplaat een 
hoge frequentie toegekend. Bij het falen van de breekplaat wordt de betreffende 
vergistingstank niet automatisch geisoleerd. Bij de bepaling van de bronsterkle is 
rekening gehouden met nalevering uit de niet onderhavige vergistingstank en de 
lage druk opslagtank. 
Daar waar gegevens niet voorhanden zijn, is op basis expert judgement een con
servatieve inschatting gemaakt. De betreffende witte vlekken zijn in het verslag 
aangegeven. 

2. BESCHRIJVING INSTALLATIE 

2.1. algemeen 

Binnen de scope van daze risico-evaluatie is uitsluitend de vergistingtank, het re
circulatiesysteem en het opslagsysteem relevant. In onderstaande figuur is de ver
gistingsinstallatie schematisch weergegeven. Te onderscheiden is een hoge druk 
en een lage druk sectie. 

Qgem 780/880 Nm31h 
Qimx 2200 Nm3/b 
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Onder normale werkomstandigheden zijn zowel de installatie onderdelen in de lage 
druk sectie alsook de installatie onderdelen in de hoge druk sectie in open verbin
ding met elkaar. In de onderstaande tabel zijn de hoeveelheden biogas aangege
ven die maximaal ten gevolge van een lekkage kan uitstromen 

16 m• 

16 m• 

45 m• 

6n m• 

2.2. Samenstelling biogas 

Het biogas heeft de volgende samensteiling: 

"!omol 

2.3. Stofeigenschappen 

43 

5 

400 

De explosiegrenzen zijn berekend uitgaande van een mengsel van 45 % koolstof
dioxide en 55 % methaan. De berekende waarden zijn hieronder gegeven. 

2.4. Containments 

117 gm3 

308 gm3 

De volgende containments zijn te onderscheiden 

6-9 

1.035 

1.035 

1.028 

10 

450 

450 

600 

100 

100 

410 

410 

620 
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2.5. Leidingen 

~5@~@r1i&:!i~i~~~IiiWtltf . ~'.liT-1~Fffif:~~~j-M.~ 
8"GB2501c101 leiding tussen vergistingstank k250 en 10'leiding naar 0.203 10 

opslag tank r511 

8'GB2401c101 leiding tussen vergislingstank k240 en 10'leiding naar 
opslag tank r511 

10'GB2402c101 

6"GB52221c101 leiding tussen drukvat en menginrichting 

6'GB52222c101 leiding tussen drukvat en menginrichling 

geschatte lengte uit tekening 1810-0Q.dwg-p011 wijzO dd 14-2-92 
1810-2o-dwg-m001 wijzO dd 24-3-92 
181 Q-OQ.dwg-c-11 o wijz:o dd 15-5-92 

0.203 

0.245 

0.152 

0.152 

5 

50 

16 

40 

2.6. Compressoren/ pompen 

2.7. 

2.7.1. 

2.7.2. 

2.7.3. 

c52 1a/c521b 200 

Meet en regelsysteem 

besturing compressoren c521a/c521b: 

•1 . tijdschakeling: 

"2. uit op: 

10h 2 compressoren in werking: 
14h 1 compressor in werking 
een druksysteem is 70% van de tijd in bedrijf 

laag laag niveau L T5111 (vat R511) werkingsniveau onbekend 
overdruk in tank R522,R523 (druksensoren PSH5221,PSH5231) 

werkingsniveau onbekend 
-3. Waarschuwing: 

indien drukopbouw niet of te langzaam optreedt nadere gegevens 
ontbreken 

tijdsduur tussen twee injecties te lang nadere gegevens 
ontbreken 

tijdsduur van een injectie te lang nadere gegevens 
ontbreken 

aktiveren mengsysteem 

•1 . druk in druktanks >=8.8 bar 

deaktiveren mengsysteem 

•1. lage druk in druktanks <6.65 bar 
"2. hoog-hoog-niveau (leveQ in tank R511 
-3. hoog-hoog-druk in gistingstank K245/K250 
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2.7.4. 

2 .7.5. 

2.7.6 . 

2.7.7 . 

"4. aanspreken breekplaten 
•5. overschrijden tijdslimiet bij falen injektie. 
"6. gasdetectie onder een van de gistingstanks (K240/K250) 

aktiveren flare 

•1. hoog-hoog-niveau (level) tank R511 

aktiveren blowers C531/C532 

•1. >low treshold(50%)- high treshold(100%); Pl 

isolatie R511 

•1 . openen hand-bediende bypass r2404 
"2. slulten hand-bediende afsluiters r2403-r5101 

isolatie gistingstank 

•i . De gistingstanks kunnen aan de gaszijde niei geisoleeid worden van de andere 
gistingstank. 

"2. isolatie van tank R511 mogelijk door sluiten handbediende afsluiter R2403 

2.8. Ccnclusies 

•1 . Het veiligheidssysteem beperid niet automatisch uitstroming bij het falen van 
vaten en leidingen. Dit geldt zowel voor het LD-gedeelte alsook voor het HD. 
gedeelte. (direkte verbinding via hand-bediende afsluiters R5207,R5208) 

"2. De gistingstanks zijn niet van elkaar te isoleren dmv. (hand)·bediende afsluiters. 

3. SCENARIO-DEFINITIE 

3.1. Beschouwde effecten 

De beschouwde effekten zijn: 
warmtestraling bij direlde ontsteking en vertraagde ontsteking. 
drukeffelden bij vertraagde ontsteking. 

Vanwege het lage H2S gehalte zijn de toxische effecten van het biogas niet rele
vant. De letale toxische effekten kunnen worden beschreven met een probit relatie: 

Pr= a+ b ln(C"t) 
Voor H2S worden de volgende waarden gehanteerd: 

a=-31.42 
b=3.01 
,... (-----nt·a•:-, _ .. ~.:~i...~• 
~ IAJll~ 1 uc1=va11~1 

n=1.43 
t (blootstellingsduur}=variabel, conform het knelpuntenoverteg maximaal 1800 s 

Pr=S komt overeen met de LC50 bij een blootstelling van 30 minuten. 
De LC50 van H2S bij een blootstellingsduur van 1800s bedraagt 
850 mg/m3 

- 570 ppm. De concentratie H2S het biogas is lager dan de LC50 • Door 
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3.2. 

3.2 .1. 

3.2.2. 

verdunning van de emissies worden de concentraties buiten de erfafscheiding 
laag en mogen de toxische effekten als niet relevant worden beschouwd. 

Beschouwde uitstromingen 

lage druk sectie 

catastrofaal falen van de lage druk opslagtank wordt niet geloofwaardig geacht: 
scenario 1 Lagedruk opslagtank 

scenario 1.1 Lekkage diafragma 

scenario 2 
scenario 2.1 
scenario 2.2 

scenario 3 
scenario 3.1 

· scenario 3.2 

hoge druk sectie 

Vergistingstanks 
Lekkage gistingstanks 
Falen breekplaat tgv druk 1 .2 atm 

Leidingen tussen vergistingstank en LD gastank 
Catastrofaal falen leiding 
Lekkage leiding 

scenario 4 Drukvaten R522/R523 
scenario 4.1 Catastrofaal falen druk vaten 
scenario 4.2 Lekkage druk vaten 

scenario 5 
scenario 5.1 
scenario 5.2 

Leidingen van drukvaten naar injectoren 
Catastrofaal falen 
Lekkage 
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4. BRONSTERKTE 

scenario 
nummer 

omschrijving 

scenario 1.1 Lekkage diafragma 

diameter (m) frequenlie (1~r) bronsterkte 

1"10 .. 

scenario 2.1 Lekkage gislingstanks 

0.254 

0.254 2·10"" 

De faalfrequenties van de pijpleidingen zijn afkomstig van de LPG-integraal [1 ]; 
De faalfrequenties van de druktanks zijn afkomstig uit het knelpunten overleg. 
De faalfrequenties van diafragma en breekplaat zijn bepaald op basis van expert 
judgement. 

De gearceerde scenario's zijn als risicobepalend beschouwd. Bij de verdere uitwer
king is zijn de gearceerde scenario's geclusterd tot de volgende drie uitstromingen: 
Lagedruk: 

80 kg/s instantaan; frequentie 1*10°"/j (in vervolg scenarionr 3) 

hoge druk zijde: 
252 kg instantaan; 
11.6 kg/s continu; 

frequentie 2.0*10-6/j (in vervolg scenarionr 1) 
frequentie 4.6*10-6/j (in vervolg scenarionr 2) 

De geselecteerde scenario's geven om de volgende redenen een conservatief 
beeld van de risico's : 

er wordt verondersteld dat de druk tijdens de emissie constant blijft: In 
werkelijkheid neemt de druk en daarmee de massastroom af. 
de bron wordt op grondniveau verondersteld: de breekplaten bevinden zich 
op een hoogte van 20 m. 
methaan wordt als neutraal gas gemodelleerd: de dichtheid van methaan is 
geringer dan lucht. Dit betekent dat in werkelijkheid door opstijgingseffekten 
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5. 

"' 

opstijgingseff ekten en de extra verdunning hierdoor de concentratie op 
grondniveau lager zal zijn dan berekend. 

FYSICHE EFFECTEN 

In onderstaande worden de fysische effekten gegew!". 

Scenarionr: 

Hassastroom 
Vloeistoffr 

JET 

DISPER!!IE 

Weersklasse 
Wlndsnelheid 

Lengte fire 
Breedte fire 
straal expll 
Straal expl2 

l methaan DRIJK 

11.6 ~g/s Opslagt.emp 
0.000 Snelheid 

BRANDBAAR CONTI Nll 

293.0 K Opslagdruk 
692 . 0 m/:« Duur 

Lengte: l l. 4 m Breed te: 1. 4 m 

B D D D R F 
3.0 1. 5 5.0 9.0 5 . 0 1. 5 

Gaus- Gaus- Gaus- Gaus- Gaus- Gaus-· 
sisch slsch slsch sisch slsch slsch 

10 . 0 25.0 15 . 0 10.0 20.0 fiO. 0 
1. 2 3.2 l . 6 0.5 2.1 4.5 

10 . 5 25.0 ] 2. 4 7.7 l.4. 9 J~. 4 
21. 0 49.9 24 . 7 15.5 29.A 70 . 7 

!I. 7 h<ir 
JAOO.O :; 

------------ -- ---- ----- ---- ----- ---------- --- -- ------o--- ··- ··- ··- ---------
Scenarlonr: 

Hass a 
Vloe lstoffr 

DISPERSIE 

Weersklasse 
Wlndsnelne4d 

Afstand 
Straal fl re 
Straal expll 
Straal expl2 

Scenarionr: 

Hass a 
Vloeistoffr 

2 

80.0 kg 
o.ooo 

B 
3 . 0 

0 .4 
e. 4 

22.1 
44 . 2 

3 

252.0 kg 
0.000 

rnethaan DRUK BRANDBAAR INSTANTAAN 

Opslagtemp 313.0 K Opslagnruk 1 . 7 har 
Energie 7.1E+005 J/kq 

D D D E F 
1 ;-S-·-·· ·- "S'. -0 • 9.0 5.0 1. 5 

0.2 0.6 1. 2 0.6 0 . 2 
8.4 8.4 8. 4 e. 4 8.4 

22.1 22.1 22.1 22.1 21. .1 
44.2 44. 2 44. 2 44.2 44. 2 

methaan DRUK BRANDBAAR INSTANTAAN 

Opslagtemp 293.0 K Opslagdruk 8.7 har 
Energlc 6.4~+005 J/k~ 

------------- ---- ---------- --------------------.----- - -- - -- -·· --- .... -. ---·· 

DISPERSIE 

Weersklasse B D D D F: F 
Wlndsnelheld 3.0 1. 5 5.0 9.0 5 . 0 1. 5 

Afstand 0.6 0.3 1.0 1. 8 1.0 0. :I 
Straal fl re 12.J 12.3 12 . J 12.3 12.J '-2 . '.l 
Straal expll 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 
Straal expl2 64.8 64.B 64.8 64.8 6 4. ll 64.B 
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404 

403 

402 

8, 7 

... · 

INDIVIDUEEL RISICO 

Op bijgeleverde kaart is individueel risico gegeven. 
Kaartschaal is 1 :25000 

' /-.. 11.6 : v .... 
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l.OOE-04 

l .OOE-05 

l.OOE-06 

-.:.::::: --0 l .OOE-07 u ·c;; 
c ·c: -I e: 

l.OOE-08 

l.OOE-09 

1.00E-10 

In onderstaande figuur is het IA uitgezet tegen de afstand. De aangebrachte lijn 
geeft de afstand tot de erfafscheiding aan. 

lndividueelrisico tegen de ofstond tot het releosepunt 
GFT-vergisting SMB 

I 
~ 

\ 
' \ 

~ 
"" . - - . . - --· 

' 
.. -- .. -

I ~ I 

' 

I \ 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 

afstand tot het release punt (m) 
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7. GROEPSRISICO 

Er is geen bevolking aanwezig binnen het effekt gebied. Het groepsrisico is ver
waarloosbaar. 

8. CONCLUSIES 

8.1. lndividueel risico 

Het individueel risico-contour van 1 o-a{j ligt op ongeveer 125 meter. Er bevinden 
zich geen woningen binnen deze contour. 

8.2. Groepsrisioo 

Het groepsrisico is verwaarloosbaar; (geen bewoning binnen het effectgebied ). 
De straal van het gebied waar nog slachtoffers kunnen vallen bedraagt 150 meter. 

8.3. Fysische effecten 

Meest dominante scenario is het falen van de leidingen aan de drukvaten R522 en 
R523. 
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BIJLAGE 1 
PARAMETERS EFFECT BEREKENING 

Fractie ruwe bevolking, dag 
Fractie ruwe bevolking, nacht 
Fractie bevolking, buiten, dag, fn 
Fractie bevolking, buiten, nacht, fn 
Fractie bevolking, buiten, dag, ir 
Fractie bevolking, buiten, nacht, ir 
Fractie doden, buiten, explosie rl 
Fractie doden, binnen, explosie rl 
Fractie doden, buiten, explosie rl-2 
Fractie doden, binnen, explosie rl-2 
Fractie doden, buiten, flash fire 
Fractie doden, binnen, flash fire 
Fractie doden, buiten, jet fire 
Fractie doden, binnen, jet fire 
Fractie doden, buiten, bleve 
Fractie doden, binnen, bleve 
Kans instantaan direct m<10e+3 
Kans instantaan direct 10e+3<rn<10e+4 
Kans instantaan direct m>10e+4 
Kans instantaan vertraagd rn<10e+3 
Kans instantaan vertraagd 10e+3<m<10e+4 
Kans instantaan vertraagd m>l0e+4 
Kans fire jnstantaan vertraagd 
Kan~ continu direct rn<10 · 
Kans contlnu direct lO<m<lO~ 
Kans continu direct rn>lOO 
Kans continu ver·traagd m<lO 
Kans contlnu vertraagd lO<m<lOO 
Kans continu vertraagd m>lOO 
Kans fire continu vertraagd 

.... -

1. 00 
1. 00 
0.20 
0.10 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
0.15 
0.30 
1. 00 
0.30 
1. 00 
1. 00 
0.85 
0.30 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.30 
0.20 

. 0. 50 
0.50 
0.05 
0.10 
0.10 
0.50 
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BIJLAGE 2 
PARAMA TEAS SCHADE BEREKENING 

Temperatuur bultenlucht (K) 
Ruwheidslengte (m) 
Relatieve vochtigheid buitenlucht (%) 
BL~VE warmtestr.alingsgrens 
JET entrainmentkonstante 
ZWAAR GAS DTSPERSIE kl 
ZWAAR GAS DISPERSI~ k?. 
7.WAAR GAS DISPERSJE k3 
ZWAAF GAS DJSPERSTR alfa 
7.WAAR GAS DISPERSJF. heta 
ZWAAR GAS DISPERSIE gamma 
E:XPI.OSTE csl 
EXPLOSIE: r.s2 
Ventj latievoud woning (aantal per nur) 
Verblijftijd binnenshuis (s) 

29 :3.0 
1. 00 
70.0 

4.0E+005 
0.32 

0.7.82 
1. 0 

0.40 
0.10 
0. 15 
0.60 
0.03 
0.06 
2.0 

3600. 0 
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1. INLEIDING 

Het ingenieursburo Haskoning heeft aan AVIV B.V. opdracht gegeven de risico's 
van de storgasinstallatie Spinder te evalueren. De stortgasinstallatie onttrekt gas 
uit de stortplaats "Spinder" te Tilburg. In de beschouwde inrichting wordt het ge
wonnen stortgas opgewerkt tot een met aardgas vergelijkbare kwaliteit, waarna 
het aan het gasdistributienet van het Energiebedrijf Tilburg wordt geleverd. 

2. BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE 

2.1. Algemeen 

De in relatie met deze evaluatie belangrijke processtappen zijn in onderstaande 
figuur gegeven. 

FLARE 

Globaal bestaat de inrichting uit: 
•1 aanzuig/compressie stap, 
"2 verwijderen van zwavelcomponenten 
"3 verwijderen van kooldioxide, 
"4 drogen, 
•5 verwijderen van halogeenkoolwaterstoffen, 

T4 µ~ 

i 
~ 

~-·-·/, , ___ ,Z'iZ'i 

(OC1- tm V2a/b); 
(R1a,R1b), 
(oa. T1N4a), 
(oa. T4), 
(oa. R2a/b), 
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2.2. 

2.2.1 . 

2 .2 .2 . 

2.3. 

-6 kwaliteitscontrole systeem (oa VB} 

Procesregeling 

Algemeen 

De inrichting wordt op afstand bediend. 
Bij de inrichting kunnen de volgende voor deze studie relevante regelkringen in de 
opwerkinstallatie worden onderscheiden: 
Drukregelingen: 

• Zuigdruk ontrekkingscompressor OC1 
Persdruk OC1 (zuigdruk schroefcompressor K1) 
Druk in vat V4A 
Druk in vat va 

Fluxregelingen: 
• debiet OC1 
• debiet K1 

PC112 
PC103 
PC301/PC302 
PC404 

FC102 
FC101 

Naast de procesregeling functioneert tevens een Automatisch Afschakel Systeem. 
Dit systeem schakelt bij uitzonderlijke procesparameters de installatie(onderdelen} 
uit. 
De onderstaande installatie onderdelen zijn voorzien van alarmfuncties: 
Druk: 

• Zuigdruk compressor K1 hoog hoog; 
• Zuigdruk compressor K1 laag laag; 

Persdruk compressor K1 hoog hoog; 
Kwaliteit: 

• Zuurstofgehalte inlvoor vat V3 te hoog; 
Overig: 

Pilots Fakkel uit; 
Aktieveren van de bovenstaande functies leiden tot het uitschakelen van de com
pressoren en het stoppen van de gaslevering. 

Konklusies 

De drukken en debieten worden voornamelijk bepaald door de drukregeling op vat 
8 en de aansturing van de compressoren. Tussen beide regelingen wordt het de
biet van de produktstroom niet geregeld. Er is geen uitschakelfunctie/inblok func
tie op te lage druk. Bij de deze studie wordt er vanuitgegaan dat bij lekkage, vat
en leidingbreuk vaten/reactoren niet worden ingeblokt. Nalevering van gas door 
het gasonttrekkingssysteem/compressoren zal stoppen ten gevolge van het weg
vallen van de voeding van de pilots van de fakkel. 

Samenstelling gas 

Er zijn vier gasstromen te onderscheiden. Dit zijn 

Ruwgas 

gereinigd gas 

Retour gas 

Voor C02 stripper T1 

Na vat VB 

Na vatV4a 
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Voor deze gasstromen zijn de volgende uitgangswaarden gehanteerd 

~: .. 
· "'·· ~.r, 

1567 1710 975 142 

1.03 9.5 9.5 4.9 

24.3 25.21 24.1 24.1 

5.81 5.58 9.71 3.04 

38.71 39.27 2.62 50.07 

55.48 55.15 87.67 46.8 

9.6 9.6 6 11.3 

47.8 47.8 111.9 145.6 

25.2 25.2 16 29.9 

295.6 295.6 126.2 384.7 

16.1 16.1 37.7 12.4 

27.7 27.7 18.7 30.4 

De waarden zijn gebaseerd op metingen van 13 april 1989. Bij de risico bereke
ning is van deze waarden uitgegaan omdat bij deze metingen de produktie in re
delijke overeenstemming met de te verwachten productie was. Dit is in onder
staande figuur weergegeven. 

13 april 1989 
12april1989 

9 november 1988 
30 augustus 1988 

30juni 1988 
25 februari 1988 

2.4. Containments 

10 20 30 40 

flux produktstroom (kmol/uur) 

In onderstaande tabel zijn de volumina van de vaten, reactoren en torens gege
ven, alsmede het in het betreffende installatie onderdeel aanwezige volume gas, 
omaerekend naar 1 atm en 273K 

R1a 

38 14 

0.45 

3.1 

0.45 

0.4 

8 .8 

8.8 308 

4 .11 

3.47 
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1.3 0.3 8.6 293 

V1 0.4 0.4 0.1 293 0.41 

V2a 0.25 0.25 9 386 1.77 

V2b 0.25 0.25 9 386 1.77 

V3 0.25 0.25 8.9 308 2.19 

V8 35 35 8.5 293 309.8 

309.8 

V4a 14 14 2 293 39.13 

39.13 

2.5. Leidingen 

De voor de risico-beschouwing relevante leidingen zijn in figuur 1 aangegeven. De 
gasvoerende leidingen zijn met zwart aangeduid; de leidingen die hulpstoffen voe
ren (glycol en water) zijn met grijs aangeduid. 
De leidingen die hulpstoffen voeren zijn relevant vanaf de terugslagkleppen tot het 
betreffende vat. Het falen van leidingwerk voor de terugslagklep, gecombineerd 
met het falen van de terugslagklep zal door de lage waarschijnlijkheid geen signifi
cante rol spelen. Hetzelfde geldt voor leidingwerk dat via de bottum van de schei
dingsvaten wordt afgevoerd. Uitstroming zal zowel door de procesregeling als ook 
door het AAS worden beperkt. 
Uitstromingen uit de inrichting, waarbij leiding/vat-breuk voor de terugslagklep 
TV2a/b plaatsvindt dragen niet significant bij tot het risico buiten de erfscheiding 
omdat de doorzet (0.12 kg/s) te laag is om in significante concentraties te resulte
ren. De minimale (continue) emissie die bij ongunstige weersomstandigheden in 
een significante immissie resulteert (op 1 OOm) bedraagt ca 3 kg/s. Bij gemiddeld 
weersomstandigheden bedraagt deze ongeveer 50 kg/s. 
Hieruit wordt geconcludeerd dat de hoeveelheid gas die in de inrichting is opgesla
gen bepalend voor de veiligheid buiten de inrichting. 

De leidingen naar de flare zijn voor de volledigheid gegeven. Deze spelen geen rol 
bij de risico-beschouwing omdat de frequentie waarmee afgefakkeld wordt laag is 
ten opzichte van het continu in bedrijf zijn van de overige leidingen. 

In het de volgende tabel zijn de leidingdiameters gegeven. De diameters zijn over
genomen uit de leidingen en instrumenten diagram tekening 2314-103 blad 1 tot 
5. 
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3. SCENARIO DEFINITIE 

3.1. Beschouwde effecten 

De beschouwde effekten zijn: 
warmtestraling bij direkte ontsteking en vertraagde ontsteking. 
drukeffekten bij vertraagde ontsteking. 

3.2. Relevante scenario's 

De volgende massa's methaan zijn per onderscheiden installatie onderdeel aan
wezig. 

3 87.67 2.57 

2 55.15 1.37 

2 55.15 1.37 

3 87.67 1.68 

55.48 0.16 

2 55.15 0.7 

2 55.15 0.7 

2 55.15 0.86 

3 87.67 194 

253.77 227.12 

4 46.8 13.08 

"" nn a.a l..;J .VO 
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In de volgende tabel zijn de maximale uitstromingen per leidingdiameter gegeven: 

0.75 

2 

3 

4 

8 

0.3 

1.9 

4.3 

7.6 

30 

Leidingen met een diameter kleiner of gelijk aan 2 inch zijn niet relevant. Dit bete
kent dat ook lekkages (10% van de leidingdiameter) niet relevant zijn. 

3.3. Beschouwde scenario's 

De volgende scenario's zullen worden behandeld: 

lnstantaan vrl)komen lnhoud 6e-6 SO kg 
vatT1 

tgv a:falen vat 1e-6 

b:falen persleiding waswater ~ 

(8 inch) 

lnstantaan vrl)komen 1e-6 194kg 
lnhoud vat V8 

tgv a: falen vat 1e-6 

3 contlnu vrl)komen gehele 1.3e-5 4.6 kg/s 
systeem lnhoud 

tgv a: falen 3 en 4 inch leidingen 1e-5 
(de totale leidinglengte is 
geschat op 100 meter) 

b: falen reaktoren r1a,r1b,r2a 3e-6 
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4. 

4.1. 

RESULTATEN 

Fysische effecten 

In onderstaande warden de fysische effekten gegeven 

GEGEVENS EFFECTBEREKENING VOOR SYSTEEM 48 
========~~ ===~====~======~= =:=:: ======= ===~ ====== =====-==:..:_-::;::===== == === 
Scenarionr: 
Massa 
Vloeistof fr 

DISPERSIE 
Weersklasse 
Windsnelheid 
Af stand 
straal fire 
Straal expll 
Straal expl2 

Scenaricmr: 
Massa 
Vloeistoffr 

OISPERSI E 
weersk.lasse 
Windsnelheid 
Afstand 
Straal fire 
Straal expll 
St:raal expl2 

Scenarionr: 
Massastroom 
Vloeistof fr 

1 methaan DRUK 
50.0 kg Opslagtemp 

0.000 Energie 

B 
3. 0 
0.8 
9.6 

18.9 
37.8 

D 
i. 5 
0.4 
9.6 

18.9 
37.8 

D 
5 . U 
1. 3 
9 . 6 

18 . 9 
37.8 

2 methaan DRUK 
194.0 kg Opslagtemp 
0.000 Energie 

B 
3.0 
1. 2 

15.2 
29.7 
59.4 

D 
1.5 
0. 6 

15.2 
29.7 
59.4 

D 
5.0 
2 . 1 

15 . 2 
29 . 7 
59 . 4 

3 methaan DRUK 
3.2 kg/s Opslagtemp 

0.000 snelheid 

BRANDBAAR INSTANTAAN 
293.0 K Opslagdruk 

6.4E+0005 J/kg 

D 
9.0 
2.4 
9.6 

18.9 
37. 8 

E 
5 . 0 
1. 3 
9 . 6 

18.9 
37.8 

F 
1 . 5 
0 . 4 
9 . 6 

18 . 9 
37. 8 

BRANDBAAR INSTANTAAN 
293.0 K Opslagdruk 

6.4E+0005 J/kg 

D 
9.0 
3.7 

15.2 
29.7 
59.4 

E 
5 . 0 
2 . 1 

15 . 2 
29 . 7 
59 . 4 

F 
1. 5 
0.6 

15.2 
29.7 
59.4 

BRANDBAAR CONTINU 
293.0 K Opslagdruk 
699.0 m/s Duur 

9.9 bar 

9. 9 bar 

9.9 bar 
1800.0 s 

-- ---------------------------------------------------------------------
JET Lengte: 9.9 m Breedte: 1. 2 m 
DISPERSIE 
Weersklasse B D D D E F 
Windsnelheid 3. 0 1. 5 5.0 9.0 5.0 1.5 

Gaus- Gaus- Gaus- Gau s- Gaus- Gaus-
sis ch sis ch sisch sisch sisch sisch 

Lengte fire 5.0 20.0 10 . 0 10 . 0 15 . 0 45.0 
Breedte fire 0.0 2.5 1. 3 0.4 1.1 3.0 
Straal expll NAN 15.2 7 . 1 4 . 5 8 . 7 21. 3 
Straal expl2 NAN 30.4 14 . 2 9 . 1 17 . 5 42.5 
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4.2. lndividueel risico 

Op bijgeleverde kaart is het individueel risico gegeven. 
Kaartschaal is 1 :25000 

/ 

';' I 

. '7. 
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0.00001 

lE-06 

1 E-07 

1 E-08 

1E-09 

1 E-10 

In onderstaande figuur is het IR uitgezet tegen de afstand. De aangebrachte lijn 
geeft de afstand tot de erfscheiding aan. 

lndividueel risico vs. afstand 

............. 

' 
'\ 

---- - .... 
~ 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Afstand (m) 
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4.3. groepsrisico 

Er is geen bevolking aanwezig binnen het effekt gebied. Het groepsrisico is ver
waarloosbaar. 

5. CONCLUSIES 

5.1. lndividueel risico 

Het individueel risico-contour van 1 a.a~ ligt binnen 50 meter. Er bevinden zich 
geen woningen binnen deze contour. 

5.2. Groepsrisico 

Het groepsrisico is verwaarloosbaar; (geen bewoning binnen het effectgebied ). 

5.3. Fysische effecten 

Het risico wordt nagenoeg uitsluitend veroorzaakt door het mengvat VB 
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BIJLAGE 1 
PARAMETERS EFFECT BEREKENING 

Temperatuur buitenlucht (K) 
Ruwheidslengte (ml 
Relatieve vocht i gheid buitenlucht (%) 

$LEVE warmtestra l ingsgrens 
JET entrainmentkonstante 
ZWAAR GAS DlSPERSIE kl 
Z\.JAAR GAS DISPE.RSIE k2 
ZWAAR GAS DISPERSrE k3 
ZWAAR GAS DISPERSIE al fa 
ZWJl.AR GAS DISPERSTE beta 
ZWAAR GAS DISPERSTE gamma 
EXPLOSIE csl 
EXPLOSI E cs2 
Vent ilatievoud woning (aantal per uur) 
verblijftijd binnenshuis {sl 

293.0 
1.00 
70 . 0 

4 . GE+OOS 
0 . 32 

0 .282 
1. 0 

0 . 40 
0 . 10 
0.15 
0 . 60 
0 . 03 
0.06 

2 . 0 
3600 . 0 
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BIJLAGE 2 
PARAMETERS SCHADE BEREKENING 

Fractie ruwe bevolking, dag 
Fractie ruwe bevolking, nacht 
Fractie bevolking, buiten, dag, fn 
Fractie bevolking, buiten, nacht, fn 
Fractie bevolking, buiten, dag, ir 
Fractie bevolking, buiten, nacht, ir 
Fractie doden, buiten, explosie rl 
Fractie doden, binnen, explosie rl 
Fractie doden, buiten, explosie rl-2 
Fractie doden, binnen, explosie rl-2 
Fract ie doden, buiten, flash fire 
Fractie doden, binnen, flash fire 
Fractie doden, buiten, jet fire 
Fractie doden, binnen, jet fire 
Fractie doden, buiten, bleve 
Fractie doden, binnen, bleve 
Kans instantaan direct rn<10e+3 
Kans instantaan direct 10e+3<rn<10e+4 
Kans instantaan direct rn>10e+4 
Kans instantaan vertraagd m<10e+3 
Kans instantaan vertraagd 10e+3<m<10e+4 
Kans instantaan vertraagd rn>10e+4 
Kans fire instantaan vertraagd 
Kans continu direct m<lO 
Kans continu direct 10<m<100 
Kans continu direct m>lOO 
Kans continu vertraagd m<lO 
Kans continu vertraagd 10<m<100 
Kans continu vertraagd m>lOO 
Kans fire continu vertraagd 

1. 00 
1. 00 
0.20 
0.10 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
0.15 
0 .30 
1. 00 
0.30 
1.00 
1. 00 
0.85 
0.30 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.30 
0.20 
0.50 
0.50 
0.05 
0.10 
0.10 
0.50 



Pagina 15 

Risico analyse startgasinstallatie Spinder 

BIJLAGE 3 
WEERSGEGEVENS 

KANSEN VOOR OE ONOERSCHEIDEN WEERSKLASSEN 
6 : Aantal weersklassen_ 12 : Aantal w1ndtlcht i ngen 

B D D D E F : 

3 . 0 1 . S 5 . 0 9 . 0 5 . 0 1 . 5 : 
DAG 

2. 747 1. 361 4 . 090 4.375 0 . 000 0 . 000 : 
2 . 037 1.312 3.864 7 . 114 0 . 000 0 . 000 : 
1. 636 1.082 ) . 757 4. 860 0 . 000 0 . 000 : 
1 . 658 1.190 J . 255 2 .4 36 0 . 000 0.000 : 
1 . 309 0 . 875 1 . 607 o.sos 0 . 000 0.000 : 
1. 579 0 . 520 l . 404. 0 . 927 o.ooo 0 . 000 : 
2.908 0 . 837 2.019 1. 893 0 . 000 0 . 000 : 
2.857 0.845 2 . 130 2 .233 0 . 000 0 . 000 : 
1 . 968 0 . 841 1 . 620 1. 416 0 . 000 0 . 000 : 
2 . 171 0 . 843 2 . 26 4 1. 884 0.000 0.000 : 
1. 223 0 . 614 2 . 013 2 . 723 0 . 000 0 . 000 : 
2 . 4 04 0 . 871 2 . 739 2 . 882 0 . 000 0.000 : 

NACHT 
0 . 000 1 . 660 2 . 259 l. 958 0 . 879 2 . 235 : 
o. 000 1 . 931 3 . 91-4 4. 759 1 . 154 3 . 300 : 

0 .000 1 . 494 3.621 4.785 1.257 2 . 4.96 : 
0 . 000 1 . 548 3 . 745 2. 371 1.1 49 2.098 : 
0 . 000 1 . 186 2 . 079 0.804 0.7 40 1. 503 : 
0.000 o. 792 1. 298 0 . 529 0 . 712 1.415 : 

0 . 000 1 . 215 1.826 1. 013 1.196 2 . 262 : 

0 . 000 1 . 171 2 . 255 1. 674 1.516 2.960 : 
0 . 000 1 .199 1 .299 0 . 609 0 . 766 2 . 660 : 
0 . 000 1 . 192 1.126 0 .4.61 0 . 538 2 . 441 : 
0 . 000 0 . 864 1 . 234 1 . 131 0.411 1 . 215 : 

0 . 000 0 . 936 1. 506 1. 775 0.529 1. 452 : 

stab1li tel t 
Windsnelheid 

l>IINORICHT!NG 
l 
2-
) 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

10 
1L 
12 
WTNDRTCHTTNG 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
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Bedieningsvoorschriften voor biogasleiding 
van AWRI Tilburg-Noord naar S.M.B. Stortgasfabriek 

1. Inleiding 

Teneinde bet koud afblazen van surplus-biogas te beperken, is een gasleiding 
aangelegd van de rioolwaterzuiveringsinstallatie naar de belendende stortgasfa
briek. In deze fabriek bestaat de mogelijkheid bet biogas op te werken tot 
aardgaskwaliteit en vervolgens te leveren aan bet landelijke gasnet of te 
verbranden in een grondfakkel. 
Indien levering aan de stortgasfabriek niet mogelijk is, dan wordt bet surplus
gas via de spuileidin~ op de gashouder koud afgeblazen. 
Max. debiet : 250 m /uur 

2. Regeling levering surplus-gas via biogasleiding 

2.1 Algemeen 

De biogasleiding vormt de verbinding tussen twee industriele installaties, die 
onafhankelijk van elkaar moeten kunnen opereren. De regelafsluiter en spui
afsluiter worden daarom geregeld, bewaakt en gevoed door de installatie van de 
AWRI, terwiJ1 dit voor de open/dicht afsluiter in de OC-1 ruimte geschiedt 
door de stortgasfabriek. 
De van een servo-mechanisme voorziene kleppen (spui, regel, XV-103) zijn fail
safe, d.w.z. dat bij bet wegvallen van stuurspanning, voeding of werklucht de 
klep d.m.v. een veer automatisch gesloten wordt. 

2.2 Voorwaarden voor levering aan stortgasfabriek 
(Zie ook logisch schema op P. & I. diagram P 91041-001) 

Naast bet goed funktioneren van de nivo-/drukbewaking en de bediende 
kleppen dient in de stortgasfabriek een of beide kompressoren (OC-1/K-1) te 
draaien en op de zuiveringsinstallatie een overschot aan biogas aanwezig te 
zijn, voor levering van gas aan de stortgasfabriek kan plaatsvinden. 



2.3 Levering biogas aan stortgasfabriek 

Zodra de hoeveelheid biogas in de gashouder een bepaalde waarde over
schri jdt, en levering vanuit de stortgasfabriek is toegestaan, dan volgt bet 
signaal: open klep in OC-1 ruimte. Zodra de terugmelding : klep open, is 
ontvangen, wordt de regelklep geopend. Teneinde het behandelingsproces in de 
stortgasfabriek zo min mogeliJ'k te verstoren, dient de regelklep zeer geleideliJ'k 
geopend te worden. Bij het stoppen van de levering onder normale omstandig
heden dient het sluiten eveneens zeer geleideliJ'k plaats te vinden. 
lndien tijdens levering niet !anger voldaan wordt aan de voorwaarden, genoemd 
in § 2.2, dan wordt zowel de regelklep als XV-103 direkt gesloten. 
Het debiet kan afgelezen worden in de machinekamer van de zuivering en de 
kontrolekamer van de stortgasfabriek, door het signaal afgegeven door de 
Instromet gasmeter. Deze meter geeft eveneens een puls voor een totaalteller. 

2.4 Spuiklep 

lndien levering niet is toegestaan vanuit de stortgasfabriek of er is een storing 
in de regelklep of XV-103, dan kan surplus-gas d.m. v. het openen van de 
spuiklep op de gashouder afgeblazen worden. 

2.5 Drukmeting 

lndien een storing optreedt in de nivo-aanwi]Zmg van de gashouder of de 
gashouder is buiten bedrijf, dan kan de gasdruk bewaakt worden door de 
druktransmitter. Als extra beveiliging is tevens een onafhankeliJ'ke drukschake
laar gemonteerd. 

2.6 Fakkelleiding K-1 ruimte 

Bij een groot aanbod van stortgas van de stortplaats en biogas van de waterzui
vering is het mogeliJ'k dat het totale aanbod de verwerkingskapaciteit van de 
stortgasfabriek te boven gaat. Om te voorkomen dat biogas (gedeeltelijk) koud 
afgeblazen moet worden, is in de K-1 ruimte een fakkelleiding aangelegd. Door 
bet openen van een klepafsluiter wordt een deel van het gekomprimeerde gas 
naar de fakkel gevoerd. De hoeveelheid spuigas is lokaal af te lezen. Het 
afvoeren van gas via deze fakkelleiding wordt gemeld op het DCS-scherm 
d.m.v. een schakelkomakt gekoppeid aan de debietmeter (FAH-i03). 



2. 7 Pompsifon 

Vrijkomend kondensaat wordt in de pompsifon, nabij de kruising van bet 
effluentkanaal, afgevoerd naar bet riool d.m.v. een dompelpomp. Het nivo in de 
put wordt geregeld en bewaakt door de PLC. 
De kondensaatleiding bij de stortgasfabriek is aangesloten op een bestaande 
pompsifon. 

2.8 Tracing 

De bovengrondse stalen biogasleidingen zijn voorzien van zelfregelend verwar
mingslint en isolatie. De buitenthermostaat is gemonteerd bij de regelstraat. 

3. Onderhoud 

Onderstaande komponenten dienen periodiek gekontroleerd te worden. 

- Instromet gasmeter: 

- Marvac vlamkering: 

- Bernard aandri jving: 

- Raychem tracing: 

smering minimaal lx per 14 dagen 
tot lx per dag 
frekwentie afhankelijk gassamenstelling en 
gebruiksfrekwentie 

inwendige reiniging na afname kapaciteit 
frekwentie afhankelijk gassamenstelling en 
gebruiksfrekwentie 

mechanisch gedeelte van de magneet op 
smering kontroleren lx per jaar 

inspektie volgens periodiek inspektierap
port Raychem voor aanvang vorstperiode 
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Algemeen. 

Inst No. Beschrijving Afschakelfunktie Ac tie 

C.A-0 2 NOODSTOP OC-1 STOP 
XV-101 OPEN 
XV-102 DICHT 
XSOV-102 DICHT 
XV-103 DICHT 
K-1 STOP 
EK-1 STOP 
PK-1 STOP 
E-1/E-3 STOP 
XSOV-202 DICHT 
P-lA/B STOP 
C-lA/B STOP 
FV-301 DICHT 
LV-302 DICHT 
H-1 STOP 
XV-406 DICHT . ' 
X-3 STOP 
P-7A/B STOP 
P-3A/B STOP 
E-5 STOP 
OLIEVERW ARMING V2/V10 STOP 

RESET HERSTELLEN OC-1 GEREEDVOOR START 
XV-101 DICHT 
XV-102 OPEN 
XV-103 GEREEDVOOR OPEN 
XSOV-102 OPEN 
K-1 GEREEDVOOR START 
EK-1 GEREEDVOOR START 
PK-1 GEREEDVOOR START 
E-1/E-3 GEREEDVOOR START 
XSOV-202 OPEN 
P-lA/B GEREEDVOOR START 
C-lA/B GEREEDVOOR START 
FV-301 OPEN 
LV-302 OPEN 
l.SOV-318 OPEN 
H-1 START 
XV-406 OPEN 
X-3 START 
P-7A/B START 
P-3A/B GEREEDVOOR START 
E-5 START 
OLIEVERW ARMING V2/V10 START 
( eventueel incl. lokale reset) 
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Komprimering. 

Inst No. Beschrijving Afschakelfunctie Actie 

LS-104LL V-1 NIVO LAAG LAAG XSOV-102 DICHT 

LS-101HH V-1 NIVO HOOG HOOG XV-101 OPEN 
XV-102 DICHT 
K-1 STOP 
EK-1 STOP 
PK-1 STOP 
XV-406 DICHT 
X-3 STOP 

QIA-101HH 0 2 GEHAL TE HOOG HOOG OC-1 STOP 
K-1 STOP 
EK-1 STOP 
PK-1 STOP 
XV-406 DICHT 
X-3 STOP 

TMS-103HH MOTOR TEMP.HOGG HOOG XV-103 DICHT 

PS-106HH ZUIGDRUK KOMPR.HOOG HOOG XV-101 OPEN 
XV-102 DICHT 
K-1 STOP 
EK-1 STOP 
PK-1 STOP 
XV-406 DICHT 
X-3 STOP 

PS-106LL ZUIGDRUK KOMPR.LAAG LAAG XV-101 OPEN 
XV-102 DICHT 
K-1 STOP 
EK-1 STOP 
PK-1 STOP 
XV-406 DICHT 
X-3 STOP 

TS-105HH PERSTEMP HOOG HOOG XV-101 OPEN 
XV-102 DICHT 
K-1 STOP 
EK-1 STOP 
PK-1 STOP 
XV-406 DICHT 
X-3 STOP 

P92001/402 4 



Komprimering. 

Inst No. Beschrijving AfschakeU"unctie Actie 

PS-109HH PEltSDRUK KOMPR..HOOG HOOG XV-101 OPEN 
XV-102 DICHT 
K-1 STOP 
EK-1 STOP 
PK-1 STOP 
XV-406 DIC HT 
X-3 STOP 

LS-103LL V-2 NIVO LAAG LAAG XV-101 OPEN 
XV-102 DICHT 
K-1 STOP 
EK-1 STOP 
PK-1 STOP 
XV-406 DICHT 
X-3 STOP 

TS-11SIIH SMEEROLIE TEMP HOOG HOOG XV-101 OPEN 
:XV-102 DICHT 
K-1 STOP 
EK-1 STOP 
PK-1 STOP 
XV-406 DICHT 
X-3 STOP 

PS-114LL SMEEROLIE DRUK LAAG LAAG XV-101 OPEN 
XV-102 DICHT 
K-1 STOP 
EK- STOP 
PK-1 STOP 
XV-406 DICHT 
X-3 STOP 

THERMISTOR OC-1 OC-1 STOP 

TIIERMISTOR K-1 XV-101 OPEN 
XV- 02 DICIIT 
K-1 STOP 
EK-1 STOP 
PK-1 STOP 
XV-406 DTCHT 
X-3 STOP 

TS-111HH PERSTEMP. OC-1 HOOG HOOG OC-1 STOP 
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Komprimering. 

Inst No. Beschrijving 

LS-205LL V-3 NIVO LAAG LAAG 

LS-201HH V-3 NIVO HOOG HOOG 

Afschakelfunctie 

XSOV-202 

XV-101 
XV-102 
K-1 
EK-1 
PK-1 
XV-406 
X-3 

Actie 

DICHT 

OPEN 
DICHT 
STOP 
STOP 
STOP 
DICHT 
STOP 
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Co2 wassen en drogen. 

Inst No. Beschrijving Afschakelfunctie Actie 

LS-304LL T-1 NIVO LAAG LAAG LV - 302 DICHT 

LS-303HH T-1 NIVO HOOG HOOG P-lA/B STOP 
FV-301 DICHT 
XV-406 DICHT 
X-3 STOP 
OLIEVERW ARMING V2/Vl0 STOP 

LS-307HH V-4A NIVO HOOG HOOG XV-101 OPEN 
XV-102 DICHT 
K-1 STOP 
EK-1 STOP 
PK-1 STOP 
P-lA/B STOP 
FV-301 DICHT 
LV-302 DICHT 
XV-406 DICHT 
X-3 STOP 
OLIEVERW ARMING V2/V10 STOP 

LS-314HH V-4B NIVO HOOG HOOG P-lA/B STOP 
FV-301 DICHT 
LV-302 DICHT 
XV-406 DICHT 
X-3 STOP 
OLIEVERW ARMING V2/V10 STOP 

LS-313LL T-3 NIVO LAAG L..\AG P-lA/B STOP 
FV-301 DICHT 
XV-406 DICHT 
X-3 STOP 
OLIEVERW ARMING V2/V10 STOP 

LS-318LL T-2 NIVO LAAG LAAG LSOV-318 DICHT 

LS-317HH T-2 NIVO HOOG HOOG XV-406 DICHT 
X-3 STOP 
P-3A/B STOP 
E-5 STOP 

LS-501LL V-5 NIVO LAAG LAAG XV-406 DICHT 
X-3 STOP 
P-3A/B STOP 
E-5 STOP 
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Co2 wassen en drogen. 

Inst No. Beschrijving Afschakelfunctie Actie 

LS-504LL WATERBREEKT ANK NIVO LAAG LAAG P-?A/B STOP 
( LOKAAL) 

TS-503HH V-5 TEMP HOOG HOOG E-5 STOP 

P92001/402 9 



Regeneratie R-2A/B. 

Inst No. Beschrijving Afschakelfunctie Actie 

TS-405HH HEATER H-1 H-1 STOP 

P92001/402 10 



Kwaliteits bewaking. 

lnst No. Beschrijving Afscha.kelfunctie Actie 

QIA-402HH GASKW ALJTEIT XV-406 DICHT 
X-3 STOP 

QIA-402LL GASKW ALITEIT XV-406 DICHT 
x" _ _, STOP 

QIA-401HH GASKW ALITEIT XV-406 DICHT 
X-3 STOP 

Q1A-401LL GASKW ALITElT XV-406 DICHT 
X-3 STOP 
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Inst No. Beschrijving 

LCP-601 PILOTS FAKKEL UIT 

QS-403HH GASCONCENTRATIE 
ANAL.HUIS HOOG HOOG 

Overigen. 

Afschakelfunctie 

OC-1 
XV-101 
XV-102 
XSOV-102 
XV-103 
K-1 
EK-1 
PK-1 
&1/E-3 
XSOV-202 
P-lA/B 
C-lA/B 
FV-301 
LV-302 
H-1 
XV-406 
X-3 
P-7A/B 
P-3A/B 
E-5 
OLIEVERW ARMING V2/V10 

XV-406 
X-3 
ELEKTRISCHE SP ANNING 
VAN ANAL.RUIS 

Actie 

STOP 
OPEN 
DICHT 
DICHT 
DICHT 
STOP 
STOP 
STOP 
STOP 
DICHT 
STOP 
STOP 
DICHT 
DICHT 
STOP 
DICHT 
STOP 
STOP 
STOP 
STOP 
STOP 

DICHT 
STOP 

UIT 
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Stort2as opwerkin2sinstallatie - S.M.B. Stort2as B.V. 

Automatische uitbedri ifname 

Algemeen 

De stortgasfabriek is voorzien van een automatisch afschakelsysteem (AAS) ter voorko!!ling van 
gevaarlijke en ongewenste situaties en om de installatie te beschermen tegen beschadiging van 
apparatuur en adsorbers. 

Het A.A.S. is opgebouwd uit proces-schakelaars ( Bv. druk-, temperatuur-, nivo-schakelaar) en 
magneetschakelaars (relais). Het systeem is 11 fail safe "uitgevoerd, d.w.z.' dat bij het verbreken van 
een contact de gemeten procesvariabele in alarmtoestand is. Het voordeel van een 11 fail safe 11 

uitvoering is, dat bij eventuele kabelbreuk bet AA.S. zal reageren alsof de bij de kabel behorende 
proces-schakelaar in alarm is. 
Ten einde na een alarm te kunnen nagaan welke procesvariabele als eerste in alarm is gekomen, 
\vorden alle relevante prnces-schakelaars eveneens aangesloten op het D.C.S. (computersysteem). 
Het A.AS. werkt echter geheel onafhankelijk van het D.C.S. 

Welke acties volgen op een bepaald alarm wordt beknopt weergegeven in de afschakelmatrix 
(P92001I402 ). 

De automatische uitbedrijfname van de installatie kan warden onderverdeeld in : 

a) Totale automatische uitbedrijfname 

Een totale automatische uitbedrijfname kan worden veroorzaakt door de volgende 
omstandigheden: 

1. totale spanningsuitval 
2. bediening noodstopknop (CA-02) 
3. aanspreken fakkelbeveiliging door uitvallen beide waakvlammen 

(LCP-601) 

b) Gedeeltelijke automatische uitbedrijfname 
Bij een gedeeltelijke automatische uitbedrijfname worden een of meer specifieke onderde
len van de installatie uit bedrijf genomen, terwijl andere doorfunctioneren. 
Het doel hiervan is de gevolgen van een beperkt falen van de installatie zo beperkt 
mogeliJk te houden en aldus te proberen de productie-storing zo kort mogeliJk te houden. 

Bij zowel een gedeeltelijke als een totale uitbedrijfname zal na het verhelpen van de storing bet 
AAS. ge-reset moeten warden en de gewenste motoren lokaal weer gestart moeten warden. 

P92001/402 13 
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Nwnmer: 29551 

BESCHII<K!NG 

Beslissinq van Gedeputeerde Staten van Noord-Bra.bant op het verzoek d.d. 
27 september 1983 van het stadqewest Ti.lburq, thans Sa.menwerk.inqsverband 
Midden-Brabant (SMB) qenaamd, om vergunninq L~qevolqe de Afvalstoffenwet 
voor het in werkinq hebben van de afvalver~erkingsinrichtinq Spinder I en 
het uitbreiden daarvan met Spinder II, gelegen aan de Bos en Beemdweg, 
thans genaamd Loonsche Heideweq, op diverse percelen van de gemeenten 
Tilburg en Loon op Zand, qezamenlijk groot ca. 96 ha. 

--------------------------------------------------------------------------
Naar aanleiding van de aanvraaq hebben wij op 26 oktober 1983 tot het 
uitbrengen van advies in de gelegenheid gesteld: 

burqemeester en wethouders van Ti.lburq; 
burqemeester en wethouders van Loon op Zand; 
het districtshoofd van de Arbeidsi.~spect.:..e in het tweede district te 
Breda; 
de inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiene van het milieu in 
de provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch; 
de inspecteur voor natuurbehoud en openluchtrecreatie voor het ressort 
Zuid te Eindhoven; 
het dagelijks bestuur van het Hooqheemraadschap West-Brabant te Breda; 
het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel te Soxtel. 

Naar aanleidi.~q van de aanvraaq zijn binnen de daartoe qestelde termijn 
reacties ingekomen van: 

1. F. van Gorp, Vossen.bergweg 105-109 te Ti.lburg; 
2. Ministerie van Defensie, dienst gebouwen, werken en terreinen,. 

directie Brabant, Fellenoordstraat 162 te areda; 
3. Ministerie van Landbouw en Visserij, inspcc~ie natuurbehoud en open

luchtrecreatie, Oommelstraat 4 te Eindhcven; 
4. A.F. Mommers, Oongenseweq 134 te Tilburg; 
5. Vereniging tot behcud van natuurmonumenten in Nederland, 

Noordereinde 60 te 's-Graveland; 
6. A.J.A. Smulders, Dongenseweg 225 te T~lburg; 
7. Hcogheemraadschap West-Bra.bant, Pcstbus 2212 te Breda; 
8. Bra.bantse .Milieufederatie, de twee kwartieren, milieuwerkgroep 

Loon op Zand en werkgrcep Natuurbehcud en Milieubeheer Tilburg e.o., 
tezamen in een brief. 

Samengevat betreffen deze reacties: 

1.1 Gelet op de geringe afstand tussen het bedrijf en de stcrtlccatie 
(c:!.rca 225 meter), bestaat er grcte vrees voor de kwaliteit van het 
drinkwater voor het vee an vcor het water dat bestemd is veer de 
kunstmatige bereqening van het bedrijf; 

f/BOM3* -1-



1.2 Door de aangelegde afvoersloot en drainage is de grondwaterstand van 
ca. 70 cm tot ca. 2,50 m gedaald, waardoor meer lcunstmatig beregend 
moet worden en waarvoor een schadevergoeding op zijn plaats is; 

1.3 Er wordt hinder ondervonden van de door de stortplaats aangetrokken 
vogels; 

1.4 In nattere perioden is er overlast van ratten; 

1.5 Door verontreiniging van oppervlakte- en grondwater en door de vogels 
en de ratten is er een verhoogde kans op m.:'..ltvuur; 

1.6 Reclamant acht het niet billijk de bewijslast omtrent het aantonen van 
schade bij hem te leggen; 

2. Ce locatie voor een eventueel op te richten dienstwoning is gelegen 
binnen de zgn. B-zone van het militai.re munitiecomplex Loon op Zand, 
hetgeen volgens de door Defensie gehanteerde nonnen niet is toege
staan; 

3.1 Aan de (noord)westzijde van de stortlocatie z~Jn de in natuurweten
schappelijk opzicht zeer waardevolle Leikeven en Plakkeven gelegen, 
alsmede het landgoed Huis ter Heide. Uitbreiding van de stortlocatie 
kan nadelige beinvloeding van het milieu aldaar teweegbrengen, hetgeen 
niet acceptabel is; J 

3.2 Aangezien eutrofiering plaatsvindt door de vloeivelden, verzoekt 
reclamant -zo mogelijk- daartegen doeltreffende voorzieningen te 
treffen; 

4. Welke waarborgen bestaan er om verontreiniging van bodem, grondwater 
en lucht tegen te gaan1 

5.1 Het Leikeven ligt in een vlakke open ruimte zonder bebouwing, zodat 
het opwerpen van afvalbergen visueel verstorend zal zijn; 

5.2 Niet is uitgesloten dat percolatie plaatsvindt naar het grondwater, 
hetgeen tot verontreiniging van het Leikeven zal leiden; 

5.3 Het is vanwege de geringe afstand niet te voorkomen dat zwerfvuil bij 
landgoed Huis ter Heide terecht zal komen; 

5.4 Ce belevingswaarde van het landgoed zal dalen vanwege de geluidover
last door de stortlocatie; 

5.5 Door de uitwerpselen van de meeuwen lean eutrofiering van de vennen 
plaatsvinden; 

6. Welke waarborgen'bestaan er om verontreining van bodem, grondwater en 
lucht tegen te qaan; 
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7. Er bestaat onvoldoende duidelijkheid over: 
a. de scheidinq van het oppervlakkiq afstromend water en het overiqe 

stortwater; 
b. de wijze van bewaking van het oppe.rvlakkig afstromende water; 
c. het tijdstip van afvoer naar het zuidwestelijk gelegen grasland; 

S.l Er bestaan qrote bezwaren tegen het verwerken van afval door middel 
van gecontroleerd storten. Vervuiling van het grondwater kan nooit 
geheel worden voorkomen, mede omdat de percolatiesloten niet zijn 
voorzien van bodemafdichting; 

8.2 In de loop van een aantal jaren lijkt de stort zijn invloed uit te 
oefenen op het grondwater, hetgeen ongewenste consequenties kan he.bben 
voor de ter plaatse aanwezige vennen; 

8.3 Gecontroleerd storten is in strijd met de richtlijn van de Raad van 
Europese gemeenschappen, omdat daarin is bepaald dat maatregelen 
moeten worden genomen om: 

afvalstoffen te verwijderen zonder gevaar, schade of hinder te 
berokkenen; 
afvalvorming, recycling en verwer.kinq te bevorderen; 

8.4 Er moeten alternatieve vonnen van ver~erking van afval gezocht warden, 
omdat het onver.kort storten in strijd is met de artikelen 27 en 28 van 
de Afvalstoffenwet; 

8.5 Aan uitbreidinq van de stortactiviteiten dienen stringente voorwaarden 
te worden verbonden zeals: 

gecompartimenteerd storten; 
aanbrengen gesloten drainagesysteem en bodemafdichtende folie, 
ook in de kwelsloten; 
controle van het folie; 
aanbrengen monsterputten; 

Naar aanleidinq van de aanvraag is een hoorzitting als bedoeld in artikel 
22, lid 2, van de Wet alqemene bepalingen milieuhyqiene gehouden. ~er 
zitting zijn aldaar verschenen mevrouw M. v.d. Wouw, adres onbekend, de 
heer F. van Gorp, Vossenbergseweg -105-109 te Tilburq, aanvraagster en 
vertegenwoordiqers van de provincie Noord-Brabant. 

Samengevat luiden de ter zitting inge.brachte bezwaren: 

9.1 Door de aanleq van de drainagesloot wordt de grondwaterstand verlaagd, 
hetgeen tot dure kunstmatige beregening noopt; 

9.2 Het bestaande deel van de inrichting is niet in het geohydrologisch 
rapport betrokken; 

9.3 Het referentiepwit in bet geohydrologisch rapport is niet represen
tatief; 
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9.4 De bemonsteringsresultaten van monsterpunt 5 zijn niet in de aanvraag 
opgenomen; 

9.5 Wat houdt in dat het aan de bieden slib een droge stofgehalte van 35\ 
meet bevatten; 

9.6 In de sloten random de stortplaats verdrinken regelmatig dieren, omdat 
er geen opstapjes zijn aangebracht; 

9.7 De toekomstige bestemming van de stortplaats in onbekend; 

9.8 Verzocht wordt in de vergunning op te nemen dat het stadsgewest zich 
aan de vergunning meet houden; 

9.9 Er wordt overlast ondervonden van vogels en ratten; 

9.10 Er wordt tevens overlast ondervonden van stookactiviteiten op de 
stortplaats; 

9.11 De aanvoerweg heeft tijdens piekaanvoer te weinig capaciteit. 

OVerwegingen met betrekking tot de aanvraag 

In het eerste Provinciaal Afvalstoffenplan (PAP I) voor de provincie 
Noord-Brabant is onderhavige locatie (Spinder) opgenomen als regionale 
afvalverwerkingsplaats van het sa.menwerkingsgebied Tilburg. 
In de aanvraag is onderscheid gemaakt tussen de stortf asen l (met een 
stortcapaciteit van 1,7 miljoen ml; stortperiode tot 1988), 2 (storten op 
een bestaande afgewerkte start met een stortcapaciteit van 0,7 miljoen ml; 
stortperiode tot 1990) en 3 (neg aan te leggen gedeelte met een stortcapa
citeit van 2 miljoen ml; stortperiode tot 1996). De fasen 1 en 2 vormen 
tezamen Spinder I, terwijl fase 3 overeenkomt met Spinder II. 
Sinds de datum van indiening van de aanvraag zijn de inzichten met .tetrek
king tot het storten van afvalstoffen op of in de bodem sterk gewijzigd. Op 
dergelijke activiteiten is namelijk thans de richtlijn "gecontroleerd 
storten" van september 1985 van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en M.ilieubeheer van toepassing. Deze richtlijn geeft 
de aanbeveling afvalstoffen alleen onder IBC-voorwaarden (Isoleren, Beheer
sen, Controleren) op of in de bodem te storten. Deze richtlijn achten wij 
op het beleid van het PAP I van toepassing. Dit beleid is erop gericht om 
uiterlijk voor het einde van de eerste planperiode, aanvankelijk 14 mei 1987 
en later bij Koninklijk Besluit van 20 juli 1987, no. 50, verlengd tot 1 
januari 1989, de niet IBC-stortplaatsen af te bouwen en om per sa.menwer
king5gebied een: hoo911it twee IBC-stortplaatsen in te richten~ 
Bij fase l is ender het gehele terrein drainage aangebracht terwijl daar
naast een terreingedeelte van 6 ha van een bodemafdichtende folie is 
voorzien. 
Bij fase 2 is als en~ge maatregel ender een gedeelte drainage aangebracht, 
terwijl bij de neg aan te leggen fase 3 aan alle milieuhygienische voor
schriften zal worden voldaan. Dit betekent dat de fasen 1 en 2 niet (geheel) 
voldoen aan de krachtens voornoemde ministeriele richtlijn te stellen 
milieuhygi!nische eisen, terwijl fase 3 vanuit milieuhygienisch ooqpunt 
volledig acceptabel is. Dit houdt in dat fase 1 op grond van genoemde 
richtlijn en het in PAP I verwoorde beleid voor l januari 1989 afgebouwd 
meet worden, terwijl verdere ophoging van fase 2 in het geheel niet ter 
hand mag worden genomen. 
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Het niet verder ophogen van fase 2 betekent een capaciteitsverlies van 
0,7 miljoen m3. Bij de exploitatie-opzet van het stortgebeuren, alsmede bij 
de exploitatie-opzet van het stortgasproject is met deze stortcapaciteit 
rekening gehouden, zodat het van belang is dat deze capaciteit elders 
binnen de begrenzing van Spinder kan worden gevonden. Ook uit het oogpunt 
van optimaal ruimtege.bruik en vanwege de uit ervari.ng ge.bleken maatschappe
lij ke en bestuurlijke complicaties bij het vinden van andere geschikte 
locati.es is zulks gewenst. 
Uit het vorenstaande moge blijken dat vanuit milieuhygienisch oogpunt 
daartoe alleen fase 3 en het onderfoliede gedeelte van fase 1 geschikt 
zijn. De overige gedeelten van de stortlocatie voldoen namel~jk niet aan de 
IBC-criteria. 
Verdere ophoging van fasen 3 en l (gedeeltelijk) levert echter thans nag 
planologische bezwaren op, omdat de in de aanvraag opgenomen storthoogten 
dienovereenkomstig zijn opgenomen in het besteuuningsplan "Spinder" van de 
gemeenten Loon op Zand en Til.burg. Aanpassing van deze storthoogten vereist 
een vaak langdurige procedure tot herziening van het bestemmingsplan. 
Echter, vanwege een doelmatige verwijdering van het afval in het samenwer
kingsge.bied Tilburg en ten behoeve van het verkrijgen van een effectieve 
controlemogelijkheid, is vergunninqverlening thans d.ringend noodzakelijk. 
Op grand van het vorenstaande zijn wij voornemens verqunning voor ophoging 
van fase 2 te weigeren, verqunning voor afbouw van fase 1 tot uiterlijk 
1 januari 1989 te verlenen en vergunning voor fase 3 voor een periode van 
10 jaar te verlenen, met dien verstapde, dat van de thans in de aanvraag 
opgenomen storthoogten voor fase 3 en voor het onderfoliede gedeelte van 
fase 1 mag worden afgeweken, nadat een herzien landschapsplan is ingediend 
en door of vanwege ens is goedgekeurd. Bij deze goedkeuring zal het 
(herziene) bestemmingsplan warden betrokken. 
Alsdan mag tot de in het herziene landschapsplan opgenomen hoogten warden 
gestort. 

Overweqingen met betrekkinq tot de inaebrachte bezwaren en reacties 

ad. 1.1 

ad. 1.2 

Op dit moment is fase l naqenoeq afgerond. Na afronding van deze 
fase, in ieder geval voor 1 januari 1989, en door weigering tot 
verdere ophoqing van fase 2, worden geen nieuwe afvalstoffen meer 
qestort op terreinqedeelten die niet voldoen aan IBC-criteria. 
Dat houdt in dat alleen neg maar gestort wordt op terreingedeelten 
waar ondermeer bodembeschermende voorzieningen zijn getroffen, 
zodat daardoor geen verontreiniginq van het grondwater is te 
vrezen. 
Daarnaast merken wij neg op dat wij 19 september 1986 op een 
groot aantal meetpunten monsters hebben genomen. Deze monsters 
zijn op een representatief aantal parameters onderzocht en 
daarbij is qeen verontreiniginq geconstateerd. 

Wij achten het niet onwaarschijnlijk dat de grondwaterstand op 
het perceel van reclamant door de aanleq van de aivoersloot en de 
drainage is 'verlaaqd. 
Het is echter niet mogelijk door het treffen van voorzieningen 
zulks teqen t9 gaan. Evenmin is het in het kader van d.eze verqun
ningverleninq mogelijk reclamant daarvoor een vergoedinq te 
geven. 
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ad. 1.3 

ad. 1.4 

ad. 1.5 

Daarom is de door reclamant overgelegde begroting van jaarlijks 
geleden schade aan het dagelijks bestuur van het SMB gezonden met 
het verzoek de behandeling daarvan over te nemen. Mocht deze 
behandeling niet tot bevredigende resultaten leiden, dan bestaat 
voor reclamant neg de mogelijkheid beroep in te stellen bij de 
burgerlijke rechter. 

Het storten van met name huishoudelijk afval heeft grate 
aantrekkingskracht op vogels. Deze vogels zullen zich echter 
in de directe na.bijheid van het stortfront ophouden, aangezien 
daar het voedsel voorhanden is. De afstand tussen de woning van 
reclamant en de vuilstortplaats is, zoals hij in zijn 
bezwaarschrift stelt, circa 225 meter. Over een dergelijke 
afstand zal de overlast van vogels dan ook beperkt zijn. 
Overigens ondervinden alle agrariers, ook zij die zich niet in de 
directe na.bijheid van een stortplaats bevinden, overlast van 
vogels bijvoorbeeld bij de voerkuilen. 

Ook ratten zullen zich voornamelijk bevinden op of in de 
na.bijheid van het stortfront. Dit stortfront zal zich na afron
d.ing van fase l gaan begeven in noordeli~ke richting, waardoor de 
afstand tussen stortfront en woning dermate groat is, dat van 
overlast van ratten weinig of geen sprake zal zijn. Zie hiervoor 
oak het gestelde ender ad. 1.3. Overigens zij hierbij opgemerkt 
dat de schade van vogels en ratten ook in de aan het SMB 
toegezonden begroting van jaarlijks geleden scr.ade is opgenomen. -

Wij verwijzen hierbij naar het advies van het Ministerie van VROM 
van 17 april 1986, inzake het door reclamant ingestelde beroep 
tegen de verqunning ingevolge de Wet chemische afvalstoffen voor 
de vuilstortplaats "Spinder". Daarin is overwogen: 

"Appellant stelt dat het een vaststaand gegeven is dat 
chroomhoudend slib en vaste schaafsels, die ontstaan bij een 
aantal leerbewerk:i.ngsbedrijven giftig en bovendien gevaarlijk 
zijn vanwege de reele mogelijkheid dat zijn rundveestapel wordt 
geinfecteerd met de miltvuurbacterie. Het valt, volgens 
appellant, niet te ontkennen dat miltvuur optreedt op 
landbouwgronden die in aanrak:i.ng zijn geweest met afval van 
leerlooierijen. 

Teneinde u op dit punt te kunnen adviseren, heb ik contact 
opqenomen met de Veterinaire Hoofdinspectie en met de Rijksdienst 
voor de :CSuring van vee en vlees. Uit verkregen informatie is mij 
gebleken dat miltvuur tegenwoordig nauwel~jks voorkomt in 
Nederland. Zodra deze ziekte zich voordoet zal het besmette vee 
zeker sterven en meet het worden vernietigd; inenten tegen 
miltvuur is niet mogelijk, het is zelfs niet toeqestaan. Voorts 
is vernomen aat de miltvuurbacterie resistent is; deze 
resistentie ontstaat echter pas nadat de bacterien de leans hebben 
qekreqen uit te drogen, er treedt dan namelijk sporevorming op. 
Kadavers van besmette dieren die vroeger zijn begraven en nu weer 
zouden worden opgegraven, kunnen de bron van de besmetting 
vormen. 
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ad. 1.6 

ad. 2 

ad. 3 .1 

ad. 3.2 

ad. 4 

Gelet op het feit dat miltvuur nog sporadisch voorkomt en dat de 
bewerkingen die de huiden ondergaan in een nat milieu 
plaatsvinden, is mij meegedeeld dat met de mogelijkheid dat zich 
een infectie met de miltvuurbacterie zal voordoen, als gevolg van 
het storten van de in geding zijnde chemische afvalstoffen, in 
het geheel geen rekening behoeft te warden gehouden. Ik acht dit 
bezwaar dan oak ongegrond". 
Wij sluiten hierbij aan. 

Aan wie de bewijslast toekomt is in het Burgelijk Wetboek 
vastgelegd. In zijn algemeenheid geldt het adagium "wie beweert 
bewijst". Slechts in zeer uitzonderlijke (met naam genoemde) 
gevallen bestaat er een zogenaamde omgekeerde bewijslast. In dit 
geval is daar echter geen sprake van. 

De bepaling van de exacte locatie van een dienstwoning, alsmede 
het verkrijgen van de veer een daadwerkelijke realisering van een 
dergelijke woning noodzakelijke vergunningen, is een planolo
gische aangelegenheid die zijn basis vindt in de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening en de Woninqwet. 

Zeals reeds eerder is gesteld, zal de uitbreiding van de 
stortlocatie voldoen aa.n alle krachtens de ministeriele richtlijn 
"gecontroleerd storten" te stellen eisen. Oat houdt ondermeer in 
dat er een vloeistofondoorlatende folie wordt aangebracht tussen 
bodem en afvalpakket en dat zowel ender als boven deze folie 
drainage wordt aangeleqd. Hierdoor zijn de naar de huidige stand 
der techniek meest optimale voorzieningen ter voorkominq van 
verontreiniqinq van bodem en grondwater voorgeschreven. 

Het is niet duidelijk of hier de vloeivelden van Loon op Zand of 
de regenwaterbassins van de waterzuivering zijn bedoeld. Geen van 
de vloeivelden zijn echter onderdeel van de stortlocatie en z~Jn 
derhalve niet in deze vergunning betrokken. Het is dan ook niet 
mogelijk aan Chet qebruik van) deze vloeivelden voorschriften te 
verbinden. 

De bodem en het grondwater warden besche.rmd door een vloeistof
ondoorlatende folie en een ender- en bovendrainage. Door de 
onderdrainaqe en door de aan te brengen meetputten bestaat een 
bewakinqssysteem voor de waterkwaliteit, dat het mogelijk maakt 
om bij het eventueel dysfunctioneren van de getroffen voorzie
ninqen passende maatregelen te treffen. 
Uittredinq van gassen naar de lucht wordt enerzijds voorkomen 
door de aan te brengen afdeklaaq van l meter dikte en anderzijds 
door de afzuiginq van het stortgas door de ter plaatse aange
brachte qaswininstallatie. 
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ad. 5.1 

ad. 5.2 

ad. 5.3 

ad. 5.4 

ad. 5.5 

ad. 6 

ad. 7 

ad. 8.1 

Het visuele aspect van de afvalberging is zeer uitgebreid 
onderwerp van discussie geweest in het leader van het bestemm.:!.nqs
plan "Spindern. Ceze discussie heeft geleid tot het thans vige
rende bestemmingsplan met de daarin acceptabel geachte stort
hoogten. Wij zullen ons in het leader van deze verqunning aan deze 
storthoogten confo1:t11eren. Afwijking van deze hoogten is -zoals 
wij in onze overwegingen ook hebben vermeld- eerst acceptabel na 
goedkeuring van het landschapsplan, dat getoetst zal worden aan 
het (herziene) . bestemmingsplan. 

Zie hiervoor het gestelde ender ad. 3.1 en ad. 4. 

Ingevolge de voorschriften I.B. 3 en I.B. 4 wordt voorzien in de 
verwerking van het zwerfvuil. 

Door de voorschriften ender II. C en III. 10 en III. 11 zal 
geluidoverlast warden voorkomen. 

Het is niet aannemelijk dat het aantal meeuwen zal toenemen door 
uitbreiding van de stortcapaciteit. Meeuwen beqeven zich door
gaans uitsluitend op en nabij het stortfront, welk een vrijwel 
constante omvang heeft. Voor zover de uitwerpselen van de meeuwen 
tot op heden niet hebben geleid tot eutrofiering van de vennen, 
zal dat in de toekomst evenmin plaatsvinden. 

Zie hiervoor het gestelde ender ad. 4. 

Krachtens voorschrift II.A.la moet rondom de gehele stortplaats 
een vloeistefdichte ringsloot of andere gelijkwaardige veorzie
ning zijn aanqebracht. Op welke wijze het opqevangen water buiten 
de inrichting meet warden behandeld, is een aangelegenheid die in 
de vergunning op grond van de Wet verentreiniging oppervlakte
wateren moet worden geregeld. 
Voor een eventuele afvoer naar het aangrenzend gelegen grasland 
kcmt uitsluitend het uit de ender de vloeistofdichte laaq gelegen 
drainage vrijkomende niet-verontreinigde water in aanmerking. 

Hier meet onderscheid gemaakt worden tussen de bestaande 
situatie en de tti.tbreidinq van de stortlocatie. Bij de bestaande 
situatie (fasen 1 en 2) zijn beperkte bodembeschermende voorzie
ninqen getroffen. Aangezien deze voorzieningen niet (geheel) 
voldoen aan de !BC-criteria, meet fase 1 voor l januari 1989 
worden afgebouwd en mag f ase 2 niet verder worden opgehooqd. Bij 
de uitbreid.ing van de stortlocatie (fase 3) zal aan alle 
IBC-criteria moeten worden voldaa..~. zodat daar geen vrees behoeft 
te bestaan voor verontreiniging van de bedem. 
Overiqens zij hierbij vermeld, dat uit recente metingen 
(september 1986) onzerzijds is gebleken dat gcen sprake is van 
veronereiniqinq van bodem en qrondwater rondom Spinder. 
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ad. 8.2 

ad. 8.3 

ad. 8.4 

ad. 8.5 

ad. 9.l 

ad. 9.2 

ad. 9.3 

ad. 9.4 

Wat hiervan ook ziJ, het effect van de uitbreiding van de 
stortlocatie zal door het treffen van bodem.bescheD!l.ende voorzie
ningen en door de waterkwaliteitscontrole minimaal zijn. 

Voor zover afvalstoffen gestort zijn is daarbij steeds -naar de 
stand van de techniek van dat moment- getracht gevaar, schade of 
hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Door de evolutie van de 
techniek zullen destijds acceptabele technieken thans niet meer 
tolera.bel zijn. 
Dit heeft ertoe geleid dat het storten ender "achtergehaalde" 
condities niet meer is toegestaan en dat na l januari 1989 enkel 
neg ender !BC-criteria mag worden gestort. 
Het storten van afval zal in de toekomst moeten ~orden beperkt. 
Niet alleen vanuit milieuhygienisch oogpunt maar ook vanwege de 
gebleken problemen om nieuwe stortlocaties te vinden, zal het 
integraal storten moeten worden gereduceerd. Oaarom zal in PAP II 
aan de samenwerkingsgebieden richtinq worden gegeven aan het 
realiseren van alternatieve verwerkingsmethoden en zal in 
PAP III, of zoveel eerder als magelijk, gestreefd worden naar 
daadwerkelijke ingebruikneminq van die alternatieve methoden. 
Daarbij zal het echter onontkoombaar zijn dat tech een gedeelte, 
ta weten het niet-verwerkbare afval en de reststoffen van de 
alternative methoden, gestort meet blijven warden. 

Zie hiervoor het gestelde onder ad. 8.3. 

Deze voorwaarden zullen aan de vergunning warden verbonden, met 
uitzondering van het gecompartimenteerd storten. Wel is in voar
schrift III. 12 bepaald dat afval dat valt ender 
categorie IV.2.Ik alsmede het krachtens een vergunning of 
ontheffing ingevolge de Wet chemische afvalstoffen op Spinder 
toegestane afval, uitneembaar meet worden gestort. 

Zie hiervoar het gestelde ender ad. 1.2. 

Het geohydrologisch rapport richt zich primair op het naardelijke 
aangrenzende terrain. De resultaten van dat rapport geven niette
min voldoende inzicht in de gealogische opbouw, de stroomrichtinq 
van het diepe en ondiepe grondwater en de waterkwaliteit ter 
plaatse van de vuilstortplaats, omdat ook het omringende gebied 
bij het onderzoek is betrokken. 

Het referentiepunt dient zodaniq stroomopwaarts te warden gekozen 
dat de gemeten waterkwaliteit representatief is voor het water 
dat het gebied van de vuilstortplaats binnenstroamt. Dat is hier 
het geval. 

In bijlagen la en 2 zijn ook de bemonsteringsresultaten van 
mansterpunt 5 op9enomen. 
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ad. 9.S 

ad. 9.6 

ad. 9.7 

Voor wat betreft de verwerkinq van slib op een reqionale 
stortplaats zij verwezen naar het zuiverinqsslibplan 1987-1992 
van de provincie Noord-Brabant. 
In de praktijk blijkt dat een droog stofgehalte van 30 A 35 
procent een reele ve:rwerkingseis is. 

Het risico van verdrinking in de sloten rondom de stortplaats 
wordt niet groter geacht dan bij een willekeurige waterhoudende 
sloot van enige omvang. Dit geldt temeer omdat deze sloten door 
een afrasterinq van de omringende weilanden zijn afgescheiden. Er 
bestaat thans derhalve geen noodzaak daartoe aan de vergunning 
voorschriiten te verbi.~den, zeker niet omdat qeen verdrinkings
gevallen, ook niet van het vee op de stortplaats, bekend zijn. 

Volgens deel III van het afvalstoffenplan, het uitwerkinqsplan ex 
art~kel 4, lid 8, van de Wet op de Ruimtelijke Ordeninq, dient 
als eindbeste.."l!!ling van de vuilstortplaats te warden gedacht aan 
vormen van min of meer intensieve openluchtrecreatie. Een en 
ander is nader uitqewerkt in de Inrichtingsschets van het bestem
minqsplan Spinder van de gemeenten Tilburg en Loon op Zand. 

ad. 9.8 Aan een verqunning worden voorschriften verbonden uiteraard met 
als doel dat deze ook daadwerkelijk naqeleefd worden. Het al dan 
niet opnemen van een verplichting tot naleving doet daaraan niet 
af. Indien uit controle blijlct dat bepaalde voorschriften niet 
nageleefd warden, dan zullen daartegen passende maatregelen 
worden getroffen. 

ad. 9.9 Zie hiervoor het gestelde ender ad. 1.3 en ad. 1.4. 

ad. 9.10 IC.rachtens voorschrift I.B. 7 is het verbranden van afvalstoffen 
uitdru.kkelijk ver.boden. 

ad. 9.11 De nieuw aanqeleqde aanvoerweq is voldoende breed voor verkeer in 
twee richtinqen. Bovendien is de afstand tussen de inqang van de 
stortplaats en de aansluiting van de aanvoerweg op de doorqaande 
weq zo qroot, dat ook bij filevorminq weqens vertraagde doorstro
minq bij da inganq van de stortplaats qeen overlast op de door
qaande weq ondervonden wordt. 

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikkinq zijn binnen de gestelde termijn 
bezwaren inqekomen van: 

a. de inspecteur van de Volksqezondheid voor de hygiene van het milieu in 
de provincia Ncord=Erabant; 

b. de heer A.L. Lansdorp, Postbus 4063, 5004 JB Tilburq; 
c:. de heer F. van Gorp, Vossen.berqweq 105-109 te Tilburq. 

Samengevat betreffen d~ze bezwaren: 

a.l Het advies van 9 januari 1986 is niet in de ovorweqinqen bij de 
ontwerp-beschikking meeqenomen. 

a.2 Het is niet duidelijk wat de voorqeschreven afbouw van fase 1 inhoudt. 

a.3 Met betreklcinq tot de eindafwerkinq van het terrein zou een vloeistof
dichte bovenafdeklaaq voorqeschreven moeten worden. 
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b.l De waarde van het landgoed en huis zal enorm dalen. 

b.2 De geluidhinder, de overlast en de verontreiniging van lucht en water 
zijn voldoende redenen om de uitbreiding te weigeren. 

b.3 Geadviseerd wordt de stortplaats elders, bijvoorbeeld bij Goirle of 
Riel, te plaatsen. 

c.l De eerder ingediende bezwaren warden gehandhaafd. 

c.2 Er is nog steeds geen schadevergoeding toegekend. 

c.3 Er komt ongecontroleerd gas en percolatiewater vrij. 

~aar aanleiding van deze bezwaren mer.ken wij het volgende op: 

ad.a.! 

ad.a.2 

ad.a.3 

Cit bezwaar is inderdaad niet bij de ontwerp-beschikking betrok
ken, aangezien het eerst ver buiten de gestelde termijn is 
ingediend. Het bezwaar richt zich overigens hoofdzakelijk tegen 
de ophoging van de stortplaats op gedeelten die niet ziJn voor
zien van een goede bodembeschermingsvoorziening. Dit betreft 
derhalve de fasen l en 2. Blijkens het besluit wordt verdere 
ophoging van fase 2 geweigerd en meet fase l voor 1 januari 1989 
zijn afgebouwd. Hiermee is aan het bez~aar van 9 januari 1986 
tegemoet gekomen. 

De afbouw van fase 1 is naar aanleiding van dit bezwaar nader 
uitgewerkt en wel zodanig, dat het verder storten op fase 1 nog 
is toegestaan tot uiterlijk 1 januari 1989, zijnde de einddatum 
van PAP I. Caarna mag uitsluitend onder IBC-condities gestort 
worden. 

Met betrekking tot dit bezwaar is een provinciale werkgroep 
geformeerd. Hierdoor is het navolgende overwogen. 

Algemeen 
Een vloeistofdichte bovenafdichting is op zich een nuttige 
maatregel ter voorkoming van bodemverontreiniging door uittredend 
percolatiewater. Op tal van punten bestaat echter nog onduide
lijkheid. 

I. Beleidsmatig 

Bij een dergelijke fundamentele beleidswijziging moet een afwe
ging warden gemaakt voor welke inrichtingen de verplichting tot 
het aanbrengen van een vloeistofdichte bovenafdekking -alsnog
moet warden opgelegd en voor welke gedeelten van de stortplaatsen 
(alleen voor de nieuwe of ook voor de oude gedeelten?) dat moet 
gebeuren. 
De toevallige omatandiqheid dat voorliggende verqunningaanvraaq 
momenteel in procedure is, maq op zich niet bepalend zijn om 
alleen voor deze stortplaats een verplichtinq met derqelijke 
verstrekkende gevolqen op te leqqen. 
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Er is vooralsnog geen eenduidige oplossing voorhanden. Het thans 
opleggen van deze verplichting in de voorliggende vergunninq zou 
een ongelijke situatie creeren ten opzichte van andere soortqe
lijke inrichtingen. Een dergelijke rechtsongelijkheid op een 
zodanig essentieel terrein moet warden voorkomen. 

II. Financiele aspecten 

Een vloeistofdichte bovenafdichting is een kostbare voorziening, 
zeker wanneer -zoals de inspectie in haar advies voorstelt- de 
voorziening zich ook moet uitstrekken over de reeds aangelegde en 
ingerichte "oude" stortplaatsgedeelten (circa f 300.000,- per 
ha.; totale oppervlakte Spinder circa 96 ha.) Bovendien zou bij 
Spinder de exploitatie van het stortgasproject in problemen 
kunnen kornen, zulks terwijl een beroep op artikel 55 van de 
Afvalstoffenwet blijkens informatie bij DGMH weinig of geen kans 
van slagen lijkt te hebben. 

III. Juridische basis 

De materie van de nazorg van afvalstortplaatsen is komen te 
vallen onder de op 1 januari 1987 in werking getreden Wet bodem
bescherrning. In het Besluit opslaan en storten (Bos-besluit), een 
AMvB op grand van deze wet, zullen regelen voor deze nazorg 
worden gesteld, waaronder regels met betrekking tot de bovenaf
dichting. Een dergelijk besluit is echter thans neg niet in 
werking. 

Er bestaat derhalve vooralsnog geen wettelijke basis om een 
dergelijk voorschrift op te leggen. De richtlijn gecontroleerd 
storten legt een dergelijke verplichting niet op, terwijl het KB 
Oss zeer casuistisch is en -zoals nu blijkt- in de praktijk grate 
-ook financiele- problemen oplevert. 

Conclusie 

Op grand van voornoemde argumenten moet thans niet worden over
gegaan tot het opnemen van een vloeistofdichte bovenafdichting. 
De aangelegenhaid moat earst integraal voor de gehele provincie 
warden bezien. Bij de inwerkingtreding van het Bos-besluit of zo 
mogelijk in een eerder stadium -indien meer inzicht is verkregen 
in de thans nog voorliggende problemen- overgaan tot wijziging 
van de daarvoor in aanmerking komende vergunningen. 

Wij sluiten bij dit advies van de werkgroep aan. Ten slotte 
merken wij ten aanzien van dit onderwerp neg het volgende op. 
Zoals uit het voorgaande mogen blijken, achten wij een vloei
stofdichte bovenafdichting op zich een nuttige maatregel. Het 
thans ople913en van een dergelijke maatregel achten wij echter nog 
niet juist in verband met de daarbij voorkomende problemen. 
Te gelegener tijd zal echter we! een dergelijke maatregel warden 
opgelegd. Daarom is het -zeker ook vanwege de grote financiile 
gevolgen- van groot belang dat reeds nu financiele middelen voor 
een dergelijke voorziening gereserveerd warden. 
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ad.b.l 

ad.b.2 

ad.b.3 

ad.c.l 

ad.c.2 

ad.c.3 

Conclusie 

De plaats en de afmetinq van de afvalberging is uitvoeriq ter 
discussie qeweest in het kader van het bestemmingsplan "Spindern. 
Deze verqunninq strekt er noq uitsluitend tot te bezien op welke 
wijze het aangeboden afval doelmatig en milieuhygienisch verant
woord verwerkt kan warden. 
Waardedaling van landgoed en woning door de aanleg van de stort
plaa ts is een belang dat in het kader van het bestemmingsplan 
meet warden bezien. 

Door het opleggen van de voorschriften -die geent zijn op de 
ministeriele richtlijn gecontroleerd storten- bestaan voldoende 
waarborgen om hinder, overlast en verontreiniging tegen te gaan. 

De meest efficiente plaats van afvalbewerking is reeds vele jaren 
geleden onderzocht in een ruim opgezet locatie-onderzoek. Daarbij 
is deze locatie aangewezen. 

Wij zijn van mening dat de weerlegqing van deze bezwaren voldoende 
is en persisteren daar dan ook bij. 

Zie hiervoor het gestelde ender ad. 1.2. 

Veer wat betreft het vrijkomende gas zij hierbij vermeld dat een 
gasonttreklcingssysteem voor Spinder is ontwikkeld. Deze aange
legenheid zal evenwel in een sepazate vergunning behandeld 
warden. Het zijdeling uittredend percolatiewater zal door de 
voorzieninq als bedoeld in voorschrift II.A.l.a opgevanqen 
warden. 

Gelet op het vorenstaande ziJn wiJ van meni.nq dat de gevraagde vergunning 
voor wat betreft de verdere ophoging van fase 2 meet warden geweigerd, voor 
wat betreft de afbouw van fase 1 meet warden verleend tot uiterlijk. 
1 januari 1989 en voor wat betreft fase 3 meet warden verleend voor een 
periode van 10 jaar. Wel zullen in het belang van de bescherming van het 
milieu, aan de te verlenen verqunning voorschriften moeten warden verbonden. 

BESLUIT 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant: 

gezien het verzoek van het stadsgewest Tilburg van 27 september 19831 

gelet op bovenstaande overwegingen; 

gelet op de Afvalstoffenwet, het Vergunningenbesluit inrichtingen Afval
stoffenwet, de Wet algemene bepalingen milieuhygi~ne en het Provinciaal 
Afvalstoffenplan; ' 
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besluiten: 

1. de door het stadsgewest Tilburg, thans Samenwerkingsverband 
Midden-Brabant genaamd, gevraagde vergunning ingevolge de Afval
stoffenwet voor het in werking hebben van de afvalverwerkings
inrichting Spinder I en het uitbreiden daarvan met Spinder II, gelegen 
aan de Bos en Beemdweg, thans genaamd Loonsche Heideweg, te Tilburg en 
Loon op Zand, voor wat betreft fase l te verlenen tot uiterlijk 
1 januari 1989 en veer wat betreft fase 3 te verlenen veer een periode 
van 10 jaar; 

2. de gevraagde vergunning veer verdere ophcging var. fase 2 te weigeren; 

3. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden zeals die in bijbe
horend en als zodanig gewaarmerkt voorschriftenpakket zijn opgenomen; 

4. afschrift van dit besluit te zenden aan: 
o dagelijks best~ur Samenwerkingsverband Midden-Brabant, 

Postbus 3050, 5003 DB Tilburg; 
o burgemeester en wethouders van Tilburg; 
o burgemeester en wethouders van Loon op Zand; 
o het districtshoofd van de Arbeidsinspectie in het tweede 

district, Vismarktstraat 28, 4811 WE Breda; 
o de inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiene van het 

milieu in de provincie Noord-Brabant, Schubertsingel 32, 5216 XA 
's-Hertogenbosch; 

o de directeur Landelijke Gebieden en lcwaliteitszorg in de provincie 
Noord-Brabant, Postbus 1180, 5004 BD Tilburg; 

o het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap West-Brabant, 
Postbus 2212, 4800 CE Breda; 

o het dagelijks bestuur van het waterschap Ce Donunel, Postbus 10001, 
5280 DA Boxtel; 

o F. van Gorp, Vossenbergseweg 105-109 te Tilburg; 
o Ministerie van Defensie, dienst gebouwen, werken en terreinen, 

directie Braha.~t, Fellenoordstraat 162 te Breda; 
o A.F. Mommers, Dongenseweg 134 te Tilburg; 
o Vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland, Noorder

einde 60 te 's-Graveland; 
o A.J.A. Smulders, Dongenseweg 225 te Til.burg; 
o Stichtinq Brabantse Milieufederatie, Willem II-straat 15a, 

5038 SA Tilburg; 
o Vereniging de twee kwartieren, Ecliptica 11, 5175 XG 

Loon op Zand; 
o Milieuwerkgroep Loon op Zand, Hugo v.d. Goesstraat 38, 5171 XM 

Kaatsheuvel; 
o Werkgroep Natuurbehoud en Milieubeheer T!lburg e.o., 

Postbus 3056, 5003 DB Tilburg 
o A.L. Lansdo~p, Post.bus 4063, 5004 JB Tilburg. 
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5. Deze beschi,kking overeenkomstig artikel 31 van de Wet algemene bepa
linqen milieuhy9iAne bekend te maken op 3 juni 1988. 

f/BDM3* 

's-Hertogenbosch, 26 inei 1988. 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling'Bodem, 

-15-



Voorschriften behorende bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant d.d. 28 mei 1988, nr. 8152 

I. Het stortterrein 
A. Algemeen 
B. Inrichting 

II. Maatregelen ter bescherming van het milieu 

A. Water en bod em 
B. Lucht 
c. Geluid 
c. Overige 

III. Ce uitvoering van de werkzaamheden 

IV. Acceptatie, registratie en controle 

v. Eindafwerking van het stortterrein 

VI. Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen 

VII. Bovengrondse opslag van propaan/butaangas 

VIII.Brandbestrijdingsmiddelen 

IX. Opslag chemische bestrijdingsmiddelen en/of probleemstoffen uit 
gezinshuishoudingen 

x. Begrippenlijst 



I. 

I.A 

I . A.! 

I.A.2 

I.A.3 

I.B 

I.B.l 

I.B.2 

I.B.3 

I.B.4 

I.B.5 

I.B.6 

I.B.7 

HET STORTTERREIN 

De inrichting mag niet zi]n opengesteld tussen 19.00 uur en 07.00 
uur en op zondagen en algemeen erkende feestdagen. 
Hiervan mag niet dan na goedkeuring door de directeur worden afge
weken. 

Nabij de toegang van de inrichting moet met duidelijke opschriften 
warden aangegeven, welke afvalstoffen overeenkomstig voorschrift 
IV.1.a gestort mogen warden en tevens moeten de openingstijden 
worden aangegeven. 

De vergunninghouder meet er voor zorgen dat de in de inrichting 
wer.kzame personen op de hoogte zijn van de inhoud van deze ver
gunning. 

De inrichting moet te allen tijde in zindelijke en ordelijke staat 
verkeren; de tot de inrichting behorende werktuigen en brandblus
middelen moeten te allen tijde bedrijfsklaar zijn; de aan- en 
afvoerwegen op de stortplaats moeten permanent in goede staat van 
onderhoud verkeren. 

Het terrein meet zijn afgerasterd met zwaar harmonicagaas met een 
maaswijdte van maximaal 5 cm en een hoogte van ten minste 2 meter. 
In bedoelde afrastering moet zich een deqelijk toeganqshek bevinden 
van dezelfde hooqte. 
Het hek meet op de tijden waarop de inrichting niet is opengesteld, 
zijn afgesloten door middel van een deugdelijk slot. 

De afrasterinq moet wekelijks of zoveel vaker als nodig is van de 
aangewaaide afvalstoffen worden ontdaan. 

Vanuit de inrichting buiten de omrastering geraakte afvalstoffen 
moeten zo spoediq moqelijk worden verzameld en naar het stortfront 
worden gebracht. Dit geschiedt terstond wanneer van deze afval
stoffen overlast wordt ondervonden. 

Naast het gestelde daarover ender IV.l moeten, indien door welke 
oorzaak ook, reeds tot de inrichting toegelaten afvalstoffen in 
brand geraken, onmiddellijk afdoende maatregelen worden getroffen 
om de brand te blussen. 

Bij aanwezigheid van rattan en ander ongewenst gedierte in de 
inrichtinq moe'ten terstond afdoende bestrijdingsmaatreqelen worden 
getroffen. 

Afvalstoffen mogen niet worden verbrand. 
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II. MAATREGELEN TER BESCHERMING V~.N HET MILIEU 

II.A 

II.A.l 

A. water en bodem 
B. lucht 
c. geluid 
o. overig. 

Water en bodem -------
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Rondom de gehele stortplaats meet een r:..ngsloot of een 
gelijkwaardige voorziening zijn aangebracht. De aan te leggen 
ringsloot of gelijkwaardige voorziening meet vloeistofdicht 
zijn; 
Onder de in fase 3 te storten afvalstoffen dient een geschikte 
vloeistofdichte laaq te worden aangebracht; de sterkte van het 
materiaal meet zodaniq zijn, dat eventuele zettingsverschillen, 
die door een grondmechanisch onderzoek moeten worden bepaald, 
kunnen warden opgevanqen. Bij toepassing van Jrunststoffolies 
meet de dikte van het materiaal ten minste 2 mm bedraqen. De 
bodembeschermende voorzieni.nq meet warden uitqevoerd ten 
genoegen van de directeur; 
Het terrein waarop de vloeistofdichte laag wordt aanqebracht 
dient te zijn geegaliseerd en te zijn ontdaan van scherpe en 
harde voorwerpen, die een bedreiginq kunnen vormen voor de 
afdichtende laaq; 
Ce vloeistofdichte laaq meet werden aangebracht op het aldus 
geschikt gemaakte terrein (en over de gehele lenqte en hoogte 
van het talud van de aangrenzende, reeds bestaande stortplaats 
voor zover hierover afvalstoffen warden gestort) • 
Voorts dient deze laaq langs de buitenbegrenzinq aan te sluiten 
op de vloeistofdichte rinqsloot of gelijkwaardiqe voorzieninq. 
Ce vloeistofdichte laaq mag -ook na inklinkinq van de onder
qrond niet in aanrakinq komen met de ter plaatse hooqst.voor
komende grondwaterstand en dient te zijn afgedekt met goed 
doorlatend zand in een laagdikte van ten minste 0,5 m; 
Zowel op als ender de vloeistofafdichtende laaq van fase 3 meet 
een drainage warden aangebracht; de bovendrainaqe dient zodanig 
te werden aanqebracht dat een geede afvoer van het percolatie
water wordt gewaarborgd; de onderdrainage d.ient beneden de ter 
plaatse laaqst voorkomende qrondwaterstand te worden aangebracht; 
het systeem dient zodanig te warden uitgevoerd dat de controle 
op de bodembeschermende veorzieningen en de afvoer van eventueel 
verontreinigd percolaat te allen tijde is gewaarborgd. De wijze 
waarop de drainaqesystemen worden uitgeveerd moeten de instemminq 
hebben van de directeur: 
de ender de fasen l en 2 aanweziqe drainage en de ender 
fase 3 aanwezige boven- en onderdrainage moeten zodanig warden 
onderhouden dat voorkomen wordt dat deze vanweqe nalatig 
onderhoud zouden disfunctioneren. 
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II.A.2 Indien het surplus aan water uit de in voorschrift II.A.l sub a en 
e. bedoelde voorziening niet mag worden geloosd meet dit surplus 
zadanig worden behandeld dat daarvan buiten de inricht.lllg geen 
nadelige gevalgen warden cndervcnden. De wijze waarap de behande
ling dient te worden uitgevaerd meet de instemm.ing hebben van de 
directeur. 

II.A.3 a . De vergunninghauder di ent binnen een half jaar na het van 
kracht warden van deze vergunning waarnemingsputten in te 
richten en in stand te houden ten behaeve van het nemen van 
grondwatermonsters en het waarnemen van gr ondwater standen. Deze 
waarnemingsputten dienen te warden ingemeten en gewaterpast en 
op tekening schaal l : 10.000 te warden aangegeven. Het aantal, 
de plaats, de diepten en de constructie van deze waarnemings
putten evenals de wijze waarop de waterstand in deze putten 

b. 
moet warden gemeten, meet de instemm.ing he.bben van de directeur. 
Het grondwater en de waterstcu1d ~, de ender punt a. bedoelde 
waarnemingsputten, alsmede in de in voorschrift II.A.l.e 
vaargeschreven onderdrainage moeten ten minste eenmaal per half 
jaar warden bemonsterd respectievelijk gemeten. 
De ingevclge voorschrift II.A.3.b ver~gen grondwatei:monsters 
maeten warden qe~nalyseerd door een i.n over eensteimning met de 
directeur aan te wijzen labaratorium op ten minste de volgende 
parameters: 

zuurgraad 
geleidingsvezmogen 
czv 
chloride 

Kjehldal stikstof 
to~aal fasfar 

Wanneer er naar het oordeel van de directeur reden is om op 
meer of andere dan de hier voorgeschreven parameters te 
analyseren, dan wel de monstername-frequentie te wijzigen, kan 
hij vergunninghauder daartoe apdracht qeven. 

d. Ce in punt b. bedoelde halfjaarlijkse bemonster:.ng c.q. meting 
dient ten minste tot aan het einde van de in het beslui~ 
genoemde verqunninqtermijn te warden uitqevoerd. 

II.A.4 De resultaten van het in voorschrift II.A.3 voorgeschreven cnder
zoek moeten zo spoedig mogelijk ter kennisneming aan de directeur 
warden taegezonden. 

f/BDM3 -3-



II.B Lucht 

II.B.l Stofhinder dient zoveel moqelijk ta worden voorkomen1 zodra stof
hinder optreedt, meet het onverwijld worden bestreden. 

II.B.2 Ten minste eenmaal per half jaar meet de inrichtinq worden qein
specteerd op voor de omqevinq qevaarlijke, schadelijke en hinder
lijke gasuittredinq en op anderszins ongewenste effecten van 
gasontwikkeling; de resultaten van daze inspecties dienen schrif
telijk te warden vastgeleqd en beschikbaar te zijn. Indien derge
lijke gevaarlijke, schadelijke of hinderlijke gasuittreding op
treedt, moeten terstond doeltreffende maatregelen warden getroffen, 
die de instemming hebben van de directeur. 

II.C.l Doe.lmatige akoestische maatregelen en voorzieningen moeten ziJn 
getroffen om de geluidproduktie van de diverse in de inrichti.ng 
aanwezige geluidbronnen en werkzaamheden te beperken; deze beper
king meet zodanig zijn dat de etmaalwaarde van het equivalente 
gellti.dniveau veroorzaakt door de in de inrichting aanweziqe 
installaties en door het qebruikte mater~eel niet meer bedraagt dan 
50 dB(A) op maximaal 200 m uit de erfgrens van de inrichting; voor 
zover zich binnen de gestelde 200 m-contour woningen en/of andere 
geluidgevoelige bestemningen bevinden mag bet eerdergenoemde 
geluidniveau van 50 dB(A) niet warden overschreden op de gevel van 
de dichtsbijzijnde woninge of de dichtsbijzijnde grens van die 
andere geluidgevoelige bestemming(en). 

II.C.2 Onverminderd het bovenstaande moqen lcortstondige verhogingen van 
hat gellti.dniveau, gemeten in de meterstand "fast" vanwege de in de 
inrichting aanweziqe installaties en het gebruikte materieel bet 
equivalente geluidniveau met niet meer dan 10 dB(A) overschrijden. 

II.C.3 Meting en beoordeling van de geluidniveaus moet warden uitgevoerd 
conform de methode B van de "Handleiding meten en rekenen indus
trielawaai", IL-HR-13-01. 

II.D.l Nadat de stortactiviteiten in de inrichting ziJn beeindiqd en de 
eindafdeklcing is aanqebracht meet de inrichting tot aan het einde 
van de in het besluit genoemde vergunningtermijn ten minste eenmaal 
per jaar warden geinspecteerd op verzakkingen, grondverschuivingen, 
ont- en afwatering, ongewenst gedierte, begroeiing en gasontwikke
ling, of andere in strijd met de verqunning mogelijk voorkomende 
milieuhygienische onaanvaardbare situaties. 

II.D.2 Ingeval zich situaties voordoen als bedoeld in voorschrift II.D.l 
dienen terstond zodanige maatregelen te warden getroffen, da~ aan 
de milieuhygiAnisch onverantwoorde situatie een einde komt. 
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II.D.3 De wijze waarop de in voorschrift II.D.l bedoelde inspecties 
uitqevoerd zullen worden moeten de instell'mlinq he.b.ben van de direc
te.ur. 

II.0.4 Bevindinqen en/of maatregelen ingevolge de vcorschr:i,.ften II.D.l, en 
II.D.2 moete11 zo spoedig moqel.ijk ter kennis van de direct"ur 
worden ge.bracht. 

' 
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III. 

III.l 

III.2 

III.3 

III.5 

III.6 

III.7 

III.8 

III.9 

UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

Voor elke categorie afzonderlijk te verwerken afval mag slechts ~en 
stortfront in gebruik zijn. 

Elk stortfron~ mag een afmeting hebben van ten hoogste 50 x 50 m. 

Op elk stortfront meet, zodra op dat front afvalstoffen ter ver
werk:.ng warden aangevoerd, ten minste een compactor i.nzetbaar zijn 
voor de verwerk::.ng van de aangevoerde afvalstoffen. 

Met een dergelijke compactor moet een verdichtingsgraad warden 
bereikt van ten minste 1000 kg per m~. 

De afvalstoffen moeten direct na aflevering op het stortfront 
warden geegaliseerd en aangedrukt tot lagen van maximaal 0,30 
meter, door middel van een ccmpac~or als bedoeld in voorschrift 
III. 3. 

Een situatie waarin de verdichtinq van afvalstoffen als gevolg van 
defect verdichtingsmaterieel onvoldoende plaatsvindt, mag gedurende 
ten hoogste een halve dag bestaan. Daarom moeten zodanige voor
z i eningen zijn getroffen dat in geval de reparatie van defect 
materieel niet binnen een halve dag lean warden gerealiseerd, ver
vangend gelijkwaardig materieel kan warden ingezet. 

Indian de periode waarin op een reeds gestorte en verdichte laaq 
afval geen nieuw afval wordt gestort, langer zal zijn dan een 
maand, dan dient de laaq afval tussentijds te zijn afgedekt met een 
ten minste 0,20 m dikke laag grand of ander geschikt materiaal. 

Opbouw en a:fwerlti.nq van het stortterrein dienen te geschieden 
overeenkomstig het stcrtplan en de :.ztrichtingschets zoals deze op 
de bij de aanvraag overgeleqde tekeningen, schaal 1:2000 van de 
Grontmij. nr. 8.12510-35-04 en nr. 12510-35-05, danwel zeals deze 
op het gewijzigde gcedqekeurde stortplan, zijn aangegeven. 

De in de aanvraag aangegeven storthoogten mcgen eerst dan worden 
overschreden a.ls een da~toe aangepast landschapsplan is inqediend 
en door de directeur is goedgekeurd. Alsdan mag gestort warden tot 
de in het herziene landschapsplan opgenomen hooqten. 

III .10 Alvorens op het stortfront een n.'i.euwe stortlaag in gebruik~}lOrt!t \ . 
genomen, meet random bet stortfront een wal van tenminste-,,4.~0 , / 
meter ten opzichte van de vorige stortlaag worden opgeworpen~ Met 
de opbouw van deze wal meet telkens aan de grens (• buitenzijde) 
van de inrichting warden begonnen. 

III.ll Zodra een omwald qedeelte (• stcrtlaag-vak) is volgestorte tot 
1.SO meter onder de kruin van de wal, moet alvorens ter plaatse 
verder afvalstcffen worden verwerkt de wal worden verhoogd met 2.50 
meter overeenkomstig voorschrift III. 10. 
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III.12 Afval dat behoort tot categorie IV.2.I{, alS!llede het krachtens een X 
ontheffinq of vergunninq i.nqevolge de Wet chemische afvalstoffen 
toe.gestane afval, moet uitneembaar worden qestort, tenzij genoemde 
ontheffinq of vergunning anders bepaalt. 

I 
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IV. ACCEPTATIE, REGISTRATIE EN CONTROLE 

Accept a tie 

IV.l a. Tot de inrichting moeten de afvalstoffen worden toegelaten, die 

IV.2 

op grond van de plannen ingevolge de Afvalstoffenwet op of in 
de bodem mogen worden gebracht en die afkomstig z~Jn van 
gemeenten, behorende tot het in het betreffende afvalstoffen
plan aangegeven samenwerkingsgebied. 

b. De afvalstoffen genoemd ender punt a. die afkcmstig zijn van 
buiten het ender a. genoemde samenwerki.ngsgehied mogen slechts 
warden toegelaten indien instemming is verkregen van de directeur. 

c. Tot de inrichting mceten de afvalstoffen worden toegelaten ,. 
waarvan wij heb.ben aangegeven, dat deze in de onderhavige ,'( 
inrichti.ng dienen te worden ve.rwerkt. 

d. Brandende of smeulende stoffen mogen niet tot de inrichting 
worden toegelaten. 

e. 

f. 

q. 

h. 

i. 

Een differentiatie van tarief stelling mag niet tot gevolg 
hebben dat een of meer categorieen van afvalstoffen indirect 
geweigerd wordt/worden. 
Het voor de acceptatie van afvalstoffen gehanteerde tarief 
behoeft de goedkeurinq van de directeur. 
Er mogen geen verwerkbaarheidseisen aan de te ontvangen 
afvalstoffen warden gesteld, die verder gaan dan nodig zijn 
voor de verwerking van het afval met het binnen de inrichting 
aanwezige, gebruikelijk toe te passen materieel. 
Het slib, afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties mag 
slechts in gestabiliseerde vorm tot de inrichting warden 
toegelaten. 
Er mag geen asbest of as.besthoudend materiaal in de inrichting 
worden toegelaten. 

Registratie 

Van elke aanqeleverde partij afvalstoffen meet, alvorens deze naa.r 
het stortfront wordt vervoerd, op ten minste een start.ban warden 
geregistreerd: 

I. De soort afval. 
De volgende categorale indeling moet daarbij warden gehanteerd: 

'a. huishoudelijk afval; 
b. grof huisafval; 

'c. veeg-markt-plantsoen, drijfafval en roostergoed; 
"d. putmodder; 
"e. kantoor-, winkel- en dienstenafval; 
'f. industrie-afval; 
" g. bouw- en sloopafval; 
"h. agrarisch ,afval; met uitsluiting van drijfmest; 
'i. slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
'j. bagqerspecie; 
'k. verontreinigde grond afkomstiq van bodemsaner:.ngsprojecten; 

l. ziekenhuisafval voor zover het betreft huishoudelijke 
componenten. 
Een nadere omschrijving per categorie is weergegeven in hoofd

_stuk XI van daze vergunninq. 
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IV.3 

IV.4 

IV.5 

IV.6 

II. De herkornst van de afvalstoffen met dien verstande, dat 
a. wanneer het betreft afvalstoffen die onder I.a t/m d ziJn 

genoemd met de naam van de gemeente van herkomst kan warden 
volstaan; 

b. wanneer het betreft afvalstoffen die onder I.e, I.f en I.j zijn 
genoemd meet warden vermeld de naam en het adres van het 
bedrijf van herkomst; 

c. wanneer het betreft afvalstoffen die onder I.q, I.h, I.i en I.k 
zijn qenoemd meet warden vermeld: 
het adres van herkomst; 

d. wanneer het een vervoerder betreft de naam en het adres van de 
particulier c.q. het bedrijf, dat de partij afvalstoffen heeft 
aangevoerd en het kenteken van het transportmiddel. 

III.De hoeveelheid afvalstoffen. 
Van elke aangeleverde partij afvalstoffen meet de hoeveelheid 
in gewichtseenhaden worden geregistreerd. Oaartoe moet ten 
minste een weegbruq zijn opgesteld. 

Contra le 

Aan de hand van de ingevulde gegevens beslist het bij de ingang van 
de iprichting voor controle aangestelde personeel of de desbetref
fende partij afvalstoffen verder wordt toegelaten tot het deel van 
de inrichting, waar de afvalstoffen worden gestort. Het personeel 
lean daartoe van de aanbieder een rapport met betrekJcing tot analyse 
en/of samenstelling verlangen. 

Tijdens het lessen van de afvalstoffen dient het uitsluitend voor 
controle aangestelde, ter zake deskundige personeel alke aange
voerde partij afvalstoffen ten minste visueel te controleren. 

Van de aan de poort van de inrichting -op grond van de in voor
schrift IV.3 bedoelde gegevens, samenstell~g en/of analyse- ge
weigerde afvalstoffen moeten de in voorschrift IV.2 punt II be
doelde gegevens worden 9eregistreerd. De bestemmin9 van de afval
stoffen meet zo mo9elijk worden vastgele9d. 

Een partij afvalstoffen die na de controle bij de inqan9 van de 
inrichting op het stortfront wordt gestort en waarvan 
l. duidelijk is dat het storten ervan in strijd is met deze 

... 
~. 

verqunninq, meet onmiddellijk van het stortfront worden ver
wijderd en in overleg met de directeur worden afgevoerd; 
veDUoed wordt dat het storten ervan iii s~ijd is wet deze 
vergunning moeten worden geanalyseerd; in afwachting van de 
resultaten van de analyse moeten de afvalstoffen op een af: ~ 
zonderlijk~ plaats worden bewaard. ___. 
Eerst nadat door analyse is vastgesteld dat storten van de 
betreffende afvalstoffen niet in str~jd is met deze vergunning, 
moqen zij op het stortfront worden verwerkt. In andere gevallen 
moeten de afvalstoffen worden behandeld conform het gestelde in 
punt l. 
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IV.7 

IV.8 

Gereqistreerde geqevens moeten qedurende 10 jaar na beeindiging van 
de stortactiviteiten ter beschikking worden gehouden. 
Aan het einde van ieder kalenderjaar moet al hetqeen in die periode 
inqevolge hoofdstuk IV is geregistreerd in overzichtelijke vorm ter 
kennisneminq warden toeqezonden. De directeur kan hiervoor richt
lijnen geven. 

De vergunninqhouder dient bij het gebruiJana.ken van deze vergunning 
rekening te houden met het Provinciaal Afvalstoffenplan 
Noord-Brabant d.d. november 1983. Mede met het ooq daarop dient aan 
de door of vanweqe het samenwerkingsgebied eventueel aan te wijzen 
onafhankelijk controleur alle medewerking te worden verleend welke 
voor een goede uitvoering van diens taak nodiq is. 
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·' V. EINDAFWERKING VAN HET STORTTERREIN 

V.l Op terreingedeelten waar de eindheogte(n) van verwerken is (zijn) 
bereikt meet binnen een half jaar een voor de volgbestemming 
geschikte afdeklaag warden aangebracht. 
Eij risicodragende bestemmingen zeals landl:iouw en actieve recrea
tie dient de samenstelling van de afdeklaag te bestaan uit schone 
grand. 
Bij niet-risicadrage.nde bestemmingen zeals ' bosbeuw en passieve 
recreatie mag de samenstelling van de afdeklaag bestaan uit 
(epgewerkte) grand waarin de cancentraties aan staffen genaemd in 
de A-waardenkolom van het taetsingskader voor bodemsanerings
gevallen niet averschreden mogen worden. Een eventuele opmenging 
van schane grond met claarvoor in aanmerking komende afvalstaffen 
ten behoeve van de eindafdekking in het geval van niet-risico
dragende besterrur~ngen moet de instemming hebben van de directeur. 
De eindafdeklaag moet na inklinking ten minste 80 cm dik zijn. 

V.2 Op het gedeelte van de inrichting, dat overeenkomstig het ge
stelde in voorschrift V.l is afgedekt, moeten zo spoedig mogelijk 
afdeende maatregelen ter voorkoming van erasie worden genomen 
bijvaorbeeld door inzaaien met graszaadf dit gedeelte meet in. 
ieder geval in het eerstvolgende plantsei%oen warden ingericht 
avereenkomstig het bij de aanvrage behorende landschapsplan, danwel 
bij een herzien en goedgekeurd landschapsplan confo.cn dit herziene 
plan. 

V.3 Hemelwater moet aan het oppervlak zonder stagnatie naar de vaet van 
de stortplaats kunnen afstramen. Hiertoe moet het oppervlak van de 
stcrtplaats steeds ender een helling van ten minste 2\ liggen en 
wel zodanig dat geen horizontale terreingedeelten of ingesloten 
laagtes voorkomen. 
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VI. Bovengrendse opslag van brandbare steffen 

VI.l De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende Z~Jn om 
schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of 
overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid ender alle omstan
digheden meet zijn verzekerd. 

VI.2 De ondersteunende constructie van een tank meet uit onbrar.dbaar 
materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient 
een doelmatige fundering te worden aangebracht. 

VI.3 Een tank meet zijn vervaardigd van staal en van een goede en veilige 
const:ructie zijn. 

VI.4 Het uitwendige van een tank meet deugdelijk tegen corrosie zijn 
beschermd, bijvoorbeeld door een eppervlakte-behandeling en het 
direct daarna aanbrengen van een doe.lmatige verf. 

VI.5 Een tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen, waardoor het 
inwendige wandoppervlak kan warden enderzecht. 

VI.6 Een tank moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp met een in
wendige m.iddellijn van ten minste 50 mm; de ontluchtingspijp moet 
tegen inregenen zijn beschermd. Bij een tank met een kleinere inhoud 
dan 10 m~ kan worden volstaan met een ontluchtingspijp met een 
inwendige m.iddellijn van 30 mm. 

VI.7 In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau 
meet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen aisluiter zijn 
geplaatst; deze meet zodanig zijn uitgevoerd, dat duidelijk is te 
zien of de afsluiter geopend dan wel gesloten is. 

VI.8 De tank meet zijn geplaatst in een tankput. 

VI.9 De wanden en de vloer van de tankput moeten een vloeistofdichte bak 
vormen, waarvan de opnamecapaciteit ten m.inste gelijk is aan de 
inhoud van de tank, vermeerderd met 10\ van deze inhoud. De tankput 
meet voldoende sterk zijn om weerstand te lcunnen bieden aan de als 
gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. 

VI.10 Daorvaeringen van leidingen door de tankput moeten vloeistefdicht 
zijn. 

VI.ll Het hemelwater meet uit de put warden afgevoerd door een leiding 
waarin buiten zo dicht mogelijk bij de omwalling of een muur een 
afsluiter is aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden 
gehouden en mag slechts voor bet laten afvloeien van hemelwater 
warden geopend. Deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien 
boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebrachte, zodanig dat 
qeen hemelwater in de bak kan komen. 

VI.12 De tank meet op een afstand van ten minste 3 m van een erfafschei
dinq of een gebouw, zijn geplaatst. 
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VI.13 De gehele installatie van een tank en de leidingen meet vloei
stofdicht zijn. De directeur kan te allen tijde eisen, dat dit ten 
overstaan van een daartoe door hem aan te wijzen deskudige door een 
beproeving wordt aangetoend. Indien bij deze beproeving een lekka.ge 
of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd, moet de tank 
enmiddellijk worden gele~gd en buiten ge.bruik worden gesteld. 

VI.14 Het leegzuigen en vullen van een tank meet geschieden met zodanige 
voorzorgen, dat lekken en morsen van vloeistof wordt voekomen. 

VI.15 Een tank mag slechts veer 95% warden geV"~ld. 

VI.16 Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de 
losslang is afgekoppeld, meet de vulstomp of vulleiding met een geed 
sluitende dop of afsluiter worden afgesloten. 
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VII. 

VII.A.l 

VII .A • .2 

VII.A.3 

VII.A.4 

VII.A.5 

BOVENGRONDSE OPSLAG VAN PROPA:AN 

Installatie van het reservoir 

Het terrein, waar een reservoir is gelegen meet een goede 
natuurlijke ventilatie hebben en meet daartoe aan ten m.inste twee 
tegenover elkaar gelegen zijden open zijn, tenzij daarlanqs 
slechts een lage, niet qesloten bebouwing voorkornt. 
Een reservoir moet ten behoeve van de toeqankelijkheid bij brand 
in de omgeving aan alle kanten voldoende vrij liggen. Hiertoe 
meet het terrein ten minste 6 meter breder zijn dan de middellijn 
van het reservoir en ten mi.nste 6 meter lanqer zijn dan de lengte 
daarvan. 

Een reservoir meet op een afstand van ten minste 5 meter van de 
erfscheidinq zijn gelegen. Indien tussen het reservoir en de 
erfscheiding een brandmuur is aangebracht, dan wel indien zich 
aan de andere zijde van de erfscheiding een openbaar water of een 
terrein met een agrarische bestemming bevindt, meet de afstand 
tussen het reservoir en de erfschaiding ten minste 3 meter 
bedragen. Ce brandlnuur moet bestaan uit een geheel gesloten wand 
met een brandwerendheid . van ten minste 60 minuten. De brandmuur 
meet ten mi.nste 0,5 meter boven de bovenkant van het reservoir 
steken en een zodanige lenqte hebben dat de afstand van elk punt 
van het reservoir tot de erfscheding, om de muur heen gemeten, 
niet minder dan 5 meter bedraaqt. 

Een reservoir meet zijn gelegen op een afstand van ten minste 
7,5 meter van een tot de inrichtinq behorend gebouw en•van de 
eigen woning, alsmede op een afstand van ten minste 15 meter van 
een tot de inrichtinq behorende opslagplaats van brandbaar 
materiaal. Indien tussen het reservoir en deze objecten een 
brandmuur is aangebracht of indien de wand van deze objecten een 
brandwerendheid bezit van ten minsta 60 minuten, ma.q de afstand 
tussen bet reservoir en de objecten minder zijn, maar meet zij 
ten minste 3 meter bedragen. 
Ce brandmuur meet bestaan uit een geheel gesloten wand met een 
brandwerendheid van ten minste 60 minuten. De brandmuur meet ten 
minster 0,5 meter boven de bovenkant van het reservoir uitsteken 
en een zodanige lenqte hebben dat de afstand van elk punt van het 
reservoir tot de objecten, om de muur heen gemeten, niet minder 
dan 7,5 meter onderscheidenlijk 15 meter bedraaqt. 

Een reservoir meet zijn qeleqen op een afstand van ten minste 
15 meter van binnen de inricht.inq qeleqen reservoirs voor de 
opslaq van andere brandbare vloeistoffen, indien deze reservoirs 
bovenqronds zijn qeleqen en op een afstand van ten minste 
1,5 meter van de horizontale projectie, indien deze reservoirs 
ondergronds .of ingeterpt zijn qeleqen. Een reservoir moat zijn 
qelegen op een af stand van ten minste 5 meter van een ander 
Eropaan-reservoir. 
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VII.A.6 

VII.A.7 

VII.A.8 

Het reservoir en het vulpunt moeten ziJn gelegen op een afstand 
van ten minste 7,5 meter van kelderopeningen,open putten en 
aanzuigopeningen van ventilateisystemen, qelegen op minder dan 
1,5 meter boven het maaiveld. 

Een reservoir meet zijn opgesteld op een vlakke harde en 
on.brandbare vaste ondergrond die zich ten minste op het niveau 
van het omliggend terrein meet bevinden. 

Indien een reservoir is opgesteld op een voor publiek toeqanke
lij k terrein, meet rend het reservoir een hekwerk zijn aange
bracht. Cit he.kwerk meet zich bevinden op een afsta.nd van ten 
minste 1,5 meter van het reservoir, een hoogte bezitten van 
2 meter en bestaan uit een omrastering van steviq metaaldraad
vlechtwerk met een maaswijdte van maximaal 50 mm en een draad
dikte van minimaal 2 mm. In het hekwerk moet zich, aan de zijde 
waar zicht de bedieningsorganen bevinden, een deur bevinden die 
naar buiten opent en die van buitenaf slechts met een sleutel te 
openen is, doch van binnenuit zonder sleutels ka.n worden qeopend. 
De deur moat te allen tijde qemakkelijk bereikbaar zijn. Het 
terrein binnen het hekwerk meet zijn vrijgehouden van eniq 
materiaal. 

VII.A.9 De electrische installatie, gelegen binnen 5 meter (horizontaal 
en verticaal gemeten) van een reservoir met toebehoren meet 
voldoen aan de voorschriften welke gelden voor ruimten die zijn 
geclassificeerd als zone 2 als bedoeld in NEN-3410 (voorheen 
ruimten met beperkt qasontploffinqsgevaar, zeals aangeqeven in 
NEN-1010, NEN-3125, en NEN-EN 50.014 tot en met 50.020). 
Binnen voornoemde afstand mag niet worden gerookt en mag qeen 
open vu~ of apparatuur met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 
300°C aanweziq zijn. 
Op een he.kwerk, dan wel nabij het reservoir moet met betrekkinq 
tot dit verbod een veiligheidssymbool volgens het Besluit.veiliq
heidssignalerinq op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142) zijn 
aanqebracht. 

VII.A.10 Een reservoir meet geed bereikbaar ziJn veer de tan.kwaqen die hat 
reservoir komt vullen. Ce tankwagen moet onbelemmerd de losplaats 
kunnen bereiken en verlaten. 
Behoudens bij een opslaq van propaan, die reeds is opgericht v66r 
1 juli 1984, moat de opstelplaats van de tan.kwagen zich bevinden 
op een afstand van ten minste 5 meter van het reservoir, op een 
afstand van ten minste 7,5 meter van een tot de inrichting 
behorende gebouw van een eigen woning, alsmede op een afstand van 
ten minste 15 meter van een tot de inrichting behorende opslaq
plaats van brandbaar mater~aal. 
Indien de wand van een object, gemeten binnen de in de vorige 
volzin ve.rmelde afstanden (zowel horizontaal als verticaal) vanaf 
het reservoir van de tankwagen, een brandwerendheid bezit van ten 
minste 60 minuten mag de afstand tussen de opstelplaats v~• de 
tankwaqen en dit object minder zijn, maar moet zijn ten minste 
3 meter bedraqen. 
Tijdens het vullen van het reservoir moat de tankwaqenchaffeur 
zowel zicht kunnen hebben op de tankwaqen als hat op bet vullen 
van het reservoir. 
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VII.B 

VII.B.l 

VII.B.2 

VII.B.3 

VII.B.4 

VII.B.5 

VII.B. 6 

Gebruik van het reservoir 

Een reservoir met toebehoren meet voor de ingebruiksname door de 
Dienst voor het Stoomwezen of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 
76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 
84/526 en 84/527/EEG, aangewezen instantie zijn gekeurd en 
beproefd overeenkomstiq het qestelde in de Regels. Als teken van 
goedkeurinq meet op de stempelplaat van het reservoir de datum 
(maand en jaar) van keu.rinq en het kenmerk van de keuringsinstan
tie zijn ingeslagen. 

Op de plaats van opstellinq moeten hogedrukleidinqen en hun 
toebehoren voor de ingebruikname door de Dienst voor het Stoom
wezen zijn gekeurd en beproefd. 

Een corrosiebeschermende bekleding van ondergrondse hogedruklei
dingen meet, op de plaats waar de leidingen zijn ingegraven, voor 
de inqebruikname door of namens het KIWA zijn gekeurd. Indien de 
leidinqen kathedisch zijn besche.rmd, meet de kathodische bescher
ming binnen drie maaden na de ingebrui.kname door of namens het 
K!WA zijn gekeurd. Van deze keuringen moeten de bevindingen aan 
de directeur warden overlegd. 

Op de plaats van de opstellinq moeten de middeldruk- en lagedruk
leidingen met hun toebehoren voor de ingebrUikname door een door 
de Dienst voor het Stoomwezen of het KIWA geaccepteerde installa
teur zijn gekeurd en beproefd. 

Ondergrondse middeldruk- en lagedrukleidingen, die voerzien zijn 
van een corrosiebesche%menda bekleding mceten, op de plaats waar 
de leidingen zijn ingegraven, door een door de Dienst voor het 
Stocmwezen of het KIWA geaccepteerde installateur zijn gecontro
leerd, overeenkomstig de door het KIWA gestelde eisen. Indian de 
ondergrondse leidingen zijn voorzien van een kathodische bescher
minq moeten deze binnen 3 maanden na de ingebruikname van de 
installatie door oi namens het KIWA zijn gecontroleerd. Van deze 
keuringen moeten de bevindingen aan de directeur warden overleqd. 

zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zeals 
bijvoorbeeld bij wijzigen of reparaties, doch uiterlijk zes jaar 
nadat de laatste keuring heeft plaatsgevonden, meet een reservoir 
met gementeerd toebehoren zijn herkeurd door de Dienst voor het 
Stoomwezen. Als teken van qoedkeurinq meet op de stempelplaat van 
een reservoir de datum (maand en jaar) van herkeuring en het 
kenmerk van de keuringsinstanties zijn ingeslagen. Indien ten 
genoege van de Dienst voor het Stoomwezen is aangetoond dat een 
reservoir en zijn toebehoren geed zijn onderhouden, kan de 
keuringstermijn, in afwijking van de eerste volzin, door de 
Dienst van het Stoomwezen warden verlengd tot ten hooqst 10 jaar. 
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VII.B.7 

VII.B.8 

VII.B. 9 

Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleidinq geven, zeals 
bijvoorbeeld wij wijziqingen of reparaties, doch ten hoogste zes 
jaar nadat de laatste Jceuring heeft plaatsgevonden, moeten 
hogedrukleidinqen met hun toebehoren zijn herkeurd door een door 
de Dienst voor het Stoomwezen. 

Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleidinq geven, zeals 
bijvoorbeeld bij wijzigingen of reparaties, doch ten hoogste zes 
jaar nadat de laatste keuri.nq heeft plaatsqevonden, moeten de 
middeldruk- en lagedrukleidingen met hun toebehoren door een door 
de Dienst veer het Stoomwezen of het KIWA geaccepteerde installa
teur zijn herkeurd en beproefd, overeenkomsting NEN-3324. 

Een kathodische bescherming van ondergrondse leidingen moet ten 
minste een maal per jaar door of namens het KIWA warden gecontro
leerd. 
Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, doch uiter
lij k zes jaar nadat de laatste keurinq heeft plaatsqevonden, meet 
de corrosiebeschermende bekledinq van ondergrondse leidingen door 
een door de Dienst voor het Stoomwezen of het KIWA geaccepteerde 
installateur zijn herkeurd, overeenkomstig de door het KIWA 
gestelde eisen. 

VII.B.10 De aanleq van propaan-voerende delen van het hogedruk gedeelte 
van de installatie, alsmede wijzigingen en onderhoudswerkzaam
heden hieraan moeten warden uitgevoerd door een door de Di enst 
voor het Stoomwezen geaccepteerde installateur. 
Wordt aan een reservoir of hogedrukleidingen gelast dan meet 
nadat het laswerk heeft plaatsgevonden het betreffende gedeelte 
van de installatie tevens opnieuw worden ge.keurd door de Dienst 
van het Stoomwezen. 

VII.B.ll De aanleg van propaan-voerende delen van het middel- en 
lagedrukgedeelte van de installatie, alsmede wijzigingen en 
onderhoudswerkzaamheden hieraa.n moeten worden uitqevoerd door een 
door de Dienst voor het Stoomwezen of het KIWA geaccepteerde 
installateur. 

VII.B.12 Aan een reservoir, de leidinqen en de toebehoren moqen geen 
handelinqen worden verricht, waarbij vuur wordt gehanteerd of le.an 
ontstaan, alvorens de installatie druk- en gasvrij is gemaakt. 
Het druk- en gasvrijmaken van de installatie meet op een veilige 
wijze plaatsvinden, met inachtneminq van CPR 11-2, bijlage III en 
IV-I. Het in bedrijf nemen van een gasvrij gemaakte installatie 
meet gaschieden met inachtnemi.~g van CPR 11-2, bijlage IV-2. Het 
druk- en gasvr~jmaken en hat in bedrijfnemen van het hogedruk
gedeelte van de installatie moeten worden uitqevoerd door een 
door de Dienst voor het Stoomwezen geaccepteerde installateur. 
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VII.B.13 Degene die de inrichtinq drijft moet er zorg voor dragen dat het 
vullen van een reservoir uitsluitend geschiedt door de tankwaqen
chauffeur, na verkregen toestemming van de gebruiker. Bij het 
vullen moet er in het bijzonder op worden gelet dat bet reservoir 
tot niet meer dan het maximaal toelaatbare niveau wordt gevuld. 
Voor bet vullen van een reservoir mogen uitsluitend slangen 
warden toegepast, die bij de tankwagen behoren. Ce slanqen moeten 
steeds eerst visueel op een goede staat worden gecontroleerd 
alvorens te worden gebruikt. Beschadigde slangen moeten voor 
reparatie of vernieuwing worden afgevoerd. 
Zowel bij het aan- of afkoppelen van de slangen als tijdens het 
vullen moqen de slangen niet in aanrakinq komen met scherpe delen 
waardoor beschadiging kan optreden. Bij bet aan- of afkoppelen 
van de slangen moet bet optreden van vonken worden voorkomen door 
bijvoor.beeld bet gebruik van vonkvrij gereedschap. 
De vulslang mag niet via woningen, (bedrijfs)gebouwen of andere 
besloten ruimten naar het vulpunt warden gelegd. 

VII.B.14 Degene die de inrichting drijft meet er zorg voor draqen dat bij 
het vullen van een reservoir uit een tankwagen maatregelen voor 
bet afvoeren van statische elektriciteit zijn getroffen. Ce 
elektrische verbinding tussen tankwagen en YUlpunt meet tot stand 
zijn gebracht alvorens de vulslang wordt aangesloten en mag 
slechts warden verbroken nadat na het vullen de vulslang is 
afgekoppeld. 

VII.B.15 Het vullen van een reservoir mag niet gescbieden indien daarbij 
wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is. 
Tijdens het vullen moet een draagbaar poederblustoestel met een 
vulling van ten minste 6 kg blusmiddel voor direct gebruik 
aanwezig zijn. 

VII.B.16 Ce motor van het voertuig, waannee propaan wordt aangevoerd mag 
niet in werking z~jn tijdens bet aan- en afkoppelen van de 
leidingen en -indien de motor daartoe niet nodig is- ook niet 
tijdens bet lessen. 

VII.B.17 Een reservoir mag, direct na het vullen, maximaal tot 85' met 
vloeibaar propaan gevuld zijn. Een reservoir met een inhoud 
grater dan 3 m3, waarvan de eerste keuring heeft plaatsgevonden 
v66r l januari 1984 mag maximaal tot 90' met vloeibaar propaan 
zijn gevuld. 

VII.B.18 De propaaninstallatie moet steeds in goede staat van onderboud 
verkeren. 

VII.B.19 Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zeals een bedrijfs
stoornis heeft voorgedaan of zich voordoet, waardoor explosieve 
hoeveelheden propaan buiten de inrichting zijn gekomen dan wel 
Jcunnen komen, moeten onmiddellijk maatreqelen warden getroffen om 
de gevolgen van die gebeurtenis te beperken. Hiertce moat een 
noodplan in de inrichting aanwezig zijn, dat is opgesteld overeen
komstig CPR 11-2, bijlage I. 
Van een en ander meet terstond kennis warden gegeven aan de 
directeur. 
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VII.C 

VII .C. l 

VII.C. 2 

VII.C.3 

VII.C.4 

Construct!e van het reservoir en toebehoren, alsmede van 
leiding:net 

Een reservoir en toe.behoren, waa.rvan de eerste keurinq heeft 
plaatsqevonden na l januari 1984, meet zijn uitqevoerd over
eenkomstiq CPR ll-2, hoofdstuk 7 .1 en 7 .3. 

Een reservoir en toebehoren, waarvan de eerste keurinq heeft 
plaatsqevonden veer l januar~ 1984, meet zijn uitqevoerd ever
eenkomstiq CPR 11-2, hoofdstuk 7.2 en 7.4. 

Een reservoi.r, waarvan de eerste keur~q heeft plaatsgevonden 
voor januari 1984 en dat niet is uitgeveerd overeenkomstig CPR 
ll.-2, hoofdstuk 7.1, moet uiterlijk l januari 2014 .buiten ge.bruik 
zi.jn qesteld. 

Leidin9en en toebehoren moeten zijn uitgevoerd overeenY..omstig CPR 
11-2, hoofdstuk 7 .s. 
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VIII. BRANDBESTRIJDINGSM!DDELEN 

VIII.l De volgende onderwerpen moeten voldoen aan resp. ziJn uitgevoerd 
volgens de door de Brandweercommandant gestelde eisen: 
1. de brandwerendheid van onderdelen van gebouwen, ondersteu

ningsconstructies e.d.; 
2. de aard, de uitvoering en de situering van de toe te passen 

brandblusmiddelen, branddetectie- en brandbeveiligingssystemen; 
3. de wijze en frequentie van inspectie op de goede werking, de 

goede staat en de juiste situering van de brandblusmiddelen, 
branddetectie- en brandbeveiligingssystemen; 

4. wijze van bescherming van brandblusmiddelen en brandbevei-
ligingssystemen tegen beschadiging. 

De wijze waarop aan bovenbedoelde eisen is voldaan, moet warden 
vastgelegd in een aan Gedeputeerde Staten van Moord-Brabant en 
voornoemde commandant te zenden rapport. 

VIII.2 De brandblusmiddelen en brandbestrijdingsinstallaties dienen 
steeds voor onmiddellijk gebruik gereed en te allen tijde goed 
bereikbaar te zijn. 
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IX. OPSLAG CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN EN/OF PROBLEEMSTOFFEN UIT 
GEZINSnUISHOUDINGEN 

IX.1 

IX.2 

IX.3 

IX.4 

IX.S 

IX.6 

Niet in gebruik zijnde best:ijdingsmiddelen moeten in de speciaal 
daartoe bestemde ruimte warden opgeslagen. 

De in X.l bedoelde ruimte meet voldoen aan de daaraan gestelde eisen 
in hoofdstuk 7.3. van het pu.blicatieblad P nr. 42, uitgegeven door 
het Directoraat Generaal van de Arbeid van het Ministerie van 
Sociale Zaken. 

Voorwaarden voor de bewaring van probleemstoffen uit particuliere 
huishoudens 

De aangeboden probleemstoffen moeten warden bewaard in de gesloten 
oorspronkelijke verpakkingseenheid in geed gesloten Cpolyethyleen) 
vaten van 60 liter. 

De (polyethyleen) vaten, welke gezamenlijk niet meer dan 500 liter 
vloeistof mogen bevatten (ieder max. 40 liter), alsmede de vaste 
stoffen, moeten zijn geborgen in een uitslUitend voor dit doel be
stemde kast b~ten een werklokaal of in een uitsluitend voor dit 
doel bestemd gebouw of deel van een gebouw1 de (polyethyleen) vaten 
mogen niet zijn gestapeld. 

Van de bewaarruimte moet(en): 
a. de vloe.r vloeistofdicht zijn; 
b. de wa.nden zijn ver1aardigd van een constr~ctie met een 

brandwerendheid van ten minste 60 minuten, bepaald overeen.komstig 
de nor111 NEN 3884, uitgave 1978; 

c. een toegangsdeurconstructie aan beide zijden een brandwerendheid 
bezitten van ten minste 60 minuten, bepaald overeen.komstig het 
gestelde in hoofdstuk O van de norm NEN 1076, uitgave 1963; een 
verklaring van de leverancier of vervaardiger van de deurcon
structie dat aan de eis van brandwerendheid wordt voldaan meet 
kunnen warden overgelegd, ender verwijzing naar het rapportnwmner 
van het brandbeveiligingsinstituut TNO of andere gegevens van de 
Inspectie voor het Brandweerwezen; de deur meet naar buiten 
draaiend zijn; 

d. de drempel ender een toeqangsdeur me~ de vloer en de wanden een 
vloeistofdichte bak vo%men, welke ten minste 250 liter vloeistof 
Jc.an bevatten. 

De bewaarruimte meet op de buitenlucht zi)n geventileerd door middel 
van een openinq, aanqebracht in een der zijwanden na.bij de vloer 
boven het peil van de dorpel en een opening in of nabij de 
tegenoverliggende zijwand; indien de bewaarruimte voor het publiek 
vrij toegankelijk is, moeten de openingen zodaniq zijn beschut dat 
het niet moqelijk is op eenvoudige wijze door deze openinqen stoffen 
en voorwerpen in de bewaarruimte te brenqen, bij voorbeeld door de 
openingen in la.byrintvonn uit te voeren, hetzij te bcschutten door 
dubbele beplating of dubbele roosters met wederzijds verspringende 
openingen. 
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IX. 7 

IX.8 

IX.9 

De spleetbreedte van deze openingen mag niet kleiner ziJn dan l cm 
en niet groter dan 2 cm; de openingen mogen niet afsluitbaar zijn en 
moeten een luchtdoorlatend oppervlak hebben van ten minste l dm4 en 
moeten tevens een gezamenlijke doorlaat hebben van 1/250 van het 
vloeroppervlak van de bewaarruimte. 

De plaats van de bewaarruimte moet, in overleq met de onderafdeling 
milieubeheer van de provinciale waterstaat en zonodig in overleg met 
de plaatselijke brandweercommandant, zodanig zijn gekozen dat de 
mogelijkheid van brandoverslaq naar belendinqen buiten de erfschei
ding van de inrichting wordt vermeden (zie hiervoor onder andere 
hoofdstuk F.5, band l van het handboek H.inderwet). 

Toegang tot de bewaarruimte mag alleen geschieden door of in aanwe
zigheid van personeel dat hiervoor toestemming heeft van het gemeen
tebestuu.r; de bewaarruimte mag' niet vrij toegankelijk zijn voor het 
pu.bliek en meet behalve t~jde..~s het inbrenqen of u.itnemen va.~ stof
fen, bussen of flessen, met slot en sleutel zijn gesloten. 

IX.10 De vloeistoffen moeten zodaniq zijn opgeslagen dat wederzijdse aan
tasting zowel als aantasting van andere stoffen niet Jean plaatsvin
den; eventuele rekken of schappen moeten boven het peil van de dor
pel en ten minste 25 cm boven de vloer zijn aangebracht om een goede 
reiniging mogelijk te maken; eventueel lekkende flessen of bussen 
moeten geplaatst warden in overmaatse vaten. 

IX.11 Eventueel op de vloer gemorst chemisch afval moet direct warden 
opgeruimd. Voor dit doel moeten geschikte gereedschappen en 
materialen aanwezig zijn: het personeel moet geinstrueerd zijn met 
betrekking tot de te nemen maatregelen bij onregel.matigheden. 

IX.12 Indien wordt getwijfeld omtrent de behandeling van in ontvangst ge
nomen chemische afvalstoffen moet hieromtrent contact warden opgeno
men met de beheerder van het regionale depot. 

IX.13 In en binnen een afstand van 2 m van de bewaarruimte mag geen ander 
kunstlicht warden gebruikt dan elektrisch licht; de elektrische in
stallatie meet voldoen aan de voorschriften, welke gelden voor ruim
ten met beperkt gasontploffingsgevaar, zeals aangegeven in hoofdstuk 
X van de no~ NEN 1010, uitgave 1962. 

IX.14 In de bewaarruimte en binnen een afstand van 2 m daarvan mag niet 
warden gerookt en mag geen vuur aanwezig zijn; op de toeqangsdeur 
meet met duidelijk leesbare letters van ten minste 5 cm hoogte het 
opscr~:..ft zijn aanqebracht "Rcken an \.""1ur verboden" of sen overeen
komstig genormaliseerd veiligheidsteken volgens NEN 3011, uitgave 
1977, aanwezig zijn • 

. 
IX.15 Nabij de bewaa.rruimte meet een poederblusser (bluspoeder Bl aanwezig 

zijn met een vulling van ten minste 7 kg; het blusmiddel moat onbe
lemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik ge
reed beschikbaar zijn. 

IX.16 De bewaarruimte moat schoon worden gehouden en in goede staat van 
onderhoud ~erkeren. 
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X. BEGRIPPENLIJST 

Directeur 

Hoogst c.q. laagst voor
komende grondwaterstand 

Schone grand 

De Dienst 

Keuringsdienst 

Stortplaats 

Brandweercommandant 

Brandwerendheid van 
bouwdelen 

Brandwerendheid van 
deur- luik- en raam
constructies 

CPR 11-2 
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Ce Cirecteur van de Dienst Water
s taat, Milieu en Vervoer (van de 
provinci.e) 

De grondwaterstand die statistisch 
gezien ten hoogste eenmaal per 
10 jaar voorkomt. 

Schone grand is grand welke niet is 
opgemengd en/of bezoedeld met afval
stoffen, zeals ender meer zuiverings
sli.b, verontreinigde baggerspecie en 
verontreinigde grand van bodem
saneringsproj ecten. 

De Dienst voor het Stoomwezen. 

Een door de Dienst aanvaarde keu
ringsdienst. 

Het gedeelte van de inri.chting waar 
afval is dan wel wordt verwerkt 
(gestort). 

De brandweercommandant in de gemeen
te Til.burg. 

De tijd uitgedrukt in minuten, 
gedurende welke enig bouwkundiq 
onderdeel van een gel:louw, niet zijnde 
een deur- luik- of raamconstructie, 
zijn functie moet kunnen blijven 
vervullen bij verhitting, bepaald 
volgens NEN 3884, uitgave 1978. 

De tijd uitgedrukt in minuten, 
gedurende welke deur-, luik- en raam
constructies weerstand bieden tegen 
bezwijken en vlamdicht blijven in 
geval van brand, bepaald volgens 
NEN 3885, uitgave 1982. 

De door de Commi.ssie Preventie van 
Rampen door gevaarlijke stoffen 
uitgegeven richtlijn "de opslag van 
propaan en butaan in bovengrondse 
stationaire reservoirs met een inhoud 
grater dan 0,15 m~ en ten 
hoogste 5 m~·, uitgave 1986. 



Hogedruk 

K!WA 

Lagedruk 

Middeldruk 

NEN 

NEN-EN 

On.brandbaar 

Regels 

omschrijving categorien afvalstoffen: 

a. 

b. 

c. 

Huishoudelijk afval: 

Grof huisafval: 

Veeq-, marn-, plantsoen, 
drijfafval en roostergoed: 
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Een aanvoerdruk die gelijk is aan of 
hoger is dan de dampspanning van het 
in het reservoir opgeslagen vloeibare 
propaan. 

Het Keurinqsi..~stituut voor Water
leiding Artikelen. 

Een aanvoerdruk van ten hoogste S kPa 
(50 mbar). 

Een aanvoerdruk hoger dan 5 kPa 
(50 mbar) doch lager dan de damp
spanning van het in het reservoir 
opgeslagen vloeibare propaan. 

Een doer het Nederlands Norma.lisatie 
Instituut (NNI) uitgegeven norm. 

Een door het Comite Europeen de 
Nonnalisation opgestelde en door het 
Nederlands Normalisatie Instituut 
(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde 
en uitgegeven norm. 

Het onbrandbaa.r zijn overeenJcomstig 
het bepaalde in NEN 3881, 
uitgave 1975 • 

• 
De Regels voor toestellen ender druk 
van de Dienst voor het Stoomwezen. 

Afval van particuliere huishoudingen 
dat in een door de gemeente 
voorgeschreven opbergmiddel 
aangeboden kan worden. 

Afval afJcomstig van particuliere 
huishoudens, dat door stukgrootte of 
gewicht normaliter niet tegelijk met 
huishoudelijk afval ingezameld wordt. 

Deze categorien komen respectievelijk 
vrij bij hat vegen van straten, het 
leqen van open.bare papierbakken, het 
opruimen van marktterreinen en het 
reinigen van plantsoenen, grachten, 
e.d •• Hiertoe wordt ook gerekend hat 
zoqenaamde roostergoed dat bij 
gemalen en zuiverinqsinstallaties uit 
hat intredende (afval)water wordt 
opgevanqen. 



d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

Putmodder: 

Kantoor-, winkel- en 
dienstenafval: 

Industrie-afval: 

Bouw- en sloopafval: 

Agrarisch afval: 
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Deze categorie afval is afko111Stig van 
straatkolken, riolen e . d •• 

Afval, afkomstig van kantoren, 
winkels en diensten, dat naar aard 
globaal overeenkomt met huishoudelijk 
afval. 

Afval van industriele bedrijven dat 
direct gerelateerd is aan het produk
tieproces, zoals emballage, grond- en 
hulpstoffen en afgekeurde eindproduk
ten. 
Uitgezonderd zijn kantoor-, winkel- en 
dienstenafval, bouw- en sloopafval, 
zuiveringssl.ib, aqrarisch afval, 
ziekenhuisafval, verbruikte verpak
kinqen van bestrijdingsmiddelen, 
chemische afvalstoffen en afgewerkte 
olie. 

"Afvalstoffen die vrijkomen bij res
pectievelijk het bouwen, renoveren en 
slopen van ge.bouwen en andere bouw
werken, zoals kw1stwerken en wegen". 

Partijen doorgedraaide groenten, fruit 
en soortgelijk veilingafval, waar
onder emballaqemateriaal, benevens de 
in de agrarische sector vrijkomende 
plantaardige afvalstoffen, alsmede 
afvalstoffen uit de intensieve 
veehouderij. 

Slib van rioolwaterzuiverings-
installaties (zuiveringslib) : De afvalstoffen die resteren na de 

zuiverinq van industrieel en huishou
delijk afvalwater. 

Bagqerspecie: Deze cateqorie afvalstoff en komt vrij 
bij het reinigen, uitbaggeren e.d. van 
o.a. sloten, kanalen, rivieren en 
havens. 

Verontreinigde grond afkomstig 
van bodemsaneringsprojecten: Grond welke afkomstig is van 

bodemsaneringsprojecten ingevolge de 
InterimWet Bodemsanering en die gevaar 
opleveren voor de volksgezondheid. 

f/BDM3 
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Ziekenhuisafval voor zover het 
betreft huishoudelijke compo-
nenten: 

• 

f/BDM3 

Afvalstoff en dkoJnstiq \'an intra- en 
extramurale instellingen, die qelet op 
de samenstelling te za.inen met huis
houdelij ke afvalstoffen kunnen worden 
vetwerkt • 





Mm1stene "an Volkshu1svest1ng, 
Ru1mtelr1ke Ordening en Milieubeheer 
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Teiefoon 10i01 320 93 67. teiex 32362 vrom nl 
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Uw aanvraag d.d. 14 juli 1990 
OGM/A nr. 1670503 

Ontheffing voor hat storten van 
chroomhoudend lederafval en slib 

AANTEKENEN 
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Samenwerkingsverband Midden-Brabant 
Postbus 3050 
5003 08 TILBURG 

-<errnerlc 
DGM/A 

· nr. 1670503/15 

5 :EB. 1991 

Ingevolge het bepaalde in artikel 31, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiene (Stb. 1988, 133) doe ik u hierbij ean exemplaar toakomen van de 
beschikking. Oeze beschikking betreft sen ontheff ing op grond van artikel 35 van 
de Wet chemische afvalstoffan (Stb. 1981, 696). 

f Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de onderhavige beschikking 
verwijs ik u naar de bijgevoegde "Kennisgeving van de beechikking naar aanlei
ding van een aanvraag om sen vergunning". 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en l"lilieub9'eer, 
voor daze: 
de plv. directaur-genaraal Milieubehee 
o.l. de directaur Afvalstoffen, 

Be.~Or1cStltroTra.iLL~. 
:ie<e.1<coa1 ,...,, ~ 22 •5 en '6 vana! ''"'°' ~ .., Oen kaaQ CS _., vanaf sa!Ol L~~ on., <ll! OCNerclSPIS rre1 rus ~ var.a• ,,...,,, Oen Haar;~ 
... ~e :w ~ar~~nJ ~ .la:ut" I!~. ~met'!' ~ OU! ~f ·e '<Etmeoen 



WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN 

KENNISGEVING VAN DE BESCHIKKING OP AANVRAAG OM ONTHEFFING VAN HET STORTVERBOD 

De ~inister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt 
bekend dat hij d.d. 5 februari 1991 aan het Samenwerkingsverband Midden-Brabant 
te Tilburg een ontheffing van het stortverbod ingevolge de Wet chemische 
afvalstof fen voor het op of in de bodem brengen van chemische afvalstoffen op 
het terrein van de regionale stortplaats "De Spinder'', gelegen aan de Loonse 
Heideweg/Vloeiveldweg te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie I 
(diverse nummers) en de gemeente Loon op Zand, sectie K (diverse nummers), heeft 
verleeno. Aan de beschikking zijn voorschriften en beperkingen verbonden. 

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage vanaf 15 
februari 1391: 
a. Milieudienst gemeente Tilburg, afd. Milieuzaken, Stadhuisplein 1, tijdens 

kantooruren, alsmede op woensdag tot 20.00 uur; 
b. Bureau Bouw- en Milieu gemeente Loon op Zand, Nieuwmarkt 1 te kaatsheuvel, 

op werkdagen van 8.30-12.00 uur, alsmede op maandag van 17.30-20.30 uur. 

Tegen het besluit kan tot 16 maart 1991 beroep warden ingesteld doer de 
aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die tegen de aanvraag en/of het 
ontwerp van de beschikking bgzwaren hebben ingebracht en enige anders 
belanghebbende die aantoont dot hij redelijkerwijs geen bazwaren ken inbrengen 
tegen de aanvraag of hat ontwerp van de beschikking. Hat beroepschrift dient te 
warden gericht aan de Raad van State, afdeling voor de Geschillen van Bestuur, 
pastbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. 
Indian beraep wordt ingesteld kan eveneens een verzoek warden gedaan tot 
schorsing van het besluit of hat treffen van een voorlopige voorziening. Een 
dergelijk verzaek dient te warden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor 
de Geschillen van bestuur van de Raad van State. 
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indian 
gedurende die termijn een verzoek tot schorsing danwel tat·het treffen van een 
voorlapige vaorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht vaordat 
op dat verzoek is beslist. 

Indian gewenst kan een afschrift van hat/de stuk(ken) warden opgevraagd bij hat 
Bureau Vergunningen Wea (tel. 04194-3224) • 

• 



\l1nisier:e 1ar v'c1k.sni..1svest1rg . 
8u1mre111ke Or'.len1ng en M111euceneer 

Afdeling: OGl"l/A 
Nr. : 1670503/15 

DIRECTORAAT-GENERAAL MILIEUBEHEER 

De Minister van Volkshu1svesting, Ru1mtelijk1 Ordening en MilieubehHr. 

Bescn1k1ung 

Op 14 juli 1990 is van hat Samenwerkingsverband Midden-Brabant ta Tilburg een 
aanvraag ontvangen om een ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van 
de Wet chemische afvalstoffen van het in artikel 31 van die wet gestelde verbod 
zich van chemische afvalstoffen ta ontdoen door daze op of in de bodem ta 
brengen. 

Ten aanzien van de aanvraag wordt het volgende overwogen. 

BEGRIPPEN/AfKORTINGEN 

Onder Wea wordt in daze beschikking verstaan de Wet chemische afvalstoffen zeals 
gepubliceerd in 1981 in hat Staatsblad nr. 696. 

Onder 51"18 wordt in daze beschikking verstaan hat Samenwerkingsverband Midden
Brabant ta Tilburg. 

Onder de directeur wordt in daze beschikking verstaan de directeur Afvalstoffen 
van hat Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 
daze handelt op last van de minister van dit Ministerie. 

AANVRAAG 

De aanvraag heeft betrekking op hat storten van (chroomhoudend) vest lederafvel 
afkomstig van de lederindustria. Dit afval dient op basis van hat gehalte eai 
drieweardig chroom ta warden aangemerkt als chemische afvalstof in de zin van de 
Wea. Hat SPlB wenst hat lederafvel tot 1 januari 1993 te storten op hat terrain 
van de regionals stortplaats "De Spinder" (gelegen aan de Loonse Heideweg/Vloei
veldweg ta Tilburg). 

AANVULLENDE GEGEVENS 

Op 12 januari 1990 is aan hat SPIB reeds een ontheffing verleend voor - kart 
weergegeven - hat storten van vasts chroomhoudende lederafvallen (lappen, 
snippers en schaefsel), alsmede lederafval afkomstig van manages en chroom
houdend slib; 
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De ontheffing voor de vaste chroomhoudende lederafvallen is (aangevraagd an) 
verleend tot 1 januari 1990; de ontheffing voor het manege-afval en chroomhou
dend slib is verleend tot 1 januari 1993. Dit vindt zijn oorzaak in hat feit dat 
ten tijde van de aanvraag (augustus 1987) er vanuit ward gegaan dat uiterlijk 
eind 1989 een verwerkingstechniek (in casu ontchromen) beschikbaar zou zijn voor 
de vaste chroomhoudende lederafvallen, waardoor na 1 januari 1990 dit afval 
niet meer gestort behoefde te uorden. 

Uit een onderzoek op pilotplant schaal (TNO-onderzoek) is echter gebleken dat 
om een aantal redenen ontchroming op technische schaal vooralsnog niet haalbaar 
is. Om daze reden is nu door hat SMB varzocht om de ontheffing voor de vaste 
chroomhoudende lederafvallen alsnog te verlengen tot het moment dat de onthef-
f ing voor de andere afvalstoffen afloopt, te weten 1 januari 1993. Dit is moge
lijk door intrekking van de op 12 januari 1990 varlaende onthaffing ender ge
lijktijdige afgifte van een nieuwe ontheffing voor hat storten van alle genoemde 
afvalstoffen (hetgeen tevens gewenst is in verband met de overzichtelijkheid var 
hat vargunningan- en ontheffingenbestand). 

In de genoemda ontheffing d.d. 12 januari 1990 is ender meer vermeld dat er 
voorbereidingen getroffen warden om de afvalstoffen (met uitzondering van hat 
manege-afval) gescheiden van elkaar en van anders afv~lstoffen te storten in 
aparte compartimenten, met name om de mogelijkheid van toekomstige verwerking 
open te houden (hat genoemde TNO-onderzoek is neg niet afgerond). Door tegen
slag bij de realisatie en vanwege het Feit dat - tegen de verwachting - de 
realisatie van daze monodeponie m.e.r.-plichtig is, kan hat neg geruime tijd 
duren voordat daze deponie inderdaad zal zijn gerealiseerd. Met het SMB is even
wel afgesproken dat het vaste leerafval - tot hat moment waarop de monodeponie. 
in gebruik zal zijn genomen - terugneembasr zal warden gestort op de bestaande 
stortplaats, zodat dit ta zijner tijd alsnog naar de monodeponie kan (dit was 
overigens ook opgemerkt naar aanleiding van een bezwsar tegen de herziene ont
werpbeschikking van de bestaande ontheffing). 

BEOORDELING 

Iedera aanvraag om ontheffing op grond van de Wea dient te warden getoetst aan 
gronden ontleend aan hat belang van een doelmatige verwijdering van chemische 
afvalstoffen en hat belang van de bescherming van het milieu overeenkomstig 
artikel 35 van de Wea. Onthef f ingen veer het storten van chemische afvalstoffen 
warden uitsluitend verleend wanneer wordt voldaan aan de volgende criteria: 

• hat ontstaan van de afvalstof fen is onvermijdelijk, althans hat is econo
misch en/of technisch niet redelijk haalbaar om zodanige proceswijzigingen 
door te voeren dat de afvalstoffen niet meer zullen ontstaan; 

• hat is redelijkerwijs niet mogelijk om de afvalst'offen op een anders wijze 
te verwijdaren dan door daze te storten; 

• de locatie waarvoor de ontheffing is aangevraagd, voldoet aan de milieu
hygienisch ta stellen eisen ten behoeve van de start van de betref fenda 
afvalstof; 

* zowel qua landelijke als qua regionals spreiding van locaties van de start 
van de betreffende afvalstof is de locatie, waarvoor de aanvraag is inge
diend als doelmatig aan ta merken; 

• de continuiteit en de doorzichtigheid van de verwijdering zijn in voldoende 
mate gewaarborgd. 
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Ten aanzien van deze criteria kan het volgende warden opgemerkt: 

voorkomen van het ontstaan 

De vasts chroomhoudende lederafvallen ontstaan tijdens de laatste bewerkings
handelingen van de stukken leder. Daze bewerkingshandelingen zijn noodzakelijk 
teneinde de stukken leder op de gewenste afmetingen te brengen. Het ontstaan van 
de verliezen is dan ook onvermijdelijk. Het is bovendien zo dat het in het eigen 
belang van de lederindustrie is om daze verliezen zo beperkt mogelijk te houden. 

alternatieven voor storten 

Het enige alternatief voor storten zou verbranden kunnen ZlJn. Er z1Jn echter 
aanwijzingen dat door omzettingen in het afval bij hogere temperaturen de aan
wez ige chroom(lll)verbindingen kunnen warden omgezet in de overeenkomstige 
chroom(VI)verbindingen, welke beduidend toxischer zijn. Bovendien is er op dit 
moment een aanzienlijk capaciteitstekort voor de verbranding van met name vasts 
afvalstoffen. Als laatste - niet de minst belangrijke - overweging kan bovendien 
warden opgemerkt dat verbranding iedere toekomstige verwerking uitsluit, ter
wijl de voor ta schrijven wijze van storten (zie artikal 2) daze mogelijkheid 
wel openlaat. 

milieuhygienischa eisen tan aanzian van locatie 
--------------------·--------------------------
De milieuhygienische voorzieningen voldoen volledig aan de eisen tar voor
koming van de verspreiding van milieubezwaarlijke componenten uit het afval 
naar de omgeving. 

!~~~!~1~~!:~2~~~~~-~E:~~~!~2-~~-!~:!~!~~ 
Landelijk gezien ontstaan de afvalstoffen in hoofdzaak in sen relatief klein 
gebied; de betreffende stortplaats is daarin gelegen. Voor hat storten van de 
onderhavige afvalstof zijn geen anders ontheffingen (meer) verleend. 

continuiteit en doorzichtigheid 
-------------~------------~----
Er zijn geen redenen om aan ta nemen dat de continuiteit van de gevraagde 
activiteit in financieel en economisch opzicht niet gewaarborgd zou zijn. 

CONCLUSIE 

Hat is in hat belang van sen doelmatige verwijdering van chemische afvalstoffen 
de gevraagde ontheffing ta verlenen. Hat belang van de bescherming van hat 
milieu verzet zich hier niet tegen. 

PROCEDURE 

De procedure is overeenkomstig hat bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiene (Stb. 1988, 133) uitgevoerd. 

Naar aanleiding van de tar inzage gelegde aanvraag en ontwerpbeschikking zijn 
geen bezwaarschriften ontvangen. 
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Gelet op de Wet chemische afvalstof fen 

Gelet op de Wet algemene bepalingen milieuhygiene 

BESLUIT 

I De op 12 Januari 1990, ender DGM/A nr. 0387504, aan hat Samenwerkingsverband 
Midden-Brabant verleende ontheff ing in te trekken. 

II Aan hat Samenwerkingsverband Midden-Brabant te Tilburg tot 1 januari 1993 
een ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet chemische 
afvalstoffen te verlenen van hat in artikel 31 van die wet gestalde verbod 
zich van de in artikel 1, eersta, tweeds en derde lid, van daze baschikking 
genoemde chemische afvalstoffen ta ontdoen door daze op of in de bodem ta 
brsngen, ondsr de volgenda baperkingen en voorschriften: 

ONTHEFFING STORTVERBOD 

Arti_~el 1 

1. De ontheffing heeft in de eerste plaats betrekking op hat op of in de bodem 
brengen van lederafval afkomstig van manages, welke op grand van hat gehalte 
aan verbindingen van driewaardig chroom dient ta warden aangemerkt als che
mische afvalstof in de zin van de Wet chemische afvalstoffen. 

2. De ontheffing heeft in de tweeds plaats betrekking op hat op of in de bodem 
brengen van chroomhoudend slib, afkomstig van de lederindustrie, walke op 
grand van hat gehalte aan verbindingen van driewaardig chroom dient ta war
den aangemerkt als chemische afvalstof in de zin van de Wet chemische afval
stof fen. 

3. De ontheffing heeft in de derde plaats betrekking op hat op of in de bodem 
brengen van vasts chroomhoudende lederafvallen (lap pen, snipper~ en schaaf
sel) afkomstig van de lederindustrie, walks op grond van hat gehalte aan ver
bindingen van driewaardig chroom dienen te warden aangemerkt als chemische 
afvalstoffen in de zin van de Wet chemische afvalstoffen. 

4. De totaal gestorte hoeveelheid van de op of in de bodem ta bran gen chemise he 
afvalstof als bedoeld in hat tweeds lid dient hat maximum van: 

10.000 ton in 1990 niet ta overschrijden; 
5.000 ton in 1991 niet te overschrijden; 
5.000 ton in 1992 niet ts overschrijden. 

s. De ontheffing heeft uitsluitend betrekking op hat op of in de bodem brengen 
van de in hat eersta, tweeds an derde lid genoemde chemische afvalstoffen op 
het terrain van de regionals stortplaats "De Spinder11 , gelegen aan de Loonse 
Heideweg/Vloeiveldweg ta Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie 
I (diverse nummers) en de gemeente Loon op Zand, sectie K (diverse nummers). 
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ISOLEREN, BEHEERSEN, CONTROLEREN 

Artikel 2 

1. Ter voorkoming van verspreiding van verontreinigende stoffen uit de gestorte 
chemische afvalstoffen naar de omgeving dient overeenkomstig hetgeen hierover 
in de afvalstoffenwetvergunning is gesteld, een geisoleerde, beheersbare en 
gecontroleerde situatie te zijn gerealiseerd. Hieraan dient uitvoaring te 
warden gegeven door: 
a. hat voorkomen van het indringen van verontreinigingen in de bodem, 
b. het beperken van het indringen van regenwater in de afvalstof tijdens 

en na het storten, 
c. het controleren van de grondwaterstanden, de grondwaterkwaliteit en van 

de voorgeschreven voorzieningen en maatregelen. 

2. Het in artikel 1, tweede lid, bedoelde chroomhoudende slib dient zo spoedig 
mogelijk nadat de daarvoor bestemde deponie gereed is en de afvalstoffenwet
vergunning dit toelaat, apart van anders afvalstoffen ta warden gestort en 
wel op de locatie waar zich thans hat westelijke gedeelte bevindt van het 
regenwaterbassin I van RWZI Tilburg-Noord, kadastraal bekend gemeente Loon 
op Zand, sectie K nr. 2231 (gad). 

3. Hat in artikel 1, derde lid, genoemde vasts leerafval dient zo spoedig moge
lijk nadat de daarvoor bestemde deponie gareed is en de afvalstoffenwetver
gunning dit toelaat, gestort ta warden op de in hat vorige lid genoemde loca
tie. Zolang daze start nag niet kan plaatsvinden dient hat vasts leerafval 
terugneembaar gestort te warden op de bestaande stortplaats, zeals omschreven 
in artikel 1, vijfde lid. Hat afval dient zo spoedig mogelijk na hat gereed
komen van de deponie en hat verkrijgen van de daarvoor vereiste overige ver
gunningen overgebracht ta warden naar de daarvoor bestemda. daponie. 

~; L.. ' • _: . 

Artikel 3 

Indian er aanwlJZlngen ZlJn dat verontreiniging van de bodem of hat grondwater 
afkomstig van de in hat kader van daze onthef f ing gestorte chemische afvalstof
fen, buiten de plaats waar de chemische afvalstoffen op of in de ~em warden 
gebracht, plaatsvindt danwel is ta verwachten, dient de ontheffinghouder ter
stond de directeur daarvan in kennis ts stellan en al hat nodige ta ondernemen 
om de verontreinigingen zoveel mogelijk op ta heffen of ts voorkomen. 

Artikel 4 

De ontheffinghouder is verplicht de aanwijzingen van de directeur, of van sen 
door de directeur aangewezen persoon, gericht op het opheffen of voorkomen van 
de in artikel 3 genoemde verontreinigingen, op ta volgen. 

Artikal 5 

In de maand januari van ieder jaar dient door de ontheffinghouder ta warden 
gerapporteerd over de voortgang en de reeultaten van hat ondarzoek inzake de 
verwerkingsmogelijkheid van vast lederafval en de beperking van hat chroom
gehal te van het chroomslib. 
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ALGEfYIENE VOORSCHRIFTEN VOOR STORTEN 

Artikel 6 

1. De ontheffinghouder is verplicht een register bij te houden van de datum van 
ontvangst van de chroomhoudende afvalstoffen, de hoeveelheden ontvangen 
afvalstoffen, de herkomst van de afvalstoffen en de plaats waar de chroom
houdende afvalstoffen zijn gestart. 

2 . Oe opzet en wiJze van uitvoering van het register als bedoeld in het eerste 
lid dienen binnen een maand na dagtekening van de beschikking aan de direc
teur ter goedkeuring te warden gezonden. Daze goedkeuring wordt de onthef
finghouder schriftelijk medegedeeld. 

3. Wijzigingen in het register als bedoeld in hat eerste lid dienen tevoren 
schriftelijk tar goedkeuring ta warden voorgelegd aan de directeur. 

4. De ontheffinghouder dient het register als bedoeld in net eerste lid ge
durende tien jaar ta bewaren en op een daartoe strekkend verzoek van de 
directeur ter beschikking te stellen. 

Artikel 7 

De ontheffinghouder dient er zorg voor te dragen dat afschriften van de formu
lieren waarop door of namens hem de meldingen als bedoeld in hat Meldingen
besluit chemische afvalstoffen 1988 zijn geschied, gedurende tenminste tien jaar 
warden bewaard. 

Artikel 8 

1. Ce ontheffinghouder is verplicht sen of meer ter zake kundige personen aan te 
wijzen die in hat bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de 
in daze ontheffing opgenomen voorschriften en beperkingen. 

2. Ce ontheff inghouder dient binnan 14 dagen na het van kracht warden van daze 
onthef fing aan de directeur schriftellijk made te delen de naam, het adres en 
het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege daze is (zijn) aange
wezen. Wijzigingen dienen,· zodra daze bekend zijn, schriftelijk te warden 
gemeld. 

Artikel 9 

De ontheffinghouder dient iedere wijziging in de gegevens zeals die met betrek
king tot de aanvraag zijn verstrekt, zodra daze bekend is, schriftelijk aan de 
directeur te melden. 

Artikel 10 

Indian de ontheff inghouder geen gebruik meer wil of kan maken van de ontheffing 
dient daze dit terstond schriftelijk ta kennen te geven aan de directeur. 
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III afschriften van de beschikking te zenden aan: 
- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg; 

het College van aurgemeester en Wethouders van de gemeente Loon op Zand 
(Kaatsheuvel); 
het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te 
's-Hertogenbosch; 
de ~nspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene in de 
provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch; 
hat Waterschap De Dommel te Boxtel; 
het Hoogheemraadschap West Brabant te Breda. 

IV van de beschikking mededeling te doen in de Nederlandse Staatscourant. 

Leidschendam; j ; .:a. 1991 
De Minister voornoemd, 
voor daze: 
de plv. directeur-generaal Milieubeheer, 
o.l. de directeur Afvalstoff~n, 
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1 lnleiding 

1.1 In beschouwing genomen alternatieven 

In het kader van de aanvraag voor de Aw- en Wvo-vergunning ten 
behoeve van de uitbrelding van de afvalverwerkingscapaciteit op de 
stortplaats Splnder te Tilburg Is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. 
Dlt akoestlsch onderzoek Is in eerste instantie ultgevoerd ten behoeve 
van de m.e.r.-procedure. Ten behoeve van de vergunnlngaanvraag is 
de voorgenomen actlvltelt In dlt rapport beschreven. 
De akoestlsche sltuatle Is voor zover noodzakelljk, verder onderver
deeld In diverse fasen. In dlt rapport zijn de navolgende fasen 
omschreven: 

1. aanlegfase beginfase 
1 a. aanlegfase eindfase 
2. gebruiksfase tot 2008 
2a. gebruiksfase na 2008 

Tljdens de nazorgperlode vinden geen van belangzljnde geluldemissle's 
plaats op de voormallge stortlocatie. De eindfunctle van de stortlocatle 
betreft extensleve recreatle. Voor de nazorgperiode van de alternatleven 
zljn daarom hlervoor geen aparte geluidberekenlngen ultgevoerd. 

1.2 Grenswaarden huidige vergunning en gebruikte gege
vens 

1.2.1 Grenswaarden huidige vergunning 

In de huldlge vergunnlng voor het stortterrein De Splnder zijn de 
navolgende grenswaarden van kracht: 
50 dB(A) Laq op 200 m van de inrichting en gedurende kortstondlge 
perioden mag dit nlveau met niet meer dan 10 dB(A) warden over
schreden. 

1.2.2 Gebruikte gegevens 

Blj de totstandkoming van dit rapport Is gebrulk gemaakt van gegevens 
ontleend aan: 
- De startnotitle ten behoeve van de m.e.r. procedure uitbreiding 

capacitelt stortplaats Splnder, d.d. februarl 1990; 
- Geluidmetlngen, ultgevoerd door de mllieudlenst Tilburg lnzake de 

Centrale afvalverwerking Splnder; 
- Zonerlngsrapport van de afvalwaterrelnigingsinstallatle Tilburg-Noord 

van advlesbureau Peutz & Associes B.V. d.d. 12 februarl 1987; 
- Diverse tekeningen van de locatie en de omgevlng van het 

stortterreln De Spinder; 
- Commentaar van de Provincie Noord Brabant op het deelrapport 

inzake het nulalternatief d.d. 4 maart 1991 van Cauberg-Huygen 
Raadgevende lngenieurs B.V.: 

- Overleg met betrokkenen. 

heidemij 
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1.3 Studiegebied 

lnlelding 
In deze paragraaf warden de deelgebieden van de locatle en de 
omgeving beschreven. In akoestisch opzlcht zijn hierblj van belang de 
aanwezlgheid van geluidgevoelige objecten en de kruinhoogten van de 
storten. 

De locatle en omqevinq 
De stortlocatie de Spinder Is gelegen ten noorden van Tilburg en ten 
westen van de provinciale weg A261. In de directe omgeving van de 
lnrichting zijn een 5-tal woningen gelegen en een waterzuivering. Orie 
van de vijf wonlngen behOien, als dienstwoning, bij de waterzuivering. 
De wonlngen zljn In de figuren met de nummers 400 t/m 404 -
aangegeven (zie figuur 1). De dienstwoningen betreffen de nummers 
402, 403 en 404. Aan de west- en noordzijde van het stortterreln zijn 
geluldsarme zones gelegen (zie figuur 2) . 

Deelgebieden stortterrein 
Hat stortterrein bestaat uit een drie deelgebleden, te weten Splnder I, 
Spinder II en Splnder Ill (zle figuur 1 ). 

Spinder I 
Hat deelgebled I llgt aan de zuld-west zljde van het terreln en heeft 
een krulnhoogte van 15 meter boven maalveld. 

Spinder II 
Ten oosten van deelgebled I llgt deelgebled II, aangeduld met Spinder 
II. Dit gebled wordt In tweeen gedeeld door de Loonse-heldeweg. Het 
start aan de westzijde van de weg wordt aangeduid met Spinder II 
fase 1, en aan de oostzljde met Splnder II fase 2. De kruln van deze 
twee fasen ligt op een hoogte van circa 8 meter boven maaiveld. 
De beide deien zijn nu volgestort. 

Splnder Ill 
Ten noorden van deze beide gebieden ligt deelgebied Ill, aangeduid 
met Spinder Ill. In dit gebied wordt nu nog gestort. Het gebied Ill 
bestaat uit 4 delen (a t/m d). De delen a en b zijn aan de oostzijde 
gelegen en zijn volgestort tot 30 meter boven maaiveld. Het deel c is 
het mlddendeel alwaar de stortactiviteiten nu plaatsvinden. De huidige 
storthoogte llgt op 9 a 15 meter. Deze wordt in een periode van ca. 
2 jaar uitgebouwd tot 20 meter hoogte. Ten westen van deel c llgt deel 
d. Dlt gedeelte is thans nag leeg, het zal tussen 1992 en 1996 
volgestort warden. Tussen de delen I, II en Ill Is het stortbordes 
gelegen. 

heidemij 
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2 Beschrijving gebruiksfasen 

2.1 Algemene beschrijving geluidsbronnen 

Aanvoer 
Het stortaanbod bedraagt ca 1500 ton per dag. Deze aanvoer wordt 
verzorgd door 400 vullnlswagens, waarvan er 300 lossen ter plaatse 
van het stortbordes en 90 ter plaatse van het stortfront. Naast de 
vuilnlswagens Is er sprake van een aanvoer via een 50-tal personenwa
gens bij het stortbordes. 

Intern transport 
Blj het stortbordes wordt het afval met behulp van een kraan in 
terrelnwagens (dumpers) geladen. Blj de lnrichting beschikt men over 
een 3-tal dumpers die elk 32 maal per dag van het stortbordes naar 
het stortfront rljden. 

Werkzaamheden aan stortfront 
De dumper gaat over de stortkade, het hoogste punt en lost daar het 
stortmaterlaal bij Mn van de stortfronten. Bi] elk stortfront Is er een 
compactor aanwezlg die het stortmaterlaal voor zlch ult naar beneden 
duwt, waardoor de stortlagen ontstaan. Blj de stortfronten Is oak een 
loader werkzaam die het stortmaterlaal voor de compactoren houdt. In 
de berekenlngen Is per stortfront voor de diverse transportbronnen een 
trajectlengte van 75 m meegerekend. 

Stortkades 
De stortfrontbreedte bedraagt ca 50 a 100 meter. 
Rand het gedeelte waar gestort wordt Is een stortkade aangelegd. 
Daze bestaat deels ult aarde en deels ult stortmateriaal, zeals in figuur 
3 ls aangegeven. De hoogte van de stortkade bedraagt ca. 2,5 meter 
boven de stortniveau. De onderllnge stortlagen warden niet afgedekt 
met een deklaag. Voor het ondervangen van de problemen met 
zwerfvull Is een hekwerk geplaatst op de top van de stortkades. 

Hogere stortlaqen 
Bij de hogere stortlagen zullen de stortactivitelten zlch zowel in 
horlzontale alsook In vertlcale rlchtlng van de terrelngrens afbewegen. 
Hlerdoor wijzigt de invloed op de lmmissiepunten in de omgevlng. Daar 
de grand van het stortterrein dijkvormig is, Is de helling naar alle zijden 
gelljk. De helling bedraagt 1 :5. 

Akoestlsch onderscheidbare fasen van alternatleven 
Voor herlnrichtlngsplan van de stortlocatie De Splnder te Tilburg (zle 
paragraaf 4.4 van het hoofdrapport "Vergunnlngaanvragenu) zljn een 
aantal akoestlsch onderscheidbare fasen vastgesteld. In de navolgende 
paragrafen warden deze fasen beschreven. Het betreft de volgende 
fasen: 
- Aanlegfase (paragraaf 2.2); 
- Gebruiksfase (paragraaf 2.3). 

heidemij 
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2.2 Aanlegfase 

2.2.1 Algemeen 

2.2.2 

Fasering ontgraving herinrlchting Splnder II 
In de aanlegfase zijn een 2-tal duldelljk akoestisch verschlllende fasen 
te onderschelden; de beglnfase (fase 1) en de eindfase (fase 2). De 
twee fasen staan aangegeven op figuur 1. Bij de beglnfase start de 
afgraving van Splnder II fase 1. Het ontgraven materfaal wordt gestort 
op Splnder I achter de locatle van het stortbordes. 

De thans liggende stortheuvel van Spinder II fase 2 bll]ft aanwezig en 
dlent derhalve als afschermlng in de richtlng van de dlenstwoningen 
van de rloolwaterzuivering. Blj de eindfase wordt het gebled Splnder 
II fase 2 afgegraven. Het materiaal wordt gestort op Splnder I achter 
het stortbordes. Gelijktijdlg wordt Spinder II fase 1 lngerlcht, hetgeen 
inhoudt dat dit deel van Spinder II als eerste wordt voorzlen van een 
onderafdlchtlng. Hlervoor zljn op deze locatie een graafmachlne en een 
loader aanwezlg. Voor het aanmaken van materiaal van de onderafdlch
tlng Is een menglnrichtlng aanwezlg aan de zuldoostzljde van het 
stortbordes. De afschermende werklng van Splnder II fase 2 ls nu 
gereduceerd tot een hoogte van 4 meter. 

Aanvoer afval Splnder Ill 
De stortactivltelten van extern aangevoerd afval rlchten zlch op het 
deelgebled d van Splnder Ill. Er zijn hierbij 2 stortfronten werkzaam 
met een ondertlnge afstand van circa 100 m waarblj het achterste 
stortfront op de stortlaag van het voorste stortfront werkt (zle figuur 
7.4). Het groente-, fruit-en tulnafval (GFT-afval) wordt ten zulden van 
het stortbordes opgeslagen en met twee tot vier vrachtwagens 
afgevoerd. Voor grof tuinafval Is gedurende Mn dag per week een 
versnlpperaar in bedrijf. Deze is gepositioneerd aan de noordoostzijde 
van het stortbordes. De toe- en afvoer van deze afvalstromen worden 
vanwege de geringe aantallen als verrekend in de bestaande transport
routes beschouwd. 
Ten behoeve van de aanvoer van het externe materlaal wordt de 
toevoerweg vertegd in oostelijke rlchting. De intensiteiten blijven echter 
gelijk. 

Aanleg C3-compartiment 
Voor het storten van C3-afval wordt aan de noordoostzljde van Spinder 
Ill een compartiment lngerlcht. 

Akoestisch relevante onderdelen 

Transport 
Voor het transport van extern en intern materiaal zijn de volgende 
transportroutes te onderschelden: 

heldemlj 



11 

Tabel 1: Transportbeweglngen begln/elnd 

traject aantal bewegingen type voertuig trajectlengte rijanelheid km/uur aantal bronnen 

I 
II 
Ill 
IV 

300 middenzwaar 1800 10 lZ 
100 middenzwaar 2700(2400 10 18/16 

96 dumpar 1050(750 6 7(5 
180 dumpar 7!50/1350 6 5/9 

Het transport ten behoeve van het C3-compartlment wordt vanwege de 
gerlnge aantallen als verrekend beschouwd In de bestaande transport
routes. In de trajectlengten zljn zowel de heen- alsook de terugweg 
meegerekend. Om de praktijksituatle te slmuleren wordt een traject 
verdeeld over een aantal bronpunten. Deze warden gesltueerd op de 
aangegeven traject(rij)lljnen. Aldus kan een bewegende bron warden 
nagebootst evenredlg met de trajectlengte. 

Het stortbordes 
Bl) het stortbordes wordt voor de akoestisch relevante bedrijfssituatle 
de volgende sltuatle In rekenlng gebracht. De vrachtwagens manoeu
vreren naar het bordes en lossen het afval. De kraan vult de aanwez!
ge dumpers. De dumpers manoeuvreren van en naar het bordes. 

Het stortfront 
Blj het onderdeel stortfront zljn de onderstaande uitgangspunten 
gehanteerd: 
- BIJ het stortfront voor extern materiaal wordt In de akoestlsch 

relevante bedrljfssituatie de volgende situatie in rekening gebracht. 
De dumpers manoeuvreren voor het stortfront en lessen het afval. 
De vullniswagens die het terrein opgaan manoeuvreren voor het 
stortfront en lossen het afval. De compactor rijdt het afval ult en de 
loader houdt het afval blj de compactor. 

- Ten behoeve van het materlaal van Spinder II dat wordt gestort op 
Spinder i is de volgende sltuatle In rekenlng gebracht. De dumpers 
manoeuvreren voor het stortfront en storten het afval voor de 
compactoren. Verder zljn er geen geluldsbronnen aanwezlg. 

C3-compartiment 
Blj het C3-compartiment is de volgende akoestisch relevante bedrijfssi
tuatle lngevoerd. Voor het uitrijden en verdelen van het aanbod is Mn 
lichte loader aanwezlg. De toevoer Is reeds verrekend in de overige 
transportroutes. 

Groenafvalbehandeling 
Blj de groenverklelner wordt de volgende akoestlsch relevante 
bedrljfssltuatle In rekenlng gebracht. Een klelne groenversnlpperaar 
(250 pk) werkt gedurende 4 uur per dag. De toe- en afvoer van 
materlaal wordt verzorgd door 2 vrachtauto's en Mn comblnatle. Ten 
gevo!ge van het grate aanta! over!ge transportbe'.. .. .'eg!ngen zijn daze 
nlet In de berekenlng opgenomen. 

heidemij 
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Bronvermogens 

Voor de diverse onderdelen van de begin- en eindfase van de 
aanlegfase zijn de bronvermogens gehanteerd conform tabel 2. Deze 
bronvermogens voor het onderdeel zfjn samengesteld ult de bronver
mogens van de diverse deelbronnen (zie appendix 1). 

Hier wordt de navolgende formule gehanteerd ten aanzien van het 
bronvermogen over de trajectslmulatlepunten: 

lwr = L'wr - 10 log n1 + 10 log Tb/To + 10 log n2 

Waarin: 
Lwr = 
L'wr 
n, 
n2 
Tb 
To 

bronvermogen per simulatiepunt 
bronvermogen van het desbetreffende type voertuig 
aantal slmulatiepunten 
aantal voertuigen 
perlode dat het voertulg aanwezlg Is (rljtijd) 
beoordellngsperlode (dag, avond of nacht) 

Bi] de bepaling van de rijtijden is de snelhefd conform tabel 1 
aangehouden. 

De aangehouden bronvermogens zijn afkomstlg uit llteratuur, ervarings
cljfers of op basis van metlngen In vergelljkbare sltuatles elders. 
Voor de diverse onderdelen van de begin- en elndfase van de aanleg
fase zljn de bronvermogens gehanteerd conform tabel 2. 

heidemij 
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Tabel 2: Bronvermogens aanlegfase 

Bron Deelbron 

deelbron 1wr bedrijfsduur/aantal Cb Lwr-Cb 

Stortfront dumper 108 /96 10,8 97 

shovel 97 4 uur 4,8 92 

compactor 106 8 uur 1,8 104 

vuilniewagen 105 /90 7,3 98 

Totaal 112 5,9 106 

2e stortfront dumper 99 /180 4,3 95 

compactor 106 8 uur/2 -1,2 107 

Totaal 110 2 108 

Stortbordes dumper 99 I 96 10,8 88 

vuilniswagen 105 I 90 7,1 98 
rijden 

vuilniswagen 105 /280 2,3 103 
lessen 

kraan 104 8 uur 1,8 102 

'l'otaal 110 3,5 106 

Afgraven bulldozer 104 8 uur/l 1,8 102 

graafmachine 105 8 uur/3 -3 108 

dumper nn /180 4,3 95 77 

Tota al lil 2 109 

Bron Deelbron 

deelbron Lwr bedrijfsduur/aantal Cb l.wr-Cb 

lnrichten bulldozer 104 4 uur/l 4,8 99 

graafmachi ne 105 6 uur/ 1 3 102 

Totaal 107 3 104 

groenafval verkleiner 114 4 uur 4,8 109 

C3-comp . loader 95 4 uur 4,8 90 

Menginricht: ing centra le 106 3 uur 6 106 

Tra ject I vuilniswa gen 105 /300 4 I l 102 

Traject II vuilniewagen 105 /100 8,9 97 

Traject Ill dumper 99 I 96 6,7 92 

Traject IV dumper 99 /180 4,0 95 

Gebruiksfase 

Algemeen 

In de gebruiksfase is een onderverdeling gemaakt in de situatle tot 
2008 en de situatle na 2008. 
Gebruik tot 2008 wordt gekenmerkt door de stortactiviteiten op Splnder 
!I fase 1 vanuit de bestaande locatle van het stortbordes. Ten opzlchte 
van de aanlegfase zljn de stortactiviteiten op Splnder I en Spinder Ill 
komen te vervallen. Het C3-compartiment verplaatst zich langzaam in 

heidemij 
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zuidelljke richting en de groenafvalbehandeling blijft 1 dag per week (4 
uur) gehandhaafd. 

Bl] het gebrulk na 2008 wordt het stortbordes verplaatst naar een 
posltle ten zuiden van het C3-compartlment. De groenafvalbehandeling 
vlndt ook op deze locatie plaats. De verschillende transportroutes zijn 
derhalve gewljzlgd. De stortactlvlteiten richten zlch op de stortbordesfo
catle en de fase 2 van Splnder II. 

Akoestisch relevante onderdelen 

lnleldlng 
Voor de gebrulksfase zijn de akoestisch relevante bedrijfssltuatles met 
uitzonderlng van het transport In overeenstemmlng met de eerdere 
sltuatles. 

Transport 
Voor het transport van het stortaanbod zijn de navolgende transport
routes te onderschelden. 

Tabel 3: Transportbeweglngen tot 2008/na 2008 

trajact aantal bewe- type voertuig traject- rijsnelheid aantal 
gingan lengta km uur bronnen 

I 300 middenzwaar 1800/1400 10 12/11 

11 100 middanzwaar 2250/2000 10 15/13 

Ill 96 dumper 750/800 6 5/6 

Het stortbordes 
De actlvitelten zijn dezelfde als bij de aanlegfase. De posltle wordt in 
de overgangsfase gewijzlgd. 

Het stortfront 
Bl] dlt stortfront wordt in de akoestlsch relevante bedrijfssltuatie de 
volgende sltuatie In rekening gebracht. De dumpers manoeuvreren voor 
het stortfront en lessen het afval. De vullniswagens die het terreln 
opgaan manoeuvreren voor het stortfront en lessen hat afval. De 
compactor rijdt het afval uit en de loader houdt het afval blj de 
compactor. 

Groenafvalbehandeling 
De actlviteiten zijn dezelfde als bij de aanlegfase. De postie wordt in 
de overgangsfase gewljzlgd. 

Bronvermogens 

Voor de diverse onderdelen van de gebruiksfase tot en na 2008 zeals 
beschreven in paragraaf 2.3.2 zijn de bronvermogens gehanteerd 
conform tabel 4. De bronvermogens zijn bepaald als bij de aanlegfa
se (voor transport zle appendix 1 ). 

heidemij 
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Tabel 4: Bronvermogens gebruiksfase 

Bron Deelbron 

deelbron 1wr bedrijfsduur/aantal Cb Lwr-~ 

Stortfront dumper 108 /96 10,8 97 

shovel 97 4 uur 4,8 92 

c0111pactor 106 8 uur 1,8 104 

vu.ilniswagen 105 /90 7,3 98 

Totaal 112 5,9 106 

Stortbordes dumper 99 I 96 10,8 88 

vuilniswagen 105 I 90 7,1 98 
rijden 

vuilniswagen 105 i280 2,3 103 
loss en 

krnan 104 8 uur 1,8 102 

Totaal llO 3,5 106 

Afgraven bulldozer 104 8 uur/l 1,8 102 

zraafmachine 105 8 uur/'J. - .3 !08 

dumper 99 /180 4,3 95 

Totaal 111 2 109 

lnrichten shovel 104 4 uur/l 4,8 99 

graafmachine 105 6 uur/l 3 102 

Totaal 107 3 104 

groenafval verkleiner 114 4 uur 4,8 109 

CJ-comp. loader 95 4 uur 4,8 90 

Traject I vuilniswagen 105 /300 4,1 102 

Traject 11 vuilniswagen 105 /100 8,9 97 

Traject III dumper 99 I 96 6,7 92 

heidemij 
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3 Gevolgen voor het milieu 

3.1 Algemeen 

De berekeningen zljn ultgevoerd conform de methode C8 zoals 
omschreven In de ICG-publicatie IL-HR-13-01 "Handleldlng meten en 
rekenen lndustrlelawaal". Voor de berekenlng Is gebrulk gernaakt van 
het computerprogramma INDUS, gebaseerd op de bovengenoemde 
rekenmethode ca. 

3.2 Bronpositionering 

Op basis van gegevens met betrekklng tot stortactlvitelten gehanteerd 
blJ overeenkomstlge sltuatles Is de bronposltle van het stortfront 
gemlddeld op de helft van de stortfrontbreedte gelegen. Voor het 
bepalen van de contouren ten gevolge van het stortfront wordt die 
sltuatle waarln het stortfront het dlchtstblj de rand werkzaam Is, In 
rekenlng gebracht. Dit resulteert In een afstand van een eerste 
stortfront tot de bfnnenteen van de stortkade van 25 meter. Het tweede 
stortfront llgt op hetzelfde moment een 100 meter verder het stortter
reln op. Het transport naar het stortf ront beweegt altljd over het 
hoogste punt. Deze bronnen verplaatsen zlch In de loop van de tljd 
tezamen met het stortfront naar een grotere hoogte. De afstand tot de 
terrelngrens zal toenemen. 

BIJ de berekenlngen zijn een 4-tal sltuaties betrokken, te weten: 

Aanlegfase voorkeursalternatief: 
- beglnsltuatie; 
- elndsltuatie. 

Gebruiksfase voorkeursalternatief: 
- tot 2008; 
- na 2008. 

In de flguren van dit hoofdstuk Is de schematlsche weergave van de 
bronpositles aangegeven zoals deze in de berekenlngen zljn opgeno
men. 

3.3 Resultaten geluidimmissieberekeningen. 

De berekenlngen zljn uitgevoerd naar een 5-tal immlsslepunten in de 
omgevlng van het stortterrein. De beoordelingshoogte ter plaatse van 
de lmmlsslepunten bedraagt 5 m. 

Bij de berekenlngen zljn de lmmissleniveaus bepaald voor de dagperio
de. De reflectles tegen de achterllggende gavels zljn niet in de 
berekenlng betrokken. 

In de tabellen 5 t/m 8 zijn de berekende L.ci-waarden en de L.na,.
waarden weergegeven voor de in paragraaf 2.2 omschreven geluid-

heidemij 
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bronnen behorende bij de diverse fasen. In de tabellen Is een onder
scheld gemaakt tussen de L_q-waarde van vaste bronnen (hat transport 
en het stortbordes) en de totals L,.q-waarde (ten gevolge van de vaste 
bronnen) en de varlabele bronnen. 

heidemij 
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lmmlsslepunt Bl)drage In dB(A) Totaal 4nax 

Stortfront Stortbordes Stortbron ver- Groenverklel- Afgraven lase Mono dep_ Transport Totaal Vast 

plea1sen Splnder II ner I Splnder II 

I II Ill IV 

400 29,8 10,1 29,0 24,6 18,9 J,7 27,6 23,7 14,2 16,2 34,8 30,8 40 

401 27,2 30.6 29.6 34,5 30,1 21,0 36,0 31,3 18,4 19,4 40,1! 39,1! 47 

402 26,0 30,2 26,5 31,2 31,3 10,4 41!,9 43,6 16,6 20,6 50,3 50,1 54 

403 24,6 29,B 28,2 30,9 30,9 10,2 47.0 41.7 18,3 20,2 48,4 48,3 52 

404 23.8 29.3 27.6 30,4 30,4 10,0 45,7 40,5 17,9 19,7 47,2 47,0 51 

Tabel 5: Bijdragen diverse activiteiten, totale L.,,,-waarden en L,,,,,,.-waarden voor de aanlegfase fase 1 (beginfase) 

Im mlsslepunt Bl)clrage In clB(A) Totaal 4ux 

Stortfront Stortbordes Stortbron ver- Groenverklel- Aft;iraven lase Mono.dep. Transport Tot1111I Vast 

plaatsen Splnder II ner I Splnder II 

I II Ill IV 

400 29,6 10,1 29,0 24,8 18,9 3,7 27,6 23,7 14.2 16,2 36,1 32.0 41 

401 27.2 30,6 29,6 34,5 30,1 21,0 36.0 31,J 18,4 19,4 42,1 40,3 41! 

402 26,0 30,2 28,5 31.2 31,3 10,4 48,9 43,6 18,6 20,6 51,0 50.2 54 

403 24.6 29.6 26.2 30,9 J0,9 10,2 47,0 41,7 18,J 20.2 49,3 41!,4 53 

404 2J,6 29,J 27,6 30,4 30,4 10,0 45,7 40,5 17.9 19.7 48,1 47.1 52 

Tabel 6: Bijdragen diverse activiteiten, totale Leq-waarden en L.nax-waarden voor de aanlegfase fase 2 (eindfase) 

heidemij 
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rmmlsstepunt Bl)dragc In d8(A) Totoal I.max 

Stort'ront Stortbordes Groenverl<lelner Monodep. Transport Totaal Vast 

I II Ill 

'IOO 28 7 9,8 18,B 6,5 30,0 2~i.7 15,1 33,5 Jl,B 40 

401 30.0 30,6 34,5 19,0 35,9 33.J 25,9 40.7 40,3 47 

•102 34,9 30.2 31.2 12.2 46,9 44,0 28.4 50,4 50.3 54 

•IOJ 34,4 29,8 30,9 11 .9 47,0 42,2 28.0 •18,6 46.4 SJ 

•.04 33,7 29.3 30.4 11,6 45,7 40.9 27.5 47,4 47,2 52 

Tabet 7: Bijdragen diverse activiteiten, totale Leq-waarden en Lmax-waarden gebruiksfase tot 2008 

lrimlsslepunt Bljdra9e In dB(A) Totaal Lmex 

Storttr~nt Stortbordes Groenverklel· Mono.dep, Transport Totanl Vasi 

ner 

I II Ill 

4()0 27,4 19,2 22.0 26,0 22,4 11,0 31 ,6 29,5 39 

4(11 30.6 24.4 35.5 19.2 35.9 30.8 23,9 40.2 39.7 47 

4C2 42,5 32.2 33,4 12.4 49,4 43,9 29,1 51,2 50.6 56 

403 41 .6 30.7 33.1 12. 1 47.4 42.0 28.5 49.5 48.7 54 

404 40,5 30.1 32,6 11,6 46 ,1 40,7 27.9 46.3 47,5 52 

Tabel 8: Bijdragen diverse activiteiten, totale Leq-waarden Lmax-waarden gebruiksfase na 2008 

heidemij 
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3.4 Geluidcontouren 

In de figuren 5 tot en met 9 zijn de 40 en 50 dB(A) geluldcontouren 
van het L_q-niveau getekend in de diverse situaties. Hierbij is uitgegaan 
van de branpositles conform paragraaf 3.2. In deze contouren is Mn 
enkelvoudige situatie weergegeven (in overeenstemmlng met de 
aangegeven invoer) welke ten opzichte van de meest nabij gelegen 
wonlngen als maximaal kan warden beschouwd. Voor deze worst-case 
benaderlng is gekozen aangezien de stortbrannen, de afgraafbrannen, 
de lnrlchtingsbronnen en het transport naar deze bronnen zfch in de 
loop van de tijd verder van de rand van het stortterreln zullen 
verwijderen. 

3.5 Beoordeling geluidseffecten ten gevolge van Spinder 

Overschrl!dfnq 50 dBCA) contour random stortlocatfe 
Voor de beoordeling van de geluldnlveaus dient te warden opgemerkt 
dat de woning behorende bij rekenpunt 401 tijdens het onderzoek door 
het samenwerkingsverband Midden-Brabant is gekocht en derhalve 
buiten de beoordeling gehouden kan warden. 

Voor de overige rekenpunten blijkt dat de in paragraaf 1.2.1 gestelde 
L.,q-grenswaarde van 50 dB(A) op 200 m van de lnrichtlng alleen bij 
punt 402 (dlenstwoning waterzuivering) wordt overschreden in de 
aanleg- en gebruiksfase van het voorkeursalternatlef. De oorzaak van 
deze normoverschrljdlng Is het verleggen van de aanvoerroute naar het 
oosten, waardoor de 40 en 50 dB(A)-contouren verder naar het oosten 
opschuiven. De L.nax-waarde van 60 dB(A) op 200 m wordt op geen 
van de rekenpunten overschreden. In verzamel tabel 13 (par. 3.7) is 
een overzlcht van de L.,q-waarden gegeven. 

Voor de dlenstwoningen van de waterzulverlng zal met aanvullende 
maatregelen In de vorm van afscherming ten oosten van de toevoer
weg ter plaatse van de dienstwoningen aan de gestelde norm van 50 
dB(A) warden voldaan. 

Overschriiding 40 dB(A) contour random stortlocatie 
De geluldsnorm voor de landelijke omgeving, bedraagt voor de 
dagsituatle 40 dB(A). In de figuren 5 tot en met 9 is de ligging van 
deze contour aangegeven. Het landelijk gebied dat door deze 
geluldcontour omvat wordt, is gelegen ten noorden van de locatie. 
Tljdens de gebruiksfase van het nulalternatlef en de aanlegfase van het 
voorkeursalternatief en overige alternatieven omvat deze contour circa 
40 hectare landelijk gebied. Tljdens de gebruiksfase van de alternatie
ven Is dit ruimtebeslag gereduceerd tot circa 20 hectare. Oorzaak 
hfervan is de verplaatsing van de stortactiviteiten in zuid-oostelijke 
richting, van Spinder Ill naar Spinder I. 

heidemij 
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Figuur 5: Huidige situatie 
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Figuur 8: Gebruiksfase tot 2008 
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3.6 Overige geluidbronnen 

3.6.1 Algemeen 

3.6.2 

Voor de beoordellng van de geluldbelasting op de beoordellngspunten 
ten gevolge van de stortactivitelten is ook de geruldbelasting ten 
gevolge van eventueel in de omgevlng aanwezlge andere bronnen van 
belang. Hleronder warden verstaan zonepllchtige wegen, spoorlijnen en 
zonepllchtige lndustrleterrelnen. In de nabije omgevlng van de 
stortlocatie vallen binnen dlt kader de provinciale weg A261 en de 
waterzuivering als geluldbron aan te merken. 

Wegverkeer A261 

De geluldcontouren langs de provlnclale weg A261 zljn gebaseerd op 
gegevens verstrekt door de Provincie Noord Brabant. Bij de bepallng 
van daze contouren Is uitgegaan van de volgende gegevens: 
- Verkeersgegevens zljn gebaseerd op een werkdag etmaallntensitelt 

van 22.000 voertulgen in het jaar 1989 en een daguurlntensiteit van 
6,2 %. 

- Stijglngspercentage van 2 % per jaar tot 2000. 
- De berekenlngen zljn gebaseerd op de dagperlode met een 

verdellng van 98% llcht verkeer en 2% zwaar verkeer met een 
onderverdeling In 86% mlddelzwaar en 14 % zwaar. 

- Berekeningen zljn voor het relevante weggedeelte uitgevoerd met 
Standaardrekenmethode I. 

- Het wegdek Is als type 1 aangemerkt (niet elementen verhardlng). 
- De waameemhoogte ls op 5,0 m gesteld. 
- Er Is geen correctle ingevolge artlkel 103 van de Wet Geluldhlnder 

toegepast 

Aan de hand van deze gegevens is de ligglng bepaald van de diverse 
contouren, deze afstanden van de contouren tot de wegas zljn 
weergegeven In tabel 9 voor de huldige situatie en de situatie in het 
jaar 2000. 

Tabel 9: Afstanden van de diverse contouren tot de wegas 

Contour in dB(A) Afstand tot de wegas in m 

nu (1990) toekomst (2000) 

60 49 56 

55 108 121 

50 225 250 

45 453 500 

heidemlj 
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AWAI 

Uit gegevens van de Milieudienst Tilburg is een bronvermogen van de 
AWRI Tllburg-Noord bepaald. De bijdrage van de waterzulvering op de 
rekenpunten is weergegeven In de tabel 10. 

Tabel 10: Bijdrage AWRI 

Immissiepunt: Bijdrage in dB(A) 

Huidige Na innovatie 
situatie 

d/a/n* etmaal d/a/n etmaal 

400 32 42 22 32 

401 37 47 27 37 

402 50 60 40 50 

403 50 60 40 50 

404 50 60 40 50 

Tevens blljkt ult overleg dat In de nabije toekomst de puntbeluchters 
warden vervangen door bellenbeluchters. De hieruit te verwachten 
wijziglng van het bronvermogen van de beluchters is een reductle van 
ca. 10 dB(A). Op de rekenpunten resulteert deze wijziging In de 
bljdrage conform tabel 1 o. Voor de uiteindelijke beoordeling zal deze 
toekomstlge sltuatie worden gehanteerd. 

GFT-installatie 

Voor de verdere afwerking van het GFT-afval is een verglstingsinstallatie 
aanwezlg. De lnstallatle zal hoofdzakelijk lnpandig zljn opgesteld. Voor 
de aan- en afvoer van materialen zijn effectief circa 18 vrachten 
noodzakelljk met behulp van vrachtwagens (overeenkomend met 36 
vrachtwagenbewegingen), hetgeen ten opzichte van de geprognotlseer
de vrachten (900 vrachtwagenbewegingen) op de ontsluitingsweg ten 
behoeve van de stortlocatie Spinder verwaarloosbaar is. Op basis van 
gegevens ult het milieu-effectrapport GFT-installatle Splnder (Haskoning 
1992) zljn In de onderstaande tabel de maatgevende geluidbronnen 
weergegeven. 

Tabel 11 : Bronvermogen maatgevende bronnen GFT-installatio 

Bron Bronvermogen Bedrijfstijd in Cg in dB r....r - Cr in dB(A) 
in dB(A) uren d/a/n /a/n d a/n 

Fakkel 104 12/4/8 0/0/0 104/104/104 
Compostopslag 104 3/-/- -6/<»/ .. 96/0/0 
Biogascompr. 90 12/4/8 0/0/0 90/90/90 

De bijdrage van de GFT-installatie, in totaliteit, voortkomende uit de 
bovenstaande gegevens is weergegeven In tabel 12. 

heidemij 
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Tabel 12: Bijdrage GFT-lnstallatle 

Re\tenpunt Bijdrage in dB(A) et:lUaalwaarde 

met fakkel zonder fakkel 

400 35 34 
401 43 34 
402 42 41 
403 42 41 
404 42 41 

Stortgasfabriek 

Het ult het start gewonnen stortgas wordt In een zogeheten opwer
klngsfabrlek omgezet in op aardgas gelljkend gas. Het elndprodukt 
wordt indlen het voldoet aan de gestelde normen gel'njecteerd in het 
plaatselljk gasdistributlenet. Bij een afwljking van de kwaliteltsnorm, 
wordt er op het terrefn afgefakkeld. Voor het vaststellen van de 
akoestlsche bljdrage Is de stortgasfabriek door mlddel van de 
onderstaande geluidbronnen schematisch in het rekenmodel opgeno
men. De bronvermogens zijn vastgesteld aan de hand van metingen 
ter plaatse. 

Tabel 13: Geluldbronnen stortgasfabrlek 

Bron Bronvermo~en Bedrijf atijd in c~ in dB Lwr - c~ in dBCA> 
in dB(A uren d/a/n /a/n d a/n 

Inatallatia 95 12/4/8 0/0/0 95/95/95 
P'akkel 104 1/1/l -11/-6/-9 93/98/95 

In tabel 14 is de bljdrage van de stortgasfabriek op de rekenpunten 
weergegeven. 

Tabel 14: Bijdrage stortgasfabriek 

Rekenpunt Bijdrage 

dag avond nacht etmaal 

400 15 18 16 25 
401 24 27 25 35 
402 27 30 28 37 
403 26 29 27 37 
404 26 29 27 36 

Slibverbrandingsinstallatie 

Een slibverbrandingsinstallatie op de Spinder is nog zeer onzeker. Dit 
is verder niet in de geluidberekingen betrokken. De bljdrage aan de 
geluldsbelastlng zal overigens zeer beperkt zijn. 

heidemij 
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3. 7 Cumulatleve geluldeffecten 

3. 7 .1 overzicht afzonderlijk bijdragen geluidbronnen 

Voor de beoordellng van de geluldseffecten Is ook het totale geluldnl
veau op aanwezlge geluidgevoellge objecten aangegeven. Blj de 
atgemene beoordellng van geluld Is het per deflnltle nlet toegestaan om 
een geluldbelastlng ten gevolge van verkeerslawaal samen te voegen 
met een geluldbelastlng ten gevolge van lndustrielawaal. 

Daar de actlvltelten van het stortterreln zlch beperken tot de dagpeno
de zljn ook de overlge onderdelen voor de dagperlode In tabel 15 
opgenomen. In tabel 15 zljn de afzonderlljke biJdragen van de diverse 
geluidbronnen op de wonlngen 400, 402, 403 en 404 weergegeven. 

heidemij 
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punt 

400 

402 

403 

404 

Tabel 15: 

aanlegfase 
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Overzlcht L,,q.owaarden diverse fasen van het stortterreln, de AWRI, de A261, de stortgasfabriek en de GFT
vergistingsinstallatie On dB(A)) 

gebruiksfase Alml Stortgas- GFT-vergistingsinstallatia A261 Geluidnormerlng 
fabrlek bij woningen 

begin eind tot 2008 na 2008 Bui dig Toeltomstig ll!et fa'kkel zonder f ak.k.el 

35 36 34 31 32 22 15 31 31 36 .50 

50 51 50 51 50 40 27 38 37 46 50 

48 49 49 50 so 40 26 jS 37 47 so 
47 48 47 48 .50 40 26 38 37 48 50 
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Cumulatie geluideffecten 

Ter plaatse van de verschillende wonlngen (rekenpunten) zljn de 
geluldnlveaus afkomstig van het industrielawaal gecumuleerd en 
weergegeven In tabel 16. In deze tabel Is tevens het verkeerslawaal 
opgenomen zodat hlermee een lndruk wordt verkregen van de 
akoestische sltuatie ter plaatse van de rekenpunten. 

Tabel 16: Cumulatieve geluidniveaus 

Reltenpunt Totaal invallend geluidniveau ter plaatsa Geluidnormering 
van de woningen in de diverse f asen van bij woningen 
het storten 

Huidige Gebruiltsf asen A261 
situatie 

aanlegf ase gebruiksfase 

1992 begin eind begin eind 

'400 36 37 37 36 31, 36 50 

402 51 51 52 51 52 '46 50 

403 .50 49 50 50 51 47 50 

404 50 '48 49 '49 49 '48 50 

Ult de tabel 15 (paragraat 3. 7.1.) blljkt dat de bijdrage van Spinder en 
de A261 van veeial gelijke ordegrootte zijn. Voor belde onderdelen is 
de relevante geluldbron in hoofdzaak het verkeer. Derhalve Is er geen 
sprake van een omgevlngsvreemde geluldbron. 
Voor die sltuatles waar de geluidbelasting ten gevolge van de 
actlvitelten van Splnder hoger is dan de In de vergunnlng aangegeven 
50dB(A) zullen maatregelen ter reductle van de bljdrage noodzakelijk 
zljn. Dlt Is van toepassing voor de bedrijfswoningen nr. 402, 403 en 
404. Als geluldbeperkende maatregel wordt een atscheldlng van de 
transportroute voor de bedrijtswoningen gerealiseerd. Hlervoor wordt 
een dljkllchaam, dat In de lokale sltuatie landschappelljk wordt 
ingepast, gerealiseerd. 

heldemij 
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4 Beoordeling 

De akoestische situatie gedurende de aanleg-, gebruiks- en nazorgfase 
is samengevat in tabel 17. 
Als beoordelingscriterla zi]n gehanteerd de geluldsnormen ult de Wet 
geluldhinder, te weten: 
- streefwaarde van 50 dB(A) bij woningen; 
- streefwaarde van 40 dB(A) van landelijke omgeving. 

Tabel 17: Overzlcht gebrulksfasen lnzake milieu-aspect geluid 

Aanleg Gebruik Nazorg 

- verschuiving 40 en - verschuiving 40 en 50 - geen geluidemissie 
50 dB(A) contour naar dB(A) contour naar op voormalige 
oosten t.g.v. verleg- oosten t.g.v. verlegging stortlocatie 
ging toevoerroute toevoerroute 

- cumulatieve geluidbe- - cumulatieve geluidbe-
lasting bij bedrijf s- lasting bij bedrijf s -
woningen overschrijdt woningsn overschrijdt 
geluidnorm; extra geluidnorm; extra ge-
geluidaf scherming luid afscherming voor-
is voorzien zien 

- ruimtebeslag 40 dB(A) - ruimte bealag 40 dB(A) 
contour ca, 20 hec- contour ca. 20 hectare 
tare landelijk gebied landelijk gebied 

heidemij 
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6 Lijst van begrippen en afkortingen 

Achtergrondgeluid 

(Geluid)contour 

Decibel (afk.:(dB)) 

Etmaalwaarde 

Equivalente geluidniveau 

Gelufdsbelastlng 

Omgevingsgeluld 

Het geluid afkomstig van doorgaans nlet 
duideli]k herkenbare, vaak veraf gelegen 
bronnen waarvan de afzondelljke bljdrage 
nlet kan warden bepaald. In de praktijk 
komt het niveau van het achtergrondge
luid veelal overen met het L95, het niveau 
dat gedurende 95 procent van de 
tijdoverschreden wordt. 

Lljn langs een weg, spoorlljn of andere 
geluldbron, die punten met eenzelfde 
geluldniveau verblndt. 

De eenheid voor het geluidsdrukniveau 
"de hoeveelheid geluld". Het menselljk oor 
Is niet voor alle frequentles even gevoelig. 
Om de subjectleve geluldwaarderlng In 
een groothefd te vangen wordt op het 
geluldsdruknlveau blj een bepaalde 
frequentie een correctle toegepast op 
basis van de gevoellgheld van het 
gevoellgheld van het menselljk oor bij die 
frequentie. Er zijn verschillende correcties 
waarvan de A-waging de meest toegepas
te is. Het hlermee bepaalde nlveau noemt 
men het geluldniveau In dB(A). 

De hoogste van de (energetisch 
gemlddelde) geluldniveaus (Leq) van drie 
beoordelingsperloden: 

dag {7.00 - 19.00 uur); 
avond (19.00 - 23.00 uur), 
verhoogd met 5 dB(A); 
nacht (23.00 - 7.00 uur), verhoogd 
met 10 dB(A). 

Het niveau van een geluid van constante 
sterkte dat over een bepaalde tljd 
genomen evenveel energle vertegenwoor
digt als het aanwezfge flucturerende 
geluidniveau over dezelfde perlode. 

Het optredende nlveau van het geluld In 
een gebied of aan de gavel van een 
woning. 

Het geluid dat op een bepaald punt of 
In een bepaald gebied bestaat vanwege 
alle in de omgeving geluid veroorzakende 
bronnen of activlteiten, met uitzondering 

heidemij 



Referentieniveau 

Streefwaarde 

Aard van de woonomgeving 

Et:maalperiode 

- Landelijke omgeving 
(heret:ellingeoorden, 
stille recreatie) 

- Rustige woonwijk, 
weinig varkeer 

- Woonwijk in stad 

Voorkeursgrenswaarde 
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van de bran war de interesse met het 
oog op de beoordellng van de geluldhln
der naar uitgaat. In dit geval Is dat de 
afvalverwerklng. 

Het referentleniveau is geefinleerd als: 
a. het hcogste van de vo!gende 

geluidniveaus: 
1. geluldnlveau in dB(A) dat 

gedurende 95% van de 
perlode op een bepaalde 
plaats wordt overschreden, 
de bljdrage van het betrok
ken lndustrleterreln daaron
der nlet begrepen; 

2. het vanwege een weg op die 
plaats optredende equivalent 
geiuldnlveau In dB(A), 
verlaagd met 10 dB(A). 

b. het geluidniveau, bedoeld onder a, 
onder 1, lndlen over de perlode 
van 23.00 - 7.00 uur minder dan 
500 motorvoertuigen van de weg 
gebrulk maken. 

Een norm die correspondeert met een 
kwaliteltsdoelstelllng op lange(re) termljn 
en uit oogpunt van volksgezondheld 
aanvaardbaar is. Met betrekklng tot geluld 
zijn de streefwaarden afhankelljk van de 
aard van het gebied en de activiteiten. In 
de praktijk kunnen streefwaarden nlet 
altijd warden gereallseerd. Op grond van 
een bestuurlijk afweglngsproces kan een 
hogere geluidsbelastlng worden toegela
ten. 

Aanbevolen etreefwaarden 
in dB(A) 

dag avond nacht 

40 35 JO 

45 40 35 
50 45 40 

De waarde die de Wet Geluidhlnder 
voorstaat als het ten hoogste toegestane 
niveau voor de gleuldbelastlng. Bij een 
voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbe
lasting van 50 dB(A) zal bij gesloten 
ramen het equivalente geluidsniveau 

heidemij 
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blnnen wonlngen overdag 30;.35 dB(A} 
bedragen en 's nachts 20 - 25 dB(A). Dlt 
komt overeen met het normale achter· 
grondgeluldsnlveau blnnen woon- en 
slaapkamets. 
Bil gedeeltelijk open ramen zal het 
equivafente- geluldsntveau In de woon- en 
slaapkamers respectlevelljk 40 en 30 
dB(A) bedragen. Dlt kan warden 
gekwallflceerd als een vrlj goede 
woonsltuatle. 

heidemij 



37 

Appendix 1: Geluldsberekenlngen 
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lnvoer vc,or MER-studi e stortterrein de Spi nder. 
Gebruikers fase na 2008. 
Uitvoering dd. 16-03-1992 

Ontvangerpunt 400 X-coor 370 .4 Y-coor 1030.9 Hoogte 5.0 Haaiveld Hoogte .0 
%Tduur frequentie in Herz dB(A)-CB-CM 

Naam vd bron Nr dag avond nacnt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dag avond nacht Refl .• Object 
--- -------· · --- - - - - - -- -- - - -- - --- - ------ -- - - --- - ---- - --·-- - - - -- - -----·-- - -- -· ------- - - · - - --- ---- -- ------ -~ --- ~ -- - -- - --- - - - ---- - -- --

SAMENVOEGING 1000 1 

SAMENVOEGING 1000 5 

SAHENVOEGING 1000 2 

GROENVERIC. 330 0 100 0 

SAMENVOEG ll NG 1000 4 

SAMENVOEGING 1000 3 

MONO DEF'. 542 0 100 0 

TOTAAL 

AANPASSING VAN BESTAND :d:na2008u 

SAMENVOEGING 
NUMMER VLAI( 

1000 1 

1000 ., .. 
1000 ,. _, 

1000 4 
1000 5 

BRON-V NAAM 

523 TRAJECT I 
528 TRAJECT I 
533 TRAJECT I 
512 TRAJECT 11 
517 TRAJECT 11 
522 TRAJECT II 
321 TRAJECT Ill 
331 TRAJECT Ill 
326 BORDES 
328 STORTFRONT 

-54.3 52.8 35.0 31.6 25.5 28.8 21.8 .2 -40.5 32.7 27.9 .0 .0 

-61.9 52.8 38.5 34 . 7 36.0 34.5 25.6 4.4 -34.2 37.9 27.4 .0 .o 

-55.0 46.8 29.6 26.2 19.8 23.3 16.4 -5.2 -45.8 27 .1 22.3 .o .0 

0 -68.7 -1.8 -4.4 17.7 19.6 12.6 4 .. 8 -20.0 -66 .. 9 18.7 14.0 .0 .o 

-68.5 38.6 24.9 19.6 12.1 10.7 1.9 -19.1 -56 .4 17.7 9.7 .0 .0 

-60.7 36.9 18.6 13.8 8.0 7.6 -1.7 -23.2 -61.5 14.2 9.5 .0 .0 

0 ·70.3 20.8 10.4 3.8 -3.2 -10.4 -24.3 -49.7 -96.7 .8 -3.9 .0 .o 

-50.6 56.4 40.6 37.0 36.6 35.8 27.5 6. 1 -33. 1 39.4 31.4 .0 .o 

26 november 1991 16:12:35 

BRON-V NAAM BRON-V NAAM BRON-V NAAM BRON-V NAAH 

524 TRAJECT I 525 TRAJECT I 526 TRAJECT I 527 TRAJECT 
529 TRAJECT I 530 TRAJECT I 531 TRAJECT I 532 TRAJECT I 
534 TRAJECT I 535 TRAJECT I 
513 TRAJECT II 514 TRAJECT II 515 TRAJECT II 516 TRAJECT 11 
518 TRAJECT II 519 TRAJECT II 520 TRAJECT I I 521 TRAJECT II 

322 TRAJECT Ill 323 TRAJECT Ill 324 TRAJECT Ill 325 TRAJECT Ill 

327 BORDES 
329 STORTFRONT 



lnvoer voor MER-studie stortterrein de Spinder. 
Gebruikers fase na 2008. 
Uitvoering dd. 16-03-1992 

Ontvangerpunt 401 X-coor 1603.5 Y-coor 2304.4 Hoogte 5.0 Haaiveld Hoogte .0 
%Tduur frequentie in Herz dB(A)-CB-CH 

Naam vd bran Nr dag avond nacht 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dag avond nacht Refl.Object 
------ ----- - -------·------ - ------ ---- - -- - - --- ----- -- - - -- ~ - - - -- ---------- -- ------ --- -- -- -· -- -- - - - - -- --- - - -- ------ --- - - -- - ---·-- -- --

SAMENVOEGING 1000 1 -49.9 57.7 42., 39.3 33.7 36.7 31.8 16.5 -9.3 40.3 35.7 .0 .o 

GROENVERK. 330 0 100 0 0 -59.2 8.8 4.7 27.5 36.7 33.8 31.2 16.4 -14.3 38.2 33.7 .o .0 Samenvoeg. Refl. 

SAHENVOEGING 1000 5 -59.0 55 . 7 41.8 37.3 38.9 37.6 29.9 12.1 -18.7 41.1 30.6 .o .0 

SAHENVOEGING 1000 2 -50.7 51.7 36.6 33.9 28.3 31.0 25.8 10.8 -14.2 34.6 30.0 .0 .0 

SAMENVOEGING 1000 4 -60.7 45 .5 30.7 29.5 25.0 25.2 18.6 3.1 -21.7 29.1 21.3 .0 .0 

SAHENVOEGING 1000 3 -53.7 44.0 27.9 22.2 14.5 21.1 17.5 2.1 -24.6 25.0 20.4 .0 .o 

MONO DEP. 542 0 100 0 0 -55.9 35.5 24.7 19.0 21.5 20.2 12.7 ·1.3 -22.6 23.5 19.4 .0 .0 

TOTAAL -45.4 60.7 45.8 42.6 42.1 41. 7 36.4 20.8 -6.5 45.4 39.3 .0 .o 

AANPASSING VAN BESTAND :d:na2008u 26 noverrber 1991 16: 12:35 

SAHENVOEGING 
NUMMER VLAK BRON-V NAAH BRON·V NAAH BRON -V NAAH BRON·V NAAH BRON-V NAAH 
-- --- -------- ----·-- ---- ----- --------- ----- --· --- ---- --- --·----- -- -- --- --- -------- --- ---- -- --------- ---· ----- ---- ------- -- --- -

1000 1 523 TRAJECT I 524 TRAJECT I 525 TRAJECT I 526 TRAJECT I 527 TRAJECT 
528 TRAJECT I 529 TRAJECT I 530 TRAJECT I 531 TRAJECT I 532 TRAJECT 
533 TRAJECT I 534 TRAJECT I 535 TRAJECT I 

1000 2 512 TRAJECT II 513 TRAJECT II 514 TRAJECT II 515 TRAJECT 11 516 TRAJECT II 
517 TRAJECT II 518 TRAJECT II 519 TRAJECT II 520 TRAJECT I I 521 TRAJECT II 
522 TRAJECT II 

1000 3 321 TRAJECT 111 322 TRAJECT III 323 TRAJECT Ill 324 TRAJECT Ill 325 TRAJECT Ill 
331 TRAJECT 111 

1000 4 326 BORDES 327 BORDES 
1000 5 328 STORTFRONT 329 STORTFRONT 



lnvoer voor MER-studie stortterre in de Spinder . 
Gebruike1·s fase na 2001l'. 
Uitvoering dd. 16·03·1992 

Ontvangerpunt 402 X·coor 
%Tduur 

Naam vd bron Nr dag avond nacht 31.5 

SAHENVOEGING 1000 1 -41.8 

SAHENVOEGING 1000 2 ·42.4 

SAHENVOEGING 1000 5 -51.3 

GROENVERI:. 330 0 100 0 0 -56.2 

SAHENVOEGING 1000 4 -56.5 

SAHENVOEGING 1000 3 ·48.8 

MONO DEP. 542 0 100 0 0 ·61,4 

TOTAAL ·38.2 

AANPASSING VAN BESTAND :d:na2008u 

1764 . 7 Y-coor 1158.8 Hoogte 5.0 Haaiveld Hoogte .0 
frequentie in Herz dB(A)-CB·CM 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBCA) dag avond nacht Refl.Object 

65.7 53.7 50.2 45. 1 48.9 46. 1 37.9 27.7 52.7 49.3 .0 .o 
59.8 48.2 44.9 39.9 43.5 40.5 32.5 22.4 47.2 43.9 .0 .0 

62.4 52.8 47.3 49.5 48.8 43.5 32.9 18.3 52.2 42.5 .0 .0 

11.6 9. 7 32.8 40.7 37.6 35.1 20.7 -9.1 42. 1 37.7 . o • 0 Samemroeg. Refl • 

52.3 39.4 38.9 36.0 37.0 31.D 16.3 -7.D 40. 1 32.4 .0 .0 

49.4 35.8 30.3 23.7 28.8 26.3 15.1 ·1.6 32.8 28.4 .o .0 

31. 1 18.6 13.9 14.6 12.8 3.5 ·16.0 ·49.5 16.4 11.8 • 0 .O Samenvoeg. Refl . 

68.3 57.0 53.0 51. 7 52. 7 1+9.0 40. 1 29.;~ 56.4 51.3 .0 .0 

26 novenber 1991 16: 12:35 

SAHENVOEG HIG 
NUMMER VLA~: BRON·V NAAM BRON-V NAAH BRON·V NAAH BRON·V NAAH BRON·V NAAH 

1000 1 523 TRAJECT I 524 TRAJECT I 525 TRAJECT I 526 TRAJECT I 527 TRAJECT 
528 TRAJECT I 529 TRAJECT I 530 TRAJECT I 531 TRAJECT I 532 TRAJECT 
533 TRAJECT I 534 TRAJECT I 535 TRAJECT I 

1000 2 512 TRAJECT 11 513 TRAJECT II 514 TRAJECT II 515 TRAJECT II 516 TRAJECT 11 
517 TRAJECT II 518 TRAJECT II 519 TRAJECT II 520 TRAJECT II 521 TRAJECT II 
522 TRAJECT II 

1000 3 321 TRAJECT Ill 322 TRAJECT Ill 323 TRAJECT III 324 TRAJECT Ill 325 TRAJEC:T Ill 
331 TRAJECT III 

1000 4 326 BORDES 327 BORDES 
1000 5 328 STORTFRONT 329 STORTFRONT 



Invoer voor MER-studie stortterrein de Spinder. 
Gebruikers fase ne 2006. 
Uitvoering dd. 16·03-1992 

Ontvangerpunt 403 X-coor 1795.7 Y-coor 1154.5 Hoogte 5.0 Haaiveld Hoogte .0 
%Tduur frequentie in Herz dB(A)-CB-CM 

Naam vd bron Hr dag avond nacht 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 d8(A) deg avond nacht Refl.Object 
--- -- ------- -- ----- -- ------- -- ----- --- ---------- ------ ---- ----- ------·------------ ----------------- · ---------------------------- --

SAMENVOEGING 1000 1 -42.8 64.6 51.9 48 . 7 43.5 47.3 44.4 35.8 24.7 51.0 47.4 .o .0 

SAHENVOEGING 1000 2 -43.4 58.7 46.5 43.5 38.3 41.9 38.8 30.3 19.3 45.5 41 .9 . 0 .0 

SAMENVOEGING 1000 5 -51.8 61.9 52.0 46.5 48.7 48.1 42.6 31.6 16.3 51.4 41.6 .0 .0 

GROENVERK. 330 0 100 0 0 -56.5 11 .4 9.4 32.5 40.4 37.3 34.7 20.0 -10.4 41.7 37.3 .0 .O Samenvoeg. Refl. 

SAHENVOEGING 1000 4 -56.8 52.1 39.2 38.6 35.6 36.6 30.6 15.5 ·B.4 39.7 32.0 .0 .o 

SAMENVOEGING 1000 3 -49.6 48.6 35.4 29.9 23.3 28.3 25.6 14. 1 ·3.4 32.2 27.B .o .0 

MONO DEP. 542 0 100 0 0 ·61.6 30.9 18.4 13.7 14.4 12.6 3.2 -16.5 ·50.5 16.2 11.6 .0 .O Samenvoeg. Refl. 

TOTAAL -39.2 67.3 55 . 7 51.8 50.7 51.6 47.6 38. 1 26.2 55.2 49.7 .0 .0 

AANPASSING VAN BESTAND :d:na2008u 26 november 1991 16:12:35 

SAMENVOEGING 
NUMMER VLAK BRON-V NAAM BRON-V NAAH BRON-V NAAM BRON-V NAAM BRON-V NAAH 

1000 , 523 TRAJECT I 524 TRAJECT I 525 TRAJECT I 526 TRAJECT I 527 TRAJECT 
528 TRAJECT I 529 TRAJECT I 530 TRAJECT I 531 TRAJECT I 532 TRAJECT 
533 TRAJECT I 534 TRAJECT I 535 TRAJECT I 

1000 2 512 TRAJECT II 513 TRAJECT II 514 TRAJECT II 515 TRAJECT II 516 TRAJECT II 
517 TRAJECT II 518 TRAJECT II 519 TRAJECT II 520 TRAJECT II 521 TRAJECT II 
522 TRAJECT II 

1000 3 321 TRAJECT Ill 322 TRAJECT Ill 323 TRAJECT Ill 324 TRAJECT III 325 TRAJECT Ill 
331 TRAJECT Ill 

1000 4 326 BORDES 327 BORDES 
1000 5 328 STORTFRONT 329 STORTFRONT 



Invoer voe1r MER-studie stortterrein de Spinder . 
Gebruikers fase na 2008. 
Uitvoering dd. 16-03-1992 

Ontvangerpunt 404 X-coor 1836.5 Y-coor 1147.8 Hc•ogte 5,0 Haaiveld Hoogte .0 
%Tduur frequentie in Herz dB(A)·CB-CM 

Naam vd bran Hr dag avond nacht 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dag avond nacht Refl.Object 

SAMENVOEGlNG 1000 1 

SAMENVOEG!NG 1000 2 

SAMENVOEGI~G 1000 5 

GROENVERK. 330 0 100 0 

SAMENVOEGlllG 1000 4 

SAMENVOEGING 1000 3 

MONO DEP. 542 0 100 0 

TOTAAL 

AANPASSING VAN BESTAND :d:na2008u 

SAMENVOEGING 
NUMMER VLAK 

1000 1 

1000 2 

1000 3 

1000 4 
1000 5 

BRON-V NAAM 

523 TRAJECT I 
528 TRAJECT I 
533 TRAJECT I 
512 TRAJECT II 
517 TRAJECT II 
522 TRAJECT II 
321 TRAJ.::cr Ill 
331 TRAJECT Ill 
326 BORDES 
328 STORTFRONT 

-43.2 64.4 51. 1 47.7 42.4 46.3 43.2 34.1 21. 7 50.0 46.0 .0 .o 

-43.7 58.6 45.6 42.5 37.2 40.8 37.6 28.6 16.3 44.5 40.6 .0 .0 

-52.5 61.2 51.0 45.6 47.8 47.1 41.4 30.1 13.7 50.4 40.5 .0 .0 

0 -57. 5 10.3 9.0 32.1 40.0 36.8 34.1 19.0 -12.1 41.2 36.8 • 0 .O samenvoeg. Refl • 

-57.1 51 .8 38.7 38.2 35.1 36.1 :so.o 14.5 -10.2 39.2 31.4 .o .0 

-50.2 47.9 34.8 29.5 22.9 27.6 24.8 12.7 -5.ll 31.6 27.1 .o .0 

0 -61.7 30.7 18.3 13.7 14.4 12.6 3.1 -17.0 -51.i' 16.2 11.6 . o .0 Samenvoeg. Refl • 

-39.6 67.0 54.8 50.B 49.B 50.6 46.5 36.4 23.3 54.2 48.4 .0 .0 

26 novent>er 1991 16: 12:35 

BRON·V NAAH BRON·V NAAH BRON·V NAAH BRON-V NAAH 

524 TRAJECT I 525 TRAJECT I 526 TRAJECT I 527 TRAJECT 
529 TRAJECT I 530 TRAJECT I 531 TRAJECT I 532 1RAJECT 
534 TRAJECT I 535 TRAJECT I 
513 TRAJECT II 514 TRAJECT II 515 TRAJECT JI 516 TRAJECT II 
518 TRAJECT II 519 TRAJECT II 520 TRAJECT II 521 TRAJECT JI 

322 TRAJECT III 323 TRAJECT III 324 TRAJECT III 325 TRAJECT Ill 

327 BORDES 
329 STORTFRONT 
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1.Algemeen 

Het L95 van het omgevingsgeluid is gemeten op twee punten ( zie 
figuur 1) : 

meetpunt 1 is representatief te achten voor de rekenpunten 
402 t/m 404; 
meetpunt 2 is gekozen in de richting van het rekenpunt 400 
tot de GFT vergistingsinstallatie. In verband met de bereik
baarheid en de omgevingsomstandigheden die de meting kunnen 
beYnvloeden (hos en hoogspanningsleidingen) kon het meetpunt 
niet dichter bij het rekenpunt gekozen worden. 

2.Beschrijving van de situatie ter plaatse 

2.1 Situatie meetpunt 1 op de Bos en Beemdweg 

Dit meetpunt ligt op 25 meter afstand van Rekenpunt 404. 
In de directe omgeving van het meetpunt zijn de volgende aspec-
ten van belang: · 

Rijksweg A261 op ca. 250 meter, en de afrit (Tilburg-Noord) 
op ca. 200 meter; 
Loonsche Heideweg op ca. 60 meter; 
waterzuivering op ca. 90 meter (terreingrens); 

Rond de waterzuivering, de afrit van Rijksweg A261 en de be
drijfswoningen is bosgebied, en rond de Loonsche Heideweg ligt 
gras. 

2.2 Situatie meetpunt 2 aan zandweg door "De Mast" 

Dit meetpunt ligt op ca. 250 meter afstand van rekenpunt 400. 
In de directe omgeving van het meetpunt zijn de volgende aspec
ten van belang: 

Rijksweg A261 op ca. 2200 meter; 
waterzuivering op ca. 1800 meter; 
"De Spinder" op ca. 1400 meter; 
industrieterrein "Kraaiven" op ca. 1000 meter. 

Het gebied tussen Rijksweg A261, het meetpunt en het industrie
terrein is bosgebied, rond het meetpunt is akkerland (mais). 

3. Gebruikte meetapparatuur 

Voor het ui tvoeren van de meting en is de volgende apparatuur 
gebruikt: 

3 



benaming fabrikaat type bijzonderheden 

;,, II 
2 microfoon Brtiel & Kjaer 4155 windbol en tele-

scoopmast 

geluidniveau- Brilel & Kjaer 2231 module 7101 
meter 

kalibrator Brtiel & Kjaer 4230 t.b.v. kalibraties 
v66r en na de me-
tingen 

schrijver Cel 160 t.b.v. registratie 

4. Omschrijving waargenomen geluiden 

4.1 Meetpunt 1 op de Bos en Beemdweg 

De waargenomen geluiden werden veroozaakt door: 

II dag I avond I nacht I 
Rijksweg A261 • • • 
Loonsche Heideweg 
* personenauto's 89 20 16 
* vrachtwagens 39 1 0 
* pratende f ietsers 7 0 0 

vliegtuigen 3 0 0 

klappen van contai- 1 0 0 
nerbakken 

vogels • 0 0 

Bos en Beemdweg 
* personenauto's 4 2 0 
* vrachtwagens 1 0 0 

waterzuivering • • • 
krekels - • • 

• Geluid waargenomen, continu aanwezig mits anders vermeld 
geen peak-geluid. 

4.2 Meetpunt 2 aan de zandweg door "De Mast" 

De waargenomen geluiden werden veroozaakt door: 

4 



I dag I 
vliegtuigen 10· 

huidige stortplaats • 
landbouwwerktuig • 
vogels • 
krekels • 
ritselen van bladeren • 

in de eerste 7 minuten 5 vliegtuigen waargenomen 
• Geluid waargenomen, continu aanwezig mits anders vermeld 

geen peak-geluid. 

5. Metingen 

De metingen ZlJn uitgevoerd volgens het rapport "Richtlijnen 
voor karakterisering en meting van omgevingsgeluid" (IL-HR-15-
01). In afwijking van het rapport zijn de metingen uitgevoerd 
bij de windrichting die bepalend is voor de beoordeling van de 
situatie. Bij wind uit oostelijke richting is het geluidniveau 
vanwege de omgevingseigen bronnen (wegverkeer, op de rijksweg 
A261, waterzuivering) het hoogst. 
De metingen zijn uitgevoerd op 5.00 meter boven het plaatselijk 
maaiveld. 

5.1 Meetomstandigheden 

meet punt I !vend I ~acht I ~ag II ~ag I etmaalperiode 

wind (m/s) 0-1 0-1 0-2 0-2 

windrichting ONO ONO ONO ONO 

bewolkingsgraad 1/8 1/8 0/8 0/8 

temperatuur (DC) 16 14 21 24 

luchtvochtigheid 50% 55% 40% 35% 

datum 6-8-'92 6/7-8-'92 7-8-'92 7-8-'92 

meetperiode 22.05- 23.50- 09.15- 10.55-
22.35 00.35 09.45 11. 25 
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5.2 Gebruikte afkortingen 

Ten behoeve van de registratie (zie bijlage 1) zijn de volgende 
afkortingen gebruikt: 

pl -passage personauto op de Bos en Beemdweg; 
p2 -passage vrachtwagen op de Loonsche Heideweg; 
p3 -passage personenauto op de Loonsche Heideweg; 
p5 -passage zware vrachtwagen op de A261; 
vv -vogels; 
vl -passage vliegtuig; 
cl -klappen van containerbakken; 
bl -piepende banden op de Loonsche Heideweg; 
sl -straaljager; 
zl -passage vrachtwagen op de Bos en Beemdweg. 

6. Meetresultaten 

De registratie van het waargenomen geluid is weergegeven in 
bijlage 1. 

De gemeten waarden van L95 zijn in dB (A): 

11 i (dag) I 1 (avond) j 1 (nacht) 11 2 caag) 
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BIJLAGE 1 

REGISTRA TIE VAN DE METINGEN VAN HET Lg5 

VAN HET OMGEVINGSGELUID 
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BIJLAGE 18.3 

Akoestisch Onderzoek 

GFT-vergistingsinstallatie 

Berekeningsbijlage 



BASKONING Adviesgroep Gelui.d & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening induetrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 1 
PROJECT MER VERGISTINGSINSTALLATIE GFT-AFVAL MIDDEN-BRABANT 
WERKNUMMER 7178.02 cro/avd 14-7-'92 
ONDERDEEL ALTERNATIEF GEDEELTELIJK GESLOTEN AANVOERHAL MET FAKKEL MB41II 

ALGEMENE GEGEVENS 

Zomeromstandigheden 

Maximaal aantal reflekties 1 

Alle reflekties zijn meegerekend 

Bodemabsorptie berekend uit bodemlijnen (hard-zacht) 

Meteocorrectie in rekening gebracht 

De berekening heeft betrekking op de periode(n) 
- dag ( 1) 
- avond (2) 
- nacht (3) 

Invoerbestand MB41II 
Uitvoerbestand MB41IU 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 11 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GEDEELTELIJK GESLOTEN AANVOERHAL MET FAKKEL MB41II 

Bronpunten 

Nr punt 
nr 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

130 
130 
130 
130 
130 

130 
118 
118 
118 
118 

119 
119 
119 
119 
119 

n a a m bedrijfsduur in 
(%) 

dag avond nacht 

AANVOERHAL LICHTSTR. 100.00 0.00 
AANVOERHAL LICHTSTR. 0.00 100.00 
AANVOERHAL WANDEN 100.00 0.00 
AANVOERHAL WANDEN 0.00 100.00 
AANVOERHAL OPENINGEN 100.00 0.00 

AANVOERHAL OPENINGEN 0.00 100.00 
VERKL./ONTW.HAL LIC. 100.00 100.00 
VERKL./ONTW.HAL DEUR 100.00 100.00 
VERKL./ONTW.HAL WAND 100.00 100.00 
VERKL./ONTW.HAL OPEN 100.00 100.00 

o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 00 
0.00 

NABEWERK.HAL LICHTS. 100.00 0.00 0.00 
NABEWERK.HAL LICHTS. 0.00 100.00 100.00 
NABEWERK.HAL S.DEUR 100.00 0.00 0.00 
NABEWERK.HAL S.DEUR 
NABEWERK.HAL WANDEN 

0.00 100.00 100.00 
100.00 0.00 o.oo 

Bronvermogens 

ligging hoogte 
kode geb. gev. tov MV 
sit. nr nr (m) 

0 
0 

1 
1 
1 

1 
0 

1 
1 
1 

0 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.70 
8.70 
2.10 
2.10 
6.00 

6.00 
10.55 
2.00 
6.95 
6.95 

7.60 
7.60 
2.65 
2.65 
5.80 

Nr sector 
Ri Hk 

B R 0 N V E 
(3) 

R M 0 G E N i n D B ( A ) 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

0 360 
0 360 
0 360 
0 360 
0 360 

0 360 
0 360 
0 360 
0 360 
0 360 

0 360 
0 360 
0 360 
0 360 
0 360 

( 1) ( 2) 

79.2 
79.2 
83.0 
83.0 
88.4 

88.4 
48.9 
38.2 
53.1 
40.6 

75.6 
54.7 
62.4 
44.5 
83.6 

83.4 
83.4 
80.3 
80.3 
95.6 

95.6 
62.9 
50.4 
60.1 
57.6 

81.8 
59.7 
65.8 
46.8 
87.8 

80.7 
80.3 
69.9 
69.5 
94.9 

94.5 
72 .9 
58.2 
62.5 
69.6 

77. 8 
67.7 
59.6 
52.5 
81.8 

( 4) ( 5) ( 6) 

76.0 
75.2 
69.2 
68.4 
94.2 

93.4 
71.9 
58.0 
65.5 
72 . 6 

74.9 
71. 7 
57.5 
57.4 
77 .1 

76.1 
74.9 
69.5 
68.3 
96.2 

95.0 
71.9 
58.8 
65.7 
74.6 

76.5 
73.7 
59.9 
60.1 
77.8 

77.4 
75.8 
68.9 
67.3 
99.5 

97.9 
71.0 
60.6 
62.9 
75.6 

77.0 
72.7 
63.2 
61.9 
78.5 

(7) (8) (9) Tot . 

74.5 
73.8 
64.3 
63.6 
98 . 5 

97 . 8 
68.1 
57.8 
58.3 
74.6 

75.0 
69.8 
61.3 
59.1 
75.9 

63.1 
62.6 
58.3 
57.8 
93.3 

92.8 
60.8 
56.4 
56.5 
73.6 

63.0 
60.2 
55.5 
55.8 
69.0 

60.9 
60.8 
56.1 
56.0 
91.1 

91.0 
46.8 
42.4 
42.5 
59.6 

57.9 
51.2 
50.4 
46.8 
63.9 

87.7 
87.3 
85.4 
85.3 

105.3 

104.4 
78.6 
66.4 
71.3 
81. 6 

86.1 
78.7 
70.8 
66.6 
90.8 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 12 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GEDEELTELIJK GESLOTEN AANVOERHAL MET FAKKEL MB41II 

Bronpunten 

Nr punt 
nr 

n a a m 

16 119 NABEWERK.HAL WANDEN 

bedrijfsduur in 
(%) 

dag avond nacht 

0.00 100.00 100.00 
17 119 NABEWERK.HAL OPENING 100.00 0.00 0.00 
18 119 NABEWERK.HAL OPENING 0.00 100.00 100.00 
19 120 COMPOST OPSLAG (LS) 25.00 0.00 0.00 
20 121 TRANSPORTBAND 100.00 100.00 0.00 

21 122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 50.00 50.00 50.00 
22 123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 50.00 50.00 50.00 
23 124 WARMTEKRACHTINSTALL. 100.00 100.00 100.00 
24 125 WARMTEKRACHTINSTALL. 100.00 100.00 100.00 
25 126 FAKKEL 100.00 100.00 100.00 

26 127 VRACHTWAGENS RIJOEN 
27 127 PERSONENAUTOS RIJDEN 
28 128 VRACHTWAGENS RIJDEN 
29 129 VRACHTWAGENS RIJDEN 
30 129 PERSONENAUTOS RIJDEN 

Bronvermogens 

Nr 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

sector 
Ri Hk 

0 360 
0 360 
0 360 
0 360 
0 360 

0 360 
0 360 
0 360 
0 360 
0 360 

0 360 
0 360 
0 360 
0 360 
0 36a 

8 R 

( 1) 

62.7 
67.8 
38.0 
73.9 
55.0 

51.8 
51.8 
43.5 
43.5 
79.3 

60.6 
a.a 

60.6 
60.6 
a.a 

0 N 
( 2) 

65.7 
76.0 
45.0 
84.2 
51.0 

64.8 
64.8 
6a.7 
6a.7 
87.5 

76.2 
71. 7 
76.2 
76.2 
71. 7 

V E 
( 3) 

71. 7 
74.0 
55.0 
91.8 
75.0 

72.9 
72.9 
72.8 
72.8 
95.6 

91.1 
79.9 
91.l 
91.l 
79.9 

0.87 
0.42 
2.50 
1.83 
2.08 

R M 
(4) 

73.9 
75.1 
63.0 
93.6 
78.0 

77.4 
77.4 
76.3 
76.3 
97.1 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0 G 
( 5) 

75.0 
78.7 
67.0 
95.9 
86.0 

80.8 
80.8 
77.7 
77.7 
97.5 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

E 

( 6) 

74.2 
81.2 
68.0 
98.9 
85.0 

85.2 
85.2 
78.9 
78.9 
95.7 

N 

93.4 97.1 101.5 
83.0 86.6 88.8 
93.4 97.1 101.5 
93.4 97.1 101.5 
83.0 86.6 88.8 

ligging hoogte 
kode geb. gev. tov MV 
sit. nr nr (m) 

1 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

i n 

4 
4 
4 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

(7) (8) 

70.7 
81.1 
67.0 
97.9 
81.0 

84.5 
84.5 
78.1 
78.1 
94.9 

97.6 
88.l 
97.6 
97.6 
88.1 

66.2 
75.7 
64.0 
93.8 
80.0 

81.9 
81.9 
76.9 
76.9 
93.7 

91.3 
84.3 
91.3 
91.3 
84.3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.80 
4.00 
4.00 
1.50 
5.00 

2.00 
2.00 

4.00 
4.00 
5.00 

1.00 
0.75 
2.80 
1.00 
0.75 

D 8 ( A ) 

(9) Tot. 

57.2 
70.6 
55.0 
92.5 
74.0 

73.9 
73.9 
62.8 
62.8 
90.6 

82.8 
80.2 
82.8 
82.8 
80.2 

80.8 
86.9 
73.3 

104.2 
90.3 

90.0 
90.0 
85.0 
85.0 

104.0 

104.8 
94.1 

104.8 
104.8 
94.1 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 13 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GEDEELTELIJK GESLOTEN AANVOERHAL MET FAKKEL MB41II 

Bronpunten 

Nr punt n a a m bedrijfsduur in ligging hoogte 
nr ( % ) kode geb. gev. tov MV 

dag avond nae ht sit. nr nr (m) 

--------------------------------------------------------------------------
34 135 LAADSCHOP 25.00 0.00 0.00 0 0 0 1.50 
35 136 VRACHTWAGENS RI JD EN 1.83 0.00 0.00 0 0 0 1.00 
36 136 PERSONENAUTOS RIJDEN 2.08 0.00 0.00 0 0 0 0.75 
37 136 LAADSCHOP 25.00 o.oo 0.00 0 0 0 1.50 

Bronvermogens 

--------------------------------------------------------------------------
Nr sector B R 0 N v E R M 0 G E N i n D B ( A ) 

Ri Hk (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 7) ( 8) (9) Tot. 

--------------------------------------------------------------------------
34 0 360 73.9 84.2 91.8 93.6 95.9 98.9 97.9 93.8 92.5 104.2 
35 0 360 60.6 76.2 91.1 93.4 97.1 101. 5 97.6 91.3 82.8 104.8 
36 0 360 0.0 71. 7 79.9 83.0 86.6 88.8 88.1 84.3 80.2 94.1 
37 0 360 73.9 84.2 91.8 93.6 95.9 98.9 97.9 93.8 92.5 104.2 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 15 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GEDEELTE!..IJK GESLOTEN AANVOERHAL MET FAKKEL MB41II 

Waarneeropunten 

Nr 

l 
2 
3 
4 
5 

6 

knoop
punt 

400 
401 
402 
403 
404 

405 

hoogte(n) 
(m) (m) 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

5.00 

t 0 v 
(m) 

het maai ve d 
(m) (m) 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 46 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GEDEELTELIJK GESLOTEN AANVOERHAL MET FAKKEL MB41II 

GELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

WAARNEEMPUNT NR 400 HOOGTE 5.00 M 

GELUIDSBRON 
NR PUNT NAAM 

1 130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
2 130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
3 130 AANVOERHAL WANDEN 
4 130 AANVOERHAL WANDEN 
5 130 AANVOERHAL OPENINGEN 

6 130 AANVOERHAL OPENINGEN 
7 118 VERKL./ONTW.HAL LIC. 
8 118 VERKL./ONTW.HAL DEUR 
9 118 VERKL./ONTW.HAL WAND 

10 118 VERKL./ONTW.HAL OPEN 

11 119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
12 119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
13 119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
14 119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
15 119 NABEWERK.HAL WANDEN 

16 119 NABEWERK.HAL WANDEN 
17 119 NABEWERK.HAL OPENING 
18 119 NABEWERK.HAL OPENING 
19 120 COMPOST OPSLAG (LS) 
20 121 TRANSPORTBAND 

21 122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
22 123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
23 124 WARMTEKRACHTINSTALL . . 
24 125 WARMTEKRACHTINSTALL. 
25 126 FAKKEL 

26 127 VRACHTWAGENS RIJDEN 
27 127 PERSONENAUTOS RIJDEN 
28 128 VRACHTWAGENS RIJDEN 
29 129 VRACHTWAGENS RIJDEN 
30 129 PERSONENAUTOS RIJDEN 

34 135 LAADSCHOP 
35 136 VRACHTWAGENS RIJDEN 
36 136 PERSONENAUTOS RIJDEN 
37 136 LAADSCHOP 

TOTAAL 

BIJDRAGE PER PERIODE DB(A) 
DAG (1) AVOND (2) NACHT (3) 

12.5 
0.0 

15.2 
o.o 

29.3 

o.o 
-3 . 0 
0.0 

-9.7 
-3.6 

10.6 
0.0 

-2.2 
o.o 

19.4 

o.o 
8.2 
o.o 

13.1 
10.4 

-5.9 
1.8 
1.2 
2.9 

20.9 

-0.9 
-15.2 

10.6 
5.5 

-5.0 

17.6 
5.4 

-5.1 
16.5 

31.1 

o.o 
12.3 
0.0 

15.2 
0.0 

28.9 
-3.0 
0.0 

-9.7 
-3.6 

o.o 
-2.5 
0.0 

-15.2 
o.o 

1.1 
0.0 

-9.8 
0.0 

10.4 

-5.9 
1.8 
1.2 
2.9 

20.9 

o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 

0.0 
o.o 
0.0 
0.0 

29.8 

0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 

0.0 
-2.5 
o.o 

-15.2 
0.0 

1.1 
0.0 

-9.8 
0.0 
o.o 

-5.9 
1.8 
1.2 
2.9 

20.9 

o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.o 
o.o 
0.0 
0.0 

21.1 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 47 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GEDEELTELIJK GESLOTEN AANVOERHAL MET FAKKEL MB41II 

GELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

WAARNEEMPUNT NR 401 HOOGTE 5.00 M 

----------------------------------------------------------------
GELUIDSBRON BIJDRAGE PER PERIODE DB(A) 
NR PUNT NAAM DAG (1) AVOND (2) NACHT ( 3) 

----------------------------------------------------------------
1 130 AANVOERHAL LICHTSTR. 17.5 o.o 0.0 
2 130 AANVOERHAL LICHTSTR. 0.0 17.4 0.0 
3 130 AANVOERHAL WAND EN 15.0 0.0 o.o 
4 130 AANVOERHAL WAND EN 0.0 15.0 o.o 
5 130 AANVOERHAL OPENINGEN 27.6 0.0 0.0 

6 130 AANVOERHAL OPENINGEN o.o 27.4 o.o 
7 118 VERKL./ONTW.HAL LIC. 6.1 6.1 o.o 
8 118 VERKL. / ONTW. HAL DEUR -5.1 -5.1 0.0 
9 118 VERKL./ONTW.HAL WAND 2.4 2.4 0.0 

10 118 VERKL./ONTW.HAL OPEN 10.1 10.1 o.o 

11 119 NABEWERK.HAL LICHTS. 19.6 0.0 o.o 
12 119 NABEWERK.HAL LICHTS. 0.0 7.5 7.5 
13 119 NABEWERK.HAL S.DEUR 7.5 0.0 0.0 
14 119 NABEWERK.HAL S.DEUR o.o -4.2 -4.2 
15 119 NABEWERK.HAL WAND EN 29.0 0.0 o.o 

16 119 NABEWERK.HAL WAND EN 0.0 12.2 12.2 
17 119 NABEWERK.HAL OPENING 18.6 0.0 0.0 
18 119 NABEWERK.HAL OPENING 0.0 2.1 2.1 
19 120 COMPOST OPSLAG (LS) 25.4 0.0 0.0 
20 121 TRANSPORTBAND 23.3 23.3 0.0 

21 122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 1.5 1.5 1.5 
22 123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 2.5 2.5 2.5 
23 124 WARMTEKRACHTINSTALL. 5.6 5.6 5.6 
24 125 WARMTEKRACHTINSTALL. 7.9 7.9 7.9 
25 126 FAKKEL 33.4 33.4 33.4 

26 127 VRACHTWAGENS RI JD EN 2.7 0.0 o.o 
27 127 PERSONENAUTOS RI JD EN -11. 7 o.o o.o 
28 128 VRACHTWAGENS RIJDEN 7.4 o.o 0.0 
29 129 VRACHTWAGENS RIJDEN 4.8 o.o 0.0 
30 129 PERSONENAUTOS RI JD EN -5.1 0.0 0.0 

34 135 LAADSCHOP 15.5 o.o o.o 
35 136 VRACHTWAGENS RI JD EN 2.5 o.o 0.0 
36 136 PERSONENAUTOS RI JD EN -7.3 0.0 o.o 
37 136 LAADSCHOP 15.1 o.o 0.0 

TOTAAL 36.5 34.9 33.5 

----------------------------------------------------------------



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 48 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GEDEELTELIJK GESLOTEN AANVOERHAL MET FAKKEL MB41II 

GELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

WAARNEEMPUNT NR 402 HOOGTE 5.00 M 

----------------------------------------------------------------
GELUIDSBRON BIJDRAGE PER PERIODE DB(A) 
NR PUNT NAAM DAG (1) AVOND (2) NACHT ( 3) 

----------------------------------------------------------------
1 130 AANVOERHAL LICHTSTR. 19.1 0.0 0.0 
2 130 AANVOERHAL LICHTSTR. 0.0 19.0 0.0 
3 130 AANVOERHAL WAND EN 23.1 0.0 0.0 
4 130 AANVOERHAL WAND EN o.o 23.1 0.0 
5 130 AANVOERHAL OPENING EN 36.2 0.0 0.0 

6 130 AANVOERHAL OPENINGEN o.o 35.8 0.0 
7 118 VERKL./ONTW.HAL LIC. 5.2 5.2 o.o 
8 118 VERKL./ONTW.HAL DEUR -13.1 -13.1 0.0 
9 118 VERKL./ONTW.HAL WAND -3.2 -3.2 o.o 

10 118 VERKL./ONTW.HAL OPEN 2.7 2.7 0.0 

11 119 NABEWERK.HAL LICHTS. 15.6 o.o 0.0 
12 119 NABEWERK.HAL LICHTS. o.o -0.9 -0.9 
13 119 NABEWERK.HAL S.DEUR -1.2 0.0 o.o 
14 119 NABEWERK.HAL S.DEUR o.o -16.5 -16.5 
15 119 NABEWERK.HAL WAND EN 21.3 0.0 0.0 

16 119 NABEWERK.HAL WAND EN 0.0 1. 6 1.6 
17 119 NABEWERK.HAL OPENING 8.5 0.0 o.o 
18 119 NABEWERK.HAL OPENING o.o -12.5 -12.5 
19 120 COMPOST OPSLAG (LS) 23.5 o.o 0.0 
20 121 TRANSPORTBAND 4.5 4.5 o.o 

21 122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 15.6 15.6 15.6 
22 123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 15.1 15.1 15.1 
23 124 WARMTEKRACHTINSTALL. 13.2 13.2 13.2 
24 125 WARMTEKRACHTINSTALL. 13.1 13.1 13.1 
25 126 FAKKEL 31.8 31.8 31.8 

26 127 VRACHTWAGENS RI JD EN 11.2 0.0 0.0 
27 127 PERSONENAUTOS RIJDEN -3.3 0.0 0.0 
28 128 VRACHTWAGENS RIJDEN 15.6 0.0 0.0 
29 129 VRACHTWAGENS RIJDEN 12.4 o.o 0.0 
30 129 PERSONENAUTOS RI JD EN 1.8 0.0 0.0 

34 135 LAADSCHOP 25.4 0.0 0.0 
35 136 VRACHTWAGENS RIJDEN 13.5 o.o 0.0 
36 136 PERSONENAUTOS RI JD EN 3.0 0.0 0.0 
37 136 LAADSCHOP 24.8 0.0 0.0 

TOTAAL 38.6 37.6 32.2 

----------------------------------------------------------------



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CS versie 3.4 blad nr 49 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GEDEELTELIJK GESLOTEN AANVOERHAL MET FAKKEL MB41II 

GELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

WAARNEEMPUNT NR 403 HOOGTE 5.00 M 

GELUIDSBRON 
NR PUNT NAAM 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
1 8 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

34 
35 
36 
37 

TOTAAL 

130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
130 AANVOERHAL WANDEN 
130 AANVOERHAL WANDEN 
130 AANVOERHAL OPENINGEN 

130 AANVOERHAL OPENINGEN 
118 VERKL./ONTW.HAL LIC. 
118 VERKL./ONTW.HAL DEUR 
118 VERKL./ONTW.HAL WAND 
118 VERKL./ONTW.HAL OPEN 

119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
119 NABEWERK.HAL WANDEN 

119 NABEWERK.HAL WANDEN 
119 NABEWERK.HAL OPENING 
119 NABEWERK.HAL OPENING 
120 COMPOST OPSLAG (LS) 
121 TRANSPORTBAND 

122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
124 WARMTEKRACHTINSTALL. 
125 WARMTEKRACHTINSTALL. 
126 FAKKEL 

127 VR_~CHTWAGENS RIJDEN 
127 PERSONENAUTOS RIJDEN 
128 VRACHTWAGENS RIJDEN 
129 VRACHTWAGENS RIJDEN 
129 PERS01'fENAU'I'US RIJDEN 

135 LAADSCHOP 
136 VRACHTWAGENS RIJDEN 
136 PERSONENAUTOS RIJDEN 
136 LAADSCHOP 

BIJDRAGE PER PERIODE DB(A) 
DAG (l) AVOND (2) NACHT (3) 

19.0 
0.0 

22.9 
0.0 

36.1 

0.0 
5.0 

-13.5 
-3.4 
2.4 

15.0 
o.o 

-2.0 
0.0 

20.7 

0 . 0 
7.7 
o.o 

23.4 
3.7 

15.5 
14.9 
13.1 
12.9 
31. 7 

11. 0 
-3.5 
15.4 
12.2 
l.5 

21.1 
12.6 
2.2 

24.1 

38.3 

o.o 
18.8 
0.0 

22.9 
o.o 

35.7 
5.0 

-13.5 
-3.4 
2.4 

o.o 
-1.6 

0.0 
-17.5 

0.0 

0.9 
o.o 

-13.6 
0.0 
3.7 

15.5 
14.9 
13.1 
12.9 
31. 7 

0.0 
o.o 
o.o 
o.a 
o.o 

a.a 
0.0 
a.a 
a.a 

37.4 

o.a 
o.o 
o.a 
o.a 
0.0 

o.o 
0.0 
a.o 
o.o 
0.0 

o.o 
-1. 6 
o.o 

-17.5 
o.a 

0.9 
0.0 

- 13.6 
o.a 
0.0 

15.5 
14.9 
13.1 
12.9 
31. 7 

0.0 
o.a 
o.o 
0.0 
o.a 

o.o 
o.o 
o.a 
a.a 

32 . 0 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 50 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GEDEELTELIJK GESLOTEN AANVOERHAL MET FAKKEL MB41II 

GELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

WAARNEEMPUNT NR 404 HOOGTE 5.00 M 

GELUIDSBRON 
NR PUNT NAAM 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

34 
35 
36 
37 

TOTAAL 

130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
130 AANVOERHAL WANDEN 
130 AANVOERHAL WANDEN 
130 AANVOERHAL OPENINGEN 

130 AANVOERHAL OPENINGEN 
118 VERKL./ONTW.HAL LIC. 
118 VERKL./ONTW.HAL DEUR 
118 VERKL./ONTW.HAL WAND 
118 VERKL./ONTW.HAL OPEN 

119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
119 NABEWERK.HAL WANDEN 

119 NABEWERK.HAL WANDEN 
119 NABEWERK.HAL OPENING 
119 NABEWERK.HAL OPENING 
120 COMPOST OPSLAG (LS) 
121 TRANSPORTBAND 

122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
124 WARMTEKRACHTINSTALL. 
125 WARMTEKRACHTINSTALL. 
126 FAKKEL 

127 VRACHTWAGENS RIJDEN 
127 PERSONENAUTOS RIJDEN 
128 VRACHTWAGENS RIJDEN 
129 VRACHTWAGENS RIJDEN 
129 PERSONENAUTOS RIJDEN 

135 LAADSCHOP 
136 VRACHTWAGENS RIJDEN 
136 PERSONENAUTOS RIJDEN 
136 LAADSCHOP 

BIJDRAGE PER PERIODE DB(A) 
DAG (1) AVOND (2) NACHT (3) 

19.6 
o.o 

22.6 
o.o 

35.6 

o.o 
4.6 

-14.0 
-3.8 

1.9 

14.5 
0.0 

-2.6 
0.0 

20.l 

o.o 
7.0 
o.o 

23.l 
3.1 

15.1 
14.6 
12.7 
12.5 
31.5 

10.6 
-3 . 9 
14.9 
11. 7 
1.0 

17.9 
12.2 
1.6 

23.7 

37.9 

0.0 
19.5 
0.0 

22.5 
0.0 

35.2 
4.6 

-14.0 
-3.8 
1.9 

0.0 
-2.1 
0.0 

-18.3 
0.0 

0.3 
0.0 

-14.5 
0.0 
3.1 

15.1 
14.6 
12.7 
12.5 
31. 5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
o.o 
0.0 

37.1 

0.0 
o.o 
o.o 
a.a 
a.a 

o.o 
0.0 
o.o 
o.o 
o.o 

a.a 
-2.1 
a.a 

-18.3 
o.o 

0.3 
o.o 

-14.5 
a.a 
o.o 

15.1 
14.6 
12.7 
12.5 
31. 5 

o.o 
o.o 
o.a 
o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
o.a 
o.o 

31.8 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CS versie 3.4 blad nr 51 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GEDEELTELIJK GESLOTEN AANVOERHAL MET FAKKEL MB41II 

GELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

WAARNEEMPUNT NR 405 HOOGTE 5.00 M 

-----------------------------------------------------------------
GELUIDSBRON BI JD RAGE PER PERIODE DB(A) 
NR PUNT NAAM DAG ( 1) AVOND (2) NACHT ( 3) 

----------------------------------------------------------------
1 130 AANVOERHAL LICHTSTR. 15 . 5 0.0 0.0 
2 130 AANVOERHAL LICHTSTR. o.o 15.4 0.0 
3 130 AANVOERHAL WAND EN 18.9 0.0 0.0 
4 130 AANVOERHAL WAND EN o.o 18.9 0.0 
5 130 AANVOERHAL OPENINGEN 31.3 o.o 0.0 .. 
6 130 AANVOERHAL OPENINGEN o.o 31.0 0.0 
7 118 VERKL./ONTW.HAL LIC. 1.2 1.2 o.o 
8 118 VERKL./ONTW.HAL DEUR -8.7 -8.7 o.o 
9 118 VERKL./ONTW.HAL WAND -1. 6 -1. 6 0.0 

10 118 VERKL./ONTW.HAL OPEN 5.3 5.3 o.o 

11 119 NABEWERK.HAL LICHTS. 15.9 o.o 0.0 
12 119 NABEWERK.HAL LICHTS. o.o 3.1 3.1 
13 119 NABEWERK.HAL S.DEUR -0.3 0.0 0.0 
14 119 NABEWERK.HAL S.DEUR o.o -14.5 -14.5 
15 119 NABEWERK.HAL WAND EN 21. 9 o.o o.o 

16 119 NABEWERK.HAL WAND EN o.o 3.5 3.5 
17 119 NABEWERK.HAL OPENING 9.8 0.0 0.0 
18 119 NABEWERK.HAL OPENING o.o - 9.5 -9.5 
19 120 COMPOST OPSLAG (LS) 11.1 0.0 0.0 
20 121 TRANSPORTBAND 14.6 14.6 0.0 

21 122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 11. 7 11. 7 11. 7 
22 123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 11. 5 11.5 11.5 
23 124 WARMTEKRACHTINSTALL. 8.6 8.6 8.6 
24 125 WARMTEKRACHTINSTALL. 8.5 8.5 8.5 
25 126 FAKKEL 30.5 30.5 30.5 

26 l 27 VPJ\CHTWAGEN S RIJDEN -6 . 0 0.0 0.0 
27 127 PERSONENAUTOS RIJDEN -19.3 0.0 o.o 
28 128 VRACHTWAGENS RIJDEN - 5. 2 0.0 0.0 
29 129 VRACHTWAGENS RIJDEN -6.l 0.0 0.0 
30 129 PERSONENAUTOS RI JD EN -15.6 o.o 0.0 

34 135 LAADSCHOP 14 . 7 0.0 0.0 
35 136 VRACHTWAGENS RIJDEN -0.9 o.o 0.0 
36 136 PERSONENAUTOS RI JD EN -10.6 0.0 0.0 
37 136 LAADSCHOP 6.1 0.0 0.0 

TOTAAL 34.7 34.1 30.7 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode ca versie 3.4 blad nr 1 
PROJECT MER VERGISTINGSINSTALLATIE GFT-AFVAL MIDDEN-BRABANT 
WERKNUMMER 7178.02 cro/avd 14-7-'92 
ONDERDEEL ALTERNATIEF GED. GESLOTEN AANVOERHAL ZONDER FAKKEL MB42II 

ALGEMENE GEGEVENS 

Zomeromstandigheden 

Maximaal aantal reflekties 1 

Alle reflekties zijn meegerekend 

Bodemabsorptie berekend uit bodemlijnen (hard-zacht) 

Meteocorrectie in rekening gebracht 

De berekening heeft betrekking op de periode(n) 
- dag ( 1) 
- avond (2) 
- nacht (3) 

Invoerbestand MB42II 
Uitvoerbestand MB42IU 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 11 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GED. GESLOTEN AANVOERHAL ZONDER FAKKEL MB42II 

Bronpunten 

Nr punt 
nr 

n a a m bedrijfsduur in ligging hoogte 
(%) kode geb. gev. tov MV 

dag avond nacht sit. nr nr (m) 

1 130 AANVOERHAL LICHTSTR. 100.00 0.00 
2 130 AANVOERHAL LICHTSTR. 0.00 100.00 
3 130 AANVOERHAL WANDEN 100.00 0.00 
4 130 AANVOERHAL WANDEN 0.00 100.00 
5 130 AANVOERHAL OPENINGEN 100.00 0.00 

6 130 AANVOERHAL OPENINGEN 0.00 100.00 
7 118 VERKL./ONTW.HAL LIC. 100.00 100.00 
8 118 VERKL./ONTW.HAL DEUR 100.00 100.00 
9 118 VERKL./ONTW.HAL WAND 100.00 100.00 

10 118 VERKL./ONTW.HAL OPEN 100.00 100.00 

11 119 NABEWERK.HAL LICHTS. 100.00 o.oo 

0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 

o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

o.oo 

13 
14 
15 

119 
119 
119 

NABEWERK.HAL LICHTS. 
NABEWERK.HAL S.DEUR 
NABEWERK.HAL S.DEUR 
NABEWERK.HAL WANDEN 

0.00 100.00 100.00 
100.00 o.oo 0.00 

0.00 100.00 100.00 
100.00 0.00 0.00 

Bronvermogens 

0 
0 
1 
1 
1 

1 

0 
1 
1 
1 

0 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
3 
3 
3 

4 
4 

4 
4 
4 

Nr sector 
Ri Hk 

8 

( 1) 

R 0 N 

( 2) 

V E 
(3) 

R M 0 G E N i n 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

0 360 
0 360 
0 360 
0 360 
0 360 

0 360 
0 360 
0 360 
0 360 
0 360 

0 360 
0 360 
0 360 
0 360 
0 360 

79.2 
79.2 
83.0 
83.0 
88 . 4 

88.4 
48.9 
38.2 
53.1 
40.6 

75.6 
54.7 
62.4 
44.5 
83.6 

83.4 80.7 
83.4 80.3 
80.3 69.9 
80.3 69.5 
95.6 94.9 

95.6 94.5 
62.9 72.9 
50.4 58.2 
60.1 62 . 5 
57.6 69.6 

81.8 77.8 
59.7 67.7 
65.8 59.6 
46.8 52.5 
87.8 81.8 

(4) (5) (6) (7) (8) 

76.0 
75.2 
69.2 
68.4 
94.2 

93.4 
71. 9 
58.0 
65 . 5 
72.6 

74.9 
71. 7 
57.5 
57.4 
77.1 

76.1 
74.9 
69.5 
68.3 
96 . 2 

95.0 
71.9 
58.8 
65.7 
74.6 

76.5 
73.7 
59.9 
60.1 
77.8 

77.4 
75.8 
68.9 
67.3 
99.5 

97.9 
71.0 
60.6 
62.9 
75.6 

77.0 
72. 7 
63.2 
61.9 
78.5 

74.5 
73.8 
64.3 
63.6 
98.5 

97.8 
68.1 
57.8 
58.3 
74.6 

75.0 
69.8 
61.3 
59.1 
75.9 

63.1 
62 . 6 
58.3 
57.8 
93.3 

92.8 
60.8 
56.4 
56.5 
73.6 

63.0 
60.2 
55.5 
55.8 
69.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

s:10 
8.70 
2.10 
2.10 
6.00 

6.00 
10.55 

2.00 
6.95 
6.95 

7.60 
7.60 
2.65 
2.65 
5.80 

D B ( A ) 
(9) Tot. 

60.9 
60.8 
56.1 
56.0 
91.1 

91.0 
46.8 
42.4 
42.5 
59.6 

57.9 
51.2 
50.4 
46.8 
63.9 

87.7 
87.3 
85.4 
85.3 

105.3 

104.4 
78.6 
66.4 
71. 3 
81.6 

86.1 
78.7 
70.8 
66.6 
90.8 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CS versie 3.4 blad nr 12 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GED. GESLOTEN AANVOERHAL ZONDER FAKKEL MB42II 

Bronpunten 

Nr punt 
nr 

n a a m bedrijfsduur in 
(%) 

ligging hoogte 
kode geb. gev. tov MV 

dag avond nacht sit. nr nr (m) 

16 119 NABEWERK.HAL WANDEN 0.00 100.00 100.00 
17 
18 
19 
20 

119 
119 
120 
121 

NABEWERK.HAL OPENING 100.00 0.00 0.00 
NABEWERK.HAL OPENING 
COMPOST OPSLAG (LS) 
TRANSPORTBAND 

o.oo 100.00 100.00 
2S.OO o.oo o.oo 

100.00 100.00 0.00 

21 
22 
23 
24 

122 
123 
124 
12S 

BIOGASCOMPRESSOR+VEN SO.OD SO.OD SO.OD 
BIOGASCOMPRESSOR+VEN SO.OD SO.DO SO.OD 
WARMTEKRACHTINSTALL. 100.00 100.00 100.00 
WARMTEKRACHTINSTALL. 100.00 100.00 100.00 

26 127 VRACHTWAGENS RIJDEN 0.87 

27 127 PERSONENAUTOS RIJDEN 0.42 
28 128 VRACHTWAGENS RIJDEN 2.SO 
29 129 VRACHTWAGENS RIJDEN 1.83 
30 129 PERSONENAUTOS RIJDEN 2.08 
34 13S LAADSCHOP 2S.OO 

Bronvermogens 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 

1 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

Nr sector 
Ri Hk 

B R 0 N V 

(1) (2) (3) 

E R M 0 G 

(4) (S) 

E N i n 
(6) (7) (8) 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
26 

27 
28 
29 
30 
34 

0 360 
0 360 
0 360 
0 360 
0 360 

0 360 
0 360 
0 360 
0 360 
0 360 

0 360 
0 360 
0 360 
0 360 
0 360 

62.7 
67.8 
38.0 
73.9 
ss.o 

Sl.8 
Sl.8 
43.S 
43.S 
60.6 

0.0 
60.6 
60.6 
o.o 

73.9 

6S.7 
76.0 
4S.O 
84.2 
61.0 

64.8 
64.8 
60.7 
60.7 
76.2 

71. 7 
76.2 
76.2 
71. 7 
84.2 

71. 7 
74.0 
ss.o 
91.8 
7S.O 

72.9 
72 .9 
72 .8 
72.8 
91.1 

79.9 
91.1 
91.1 
79.9 
91.8 

73.9 
7S.1 
63.0 
93.6 
78.0 

77.4 
77.4 
76.3 
76.3 
93.4 

83.0 
93.4 
93.4 
83.0 
93.6 

7S.O 
78.7 
67.0 
9S.9 
86.0 

80.8 
80.8 
77.7 

74.2 
81.2 
68.0 
98.9 
ss.o 

SS.2 
SS.2 
78.9 

77.7 78.9 
97 .1 101. s 

86.6 88.8 
97.1 101.S 
97.1 101.S 
86.6 88.8 
9S.9 98.9 

70.7 
81.1 
67.0 
97.9 
81.0 

84.S 
84.S 
78.1 
78.1 
97.6 

88.1 
97.6 
97.6 
88.1 
97.9 

66.2 
7S.7 
64.0 
93.8 
80.0 

81.9 
81.9 
76.9 
76.9 
91.3 

84.3 
91.3 
91.3 
84.3 
93.8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

S.80 
4.00 
4.00 
1. so 
S.00 

2.00 
2.00 
4.00 
4.00 
1.00 

0.7S 
2.80 
1.00 
0.7S 
1.SO 

D B ( A ) 
( 9) Tot. 

S7.2 
70.6 
ss.o 
92.S 
74.0 

73.9 
73.9 
62.8 
62.8 
82.8 

80.2 
82.8 
82.8 
80.2 
92.S 

80.8 
86.9 
73.3 

104.2 
90.3 

90.0 
90.0 
ss.o 
ss.o 

104.8 

94.l 
104.8 
104.8 
94.1 

104.2 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 13 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GED. GESLOTEN AANVOERHAL ZONDER FAKKEL MB42II 

Bronpunten 

Nr punt 
nr 

n a a m bedrijfsduur in 
( % ) 

dag avond nacht 

35 136 VRACHTWAGENS RIJDEN 1.83 
36 136 PERSONENAUTOS RIJDEN 2.08 
37 136 LAADSCHOP 25.00 

o.oo 
o.oo 
0.00 

0.00 
o.oo 
o.oo 

Bronvermogens 

ligging hoogte 
kode geb. gev. tov MV 
sit. nr nr (m) 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.00 
0.75 
1.50 

--------------------------------------------------------------------------
Nr sector B R 0 N v E R M 0 G E N i n D B ( A ) 

Ri Hk ( 1) (2) (3) (4) ( 5) (6) ( 7) (8) (9) Tot. 

--------------------------------------------------------------------------
'JC" 0 360 60.6 76.2 91.1 93.4 97.1 101.5 97.6 91.3 82.8 104.8 .., .... 
36 0 360 o.o 71. 7 79.9 83.0 86.6 88.8 88.l 84.3 80.2 94.1 
37 0 360 73.9 84.2 91.8 93.6 95.9 98.9 97.9 93.8 92.5 104.2 



HASXONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysic::a bereken:ingsbijlage. 

HASKQNING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
eerekening industrielawaai methode 08 versie 3.4 blad nr 15 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GED. GESLOTEN AANVOERHAL ZONDER FAKKEL MB42II 

Waarneempunten 

Nr 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

knoop
punt 

400 
401 
402 
403 
404 

405 

hoogte(n) t o v het maaiveld 
(m) (m) (m) (m) (m) 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

5.00 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 46 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GED. GESLOTEN AANVOERHAL ZONDER FAKKEL MB42II 

GELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

------------------------
WAARNEEMPUNT NR 400 HOOGTE 5.00 M 

----------------------------------------------------------------
GELUIDSBRON BIJDRAGE PER PERIODE DB(A) 
NR PUNT NAAM DAG ( 1) AVOND (2) NACHT ( 3) 

----------------------------------------------------------------
1 130 AANVOERHAL LICHTSTR. 12.5 0.0 0.0 
2 130 AANVOERHAL LICHTSTR. o.o 12.3 0.0 
3 130 AANVOERHAL WAND EN 15.2 o.o 0.0 
4 130 AANVOERHAL WAND EN o.o 15.2 o.o 
5 130 AANVOERHAL OPENING EN 29.3 0.0 0.0 

6 130 AANVOERHAL OPENINGEN o.o 28.9 0.0 
7 118 VERKL./ONTW.HAL LIC. -3.0 -3.0 o.o 
8 118 VERKL./ONTW.HAL DEUR 0.0 0.0 o.o 
9 118 VERKL./ONTW.HAL WAND -9.7 -9.7 0.0 

10 li8 VERKL./ONTW.HAL OPEN -3.6 -3.6 o.o 

11 119 NABEWERK.HAL LICHTS. 10.6 o.o o.o 
12 119 NABEWERK.HAL LICHTS. o.o -2.5 -2.5 
13 119 NABEWERK.HAL S.DEUR -2.2 0.0 0.0 
14 119 NABEWERK.HAL S.DEUR 0.0 -15.2 -15.2 
15 119 NABEWERK.HAL WAND EN 19.4 0.0 0.0 

16 119 NABEWERK.HAL WAND EN 0.0 1.1 1.1 
17 119 NABEWERK.HAL OPENING 8.2 0.0 0.0 
18 119 NABEWERK.HAL OPENING o.o -9.8 -9.8 
19 120 COMPOST OPSLAG (LS) 13.1 0.0 0.0 
20 121 TRANSPORTBAND 10.4 10.4 o.o 

21 122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN -5.9 -5.9 -5.9 
22 123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 1.8 1.8 1.8 
23 124 WARMTEKRACHTINSTALL. 1.2 1. 2 1.2 
24 125 WARMTEKRACHTINSTALL. 2.9 2.9 2.9 
26 127 VRACHTWAGENS RIJDEN -0.9 0.0 o.o 

27 127 PERSONENAUTOS RIJDEN ~1s. 2 0.0 0.0 
28 128 VRACHTWAGENS RIJDEN 10.6 0.0 0.0 
29 129 VRACHTWAGENS RIJDEN 5.5 0.0 0.0 
30 129 PERSONENAUTOS RI JD EN -5.0 0.0 o.o 
34 DS LAADSCHOP 17.6 0.0 0.0 

35 136 VRACHTWAGENS RIJDEN 5.4 0.0 0.0 
36 136 PERSONENAUTOS RI JD EN -5.1 0.0 0.0 
37 136 LAADSCHOP 16.5 0.0 o.o 

TOTAAL 30.7 29.3 7.8 



BASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode ca versie 3.4 blad nr 47 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GED. GESLOTEN AANVOERHAL ZONDER FAKKEL MB42II 

GELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

WAARNEEMPUNT NR 401 HOOGTE 5.00 M 

GELUIDSBRON 
NR PUNT NAAM 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
26 

27 
28 
29 
30 
34 

35 
36 
37 

TOTAAL 

130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
130 AANVOERHAL WANDEN 
130 AANVOERHAL WANDEN 
130 AANVOERHAL OPENINGEN 

130 AANVOERHAL OPENINGEN 
118 VERKL./ONTW.HAL LIC. 
118 VERKL./ONTW.HAL DEUR 
118 VERKL./ONTW.HAL WAND 
118 VERKL./ONTW.HAL OPEN 

119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
119 NABEWERK.HAL WANDEN 

119 NABEWERK.HAL WANDEN 
119 NABEWERK.HAL OPENING 
119 NABEWERK.HAL OPENING 
120 COMPOST OPSLAG (LS) 
121 TRANSPORTBAND 

122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
124 WARMTEKRACHTINSTALL. 
125 WARMTEKRACHTINSTALL. 
127 VRACHTWAGENS RIJDEN 

127 PERSONENAUTOS RIJDEN 
128 VRACHTWAGENS RIJDEN 
129 VRACHTWAGENS RIJDEN 
129 PERSONENAUTOS RIJDEN 
135 LAADSCHOP 

136 VRACHTWAGENS RIJDEN 
136 PERSONENAUTOS RIJDEN 
136 LAADSCHOP 

BIJDRAGE PER PERIODE DB(A) 
DAG (1) AVOND (2) NACHT (3) 

17.5 
o.o 

15.0 
o.o 

27.6 

a.o 
6.1 

-5.l 
2.4 

10.1 

19.6 
o.o 
7.5 
0.0 

29.0 

o.o 
18.6 
o.o 

25.4 
23.3 

1. 5 
2.5 
5.6 
7.9 
2.7 

-11. 7 
7.4 
4.8 

-5.l 
15.5 

2.5 
-7.3 
15.1 

33.6 

o.o 
17.4 
o.o 

15.0 
0.0 

27.4 
6.1 

-5.1 
2.4 

10.1 

a.a 
7.5 
a.a 

-4.2 
a.a 

12.2 
a.a 
2.1 
a.a 

23.3 

1. 5 

2.5 
5.6 
7.9 
a.a 

a.a 
o.a 
a.a 
a.a 
a.a 

a.o 
o.a 
a.a 

29.6 

a.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

a.o 
o.o 
o.a 
o.a 
a.a 

a.a 
7.5 
a.a 

-4.2 
a.a 

12.2 
a.a 
2.1 
a.a 
a.o 

1.5 
2.5 
5.6 
7.9 
a.a 

a.a 
a.a 
a.o 
a.o 
a.o 

o.a 
a.a 
a.a 

15.7 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode ca versie 3.4 blad nr 48 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GED. GESLOTEN AANVOERHAL ZONDER FAKKEL MB42II 

GELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

WAARNEEMPUNT NR 402 HOOGTE 5.00 M 

GELUIDSBRON 
NR PUNT NAAM 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
26 

27 
28 
29 
30 
34 

35 
36 
37 

TOTAAL 

130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
130 AANVOERHAL WANDEN 
130 AANVOERHAL WANDEN 
130 AANVOERHAL OPENINGEN 

130 AANVOERHAL OPENINGEN 
118 VERKL./ONTW.HAL LIC. 
118 VERKL./ONTW.HAL DEUR 
118 VERKL./ONTW.HAL WAND 
118 VERKL./ONTW.HAL OPEN 

119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
119 NABEWERK.HAL WANDEN 

119 NABEWERK.HAL WANDEN 
119 NABEWERK.HAL OPENING 
119 NABEWERK.HAL OPENING 
120 COMPOST OPSLAG (LS) 
121 TRANSPORTBAND 

122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
124 WARMTEKRACHTINSTALL. 
125 WARMTEKRACHTINSTALL. 
127 VRACHTWAGENS RIJDEN 

127 PERSONENAUTOS RIJDEN 
128 VRACHTWAGENS RIJDEN 
129 VRACHTWAGENS RIJDEN 
129 PERSONENAUTOS RIJDEN 
135 LAADSCHOP 

136 VRACHTWAGENS RIJDEN 
136 PERSONENAUTOS RIJDEN 
136 LAADSCHOP 

BIJDRAGE PER PERIODE DB(A) 
DAG (1) AVOND (2) NACHT (3) 

19.1 
0.0 

23.1 
0.0 

36.2 

0.0 
5.2 

-13.1 
-3.2 
2.7 

15.6 
o.o 

-1.2 
0.0 

21.3 

o.o 
8.5 
0.0 

23.5 
4.5 

15.6 
15.1 
13.2 
13.1 
11.2 

-3.3 
15.6 
12.4 
1.8 

25.4 

13.5 
3.0 

24.8 

37.6 

o.o 
19.0 
0.0 

23.1 
0.0 

35.8 
5.2 

-13.1 
-3.2 
2.7 

0.0 
-0.9 
o.o 

-16.5 
0.0 

1.6 
0.0 

- 12.5 
0.0 
4.5 

15.6 
15.1 
13.2 
13.l 
0.0 

0.0 
0.0 
o.o 
o.o 
0.0 

a.a 
o.a 
a.a 

36.3 

o.a 
a.a 
a.o 
a.a 
a.o 

a.a 
o.a 
o.a 
a.a 
a.a 

a.a 
-0.9 
o.o 

-16.5 
a.o 

1. 6 
o.a 

-12.5 
o.o 
0.0 

15.6 
15.l 
13.2 
13.1 
o.o 

0.0 
o.a 
a.o 
a.o 
a.o 

o.a 
o.o 
a.a 

2a.5 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode ca versie 3.4 blad nr 49 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GED. GESLOTEN AANVOERHAL ZONDER FAKKEL MB42II 

GELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

WAARNEEMPUNT NR 403 HOOGTE 5.00 M 

GELUIDSBRON 
NR PUNT NAAM 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
26 

27 
28 
29 
30 
34 

35 
36 
37 

TOTAAL 

130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
130 AANVOERHAL WANDEN 
130 AANVOERHAL WANDEN 
130 AANVOERHAL OPENINGEN 

130 AANVOERHAL OPENINGEN 
118 VERKL./ONTW.HAL LIC. 
118 VERKL./ONTW.HAL DEUR 
118 VERKL./ONTW.HAL WAND 
118 VERKL./ONTW.HAL OPEN 

119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
119 NABEWERK.HAL WANDEN 

119 NABEWERK.HAL WANDEN 
119 NABEWERK.HAL OPENING 
119 NABEWERK.HAL OPENING 
120 COMPOST OPSLAG (LS) 
121 TRANSPORTBAND 

122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
124 WARMTEKRACHTINSTALL. 
125 WARMTEKRACHTINSTALL. 
127 VRACHTWAGENS RIJDEN 

127 PERSONENAUTOS RIJDEN 
128 VRACHTWAGENS RIJDEN 
129 VRACHTWAGENS RIJDEN 
129 PERSONENAUTOS RIJDEN 
135 LAADSCHOP 

136 VRACHTWAGENS RIJDEN 
136 PERSONENAUTOS RIJDEN 
136 LAADSCHOP 

BIJDRAGE PER PERIODE DB(A) 
DAG (1) AVOND (2) NACHT (3) 

19.0 
0.0 

22.9 
0.0 

36.1 

0.0 
5.0 

-13.5 
-3.4 

2.4 

15.0 
0.0 

-2.0 
0.0 

20.7 

o.o 
7.7 
0.0 

23.4 
3.7 

15.5 
14.9 
13.1 
12.9 
11.0 

-3.5 
15.4 
12.2 
1. 5 

21.1 

12.6 
2.2 

24.l 

37.2 

0.0 
18.8 
0.0 

22.9 
0.0 

35.7 
5.0 

-13.5 
-3.4 
2.4 

o.o 
-1.6 
0.0 

-17.5 
o.o 

0.9 
0.0 

-13.6 
o.o 
3.7 

15.5 
14.9 
13.1 
12.9 
0.0 

o.o 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

36.1 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.o 
o.o 
o.o 
0.0 
0.0 

0.0 
-1. 6 
0.0 

-17.5 
o.o 

0.9 
0.0 

-13.6 
0.0 
o.o 

15.5 
14.9 
13.1 
12.9 
0.0 

o.o 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

20.3 



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai methode CB versie 3.4 blad nr 50 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GED. GESLOTEN AANVOERHAL ZONDER FAKKEL MB42II 

GELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

------------------------
WAARNEEMPUNT NR 404 HOOGTE 5.00 M 

----------------------------------------------------------------
GELUIDSBRON BIJDRAGE PER PERIODE DB(A) 
NR PUNT NAAM DAG (1) AVOND ( 2) NACHT (3) 

----------------------------------------------------------------
1 130 AANVOERHAL LICHTSTR. 19.6 0.0 0.0 
2 130 AANVOERHAL LICHTSTR. o.o 19.5 o.o 
3 130 AANVOERHAL WAND EN 22.6 0.0 0.0 
4 130 AANVOERHAL WAND EN o.o 22.5 0.0 
5 130 AANVOERHAL OPENING EN 35.6 0.0 o.o 

6 130 AANVOERHAL OPENINGEN o.o 35.2 o.o 
7 118 VERKL./ONTW.HAL LIC. 4.6 4.6 o.o 
8 118 VERKL./ONTW.HAL DEUR -14.0 -14.0 0.0 
9 118 VERKL./ONTW.HAL WAND -3.8 -3.8 0.0 

10 118 VERKL./ONTW.HAL OPEN 1.9 1.9 0.0 

11 119 NABEWERK.HAL LICHTS. 14.5 o.o o.o 
12 119 NABEWERK.HAL LICHTS. o.o -2.1 -2.1 
13 119 NABEWERK.HAL S.DEUR -2.6 0.0 0.0 
14 119 NABEWERK.HAL S.DEUR 0.0 -18.3 -18.3 
15 119 NABEWERK.HAL WAND EN 20.1 o.o o.o 

16 119 NABEWERK.HAL WAND EN o.o 0.3 0.3 
17 119 NABEWERK.HAL OPENING 7.0 0.0 0.0 
18 119 NABEWERK.HAL OPENING 0.0 - 14.S -14.5 
19 120 COMPOST OPSLAG (LS) 23.1 0.0 0.0 
20 121 TRANSPORTBAND 3.1 3.1 o.o 

21 122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 15 . 1 15.l 15.1 
22 123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 14.6 14.6 14.6 
23 124 WARMTEKRACHTINSTALL. 12.7 12.7 12.7 
24 125 WARMTEKRACHTINSTALL. 12.5 12.S 12.5 
26 127 VRACHTWAGENS RIJDEN 10.6 o.o 0.0 

27 127 PERSONENAUTOS RIJDEN -3.9 0.0 o.o 
28 128 VRACHTWAGENS RIJDEN 14.9 0.0 0.0 
29 129 VRACHTWAGENS RIJDEN 11. 7 o.o o.o 
30 129 PERSONENAUTOS RIJDEN 1.0 0.0 a.a 
34 135 LAADSCHOP 17.9 0.0 o.a 

35 136 VRACHTWAGENS RIJDEN 12.2 0.0 o.a 
36 136 PERSONENAUTOS RI JD EN 1.6 0.0 o.o 
37 136 LAADSCHOP 23.7 o.o 0.0 

TO TAAL 36.8 35.7 19.9 

----------------------------------------------------------------



HASKONING Adviesgroep Geluid & Bouwfysica berekeningsbijlage. 

HASKONING BV - Nijmegen datum 14- 7-1992 
Berekening industrielawaai rnethode CB versie 3.4 blad nr 51 
ONDERDEEL : ALTERNATIEF GED. GESLOTEN AANVOERHAL ZONDER FAKKEL MB42II 

GELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

WAARNEEMPUNT NR 405 HOOGTE 5.00 M 

GELUIDSBRON 
NR PUNT NAAM 

l 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
26 

27 
28 
29 
30 
34 

35 
36 
37 

TOTAAL 

130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
130 AANVOERHAL LICHTSTR. 
130 AANVOERHAL WANDEN 
130 AANVOERHAL WANDEN 
130 AANVOERHAL OPENINGEN 

130 AANVOERHAL OPENINGEN 
118 VERKL./ONTW.HAL LIC. 
118 VERKL./ONTW.HAL DEUR 
118 VERKL./ONTW.HAL WAND 
118 VERKL./ONTW.HAL OPEN 

119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
119 NABEWERK.HAL LICHTS. 
119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
119 NABEWERK.HAL S.DEUR 
119 NABEWERK.HAL WANDEN 

119 NABEWERK.HAL WANDEN 
119 NABEWERK.HAL OPENING 
119 NABEWERK.HAL OPENING 
120 COMPOST OPSLAG (LS) 
121 TRANSPORTBAND 

122 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
123 BIOGASCOMPRESSOR+VEN 
124 WARMTEKRACHTINSTALL. 
125 WARMTEKRACHTINSTALL. 
127 VRACHTWAGENS RIJDEN 

127 PERSONENAUTOS RIJDEN 
128 VRACHTWAGENS RIJDEN 
129 VRACHTWAGENS RIJDEN 
129 PERSONENAUTOS RIJDEN 
135 LAADSCHOP 

136 VRACHTWAGENS RIJDEN 
136 PERSONENAUTOS RIJDEN 
136 LAADSCHOP 

BIJDRAGE PER PERIODE DB(A) 
DAG (1) AVOND (2) NACHT (3) 

15.5 
o.o 

18.9 
0.0 

31.3 

0.0 
1. 2 

-8.7 
-1.6 

5.3 

15.9 
0.0 

-0.3 
0.0 

21.9 

0.0 
9.8 
o.o 

11.1 
14.6 

11. 7 
11. 5 
8.6 
8.5 

-6.0 

-19.3 
-5.2 
-6.1 

-15.6 
14.7 

-0.9 
-10.6 

6.1 

32.5 

0.0 
15.4 
o.o 

18.9 
0.0 

31.0 
1.2 

-8.7 
-1.6 

5.3 

0.0 
3.1 
0.0 

-14.5 
0.0 

3.5 
o.o 

-9.5 
o.o 

14.6 

11. 7 
11. 5 
8.6 
8.5 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

31. 6 

o.o 
0.0 
o.o 
o.o 
0.0 

o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 

0.0 
3.1 
0.0 

-14.5 
o.o 

3.5 
0.0 

-9.5 
0.0 
0.0 

11. 7 
11. 5 

8.6 
8.5 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

16.8 
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1. lnleiding. 

Voor de diverse bedrijfsonderdelen ter plaatse van de stortlocatie Tilburg

noord dienen akoestische onderzoeken uitgevoerd te warden ten behoeve 

van de aanvraag om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet. Het onderhavi

ge rapport heeft betrekking op de stortgasfabriek welke is gelegen aan de 

Vloeiveldweg, direct grenzend aan de locatie voor de GFT-vergistingsinstalla

tie en het stortterrein De Spinder (zie figuur 1). 
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2. Uitgangspunten. 

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens ontleend 

aan: 

- Tekening 632-32982-1 d.d. maart 1992 van Heidemij Adviesbureau B.V. 

- Procesomschrijving van de stortgasfabriek Tilburg-noord 

- Metingen ter plaatse 

Overleg met betrokkenen. 
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3. Bedrijfsgegevens. 

3.1. Algemeen. 

De stortgasfabriek Tilburg is gelegen aan de Vloeiveldweg te Tilburg. Het 

terrein is gelegen ten oosten van de A261. Verder zijn het stortterrein De 

Spinder en de GFT-vergistingsinstallatie in de directe omgeving gelegen 

alsook de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Tilburg (zie figuur 1). 

3.2. Bedrijfsproces. 

In de vuilnisbelt vormt zich te gevolge van het organisch afval tijdens de 

verschillende rottingsfasen een gas dat schadelijk is voor het milieu. Door het 

gas actief en vroegtijdig aan de afvalberg te onttrekken warden deze nadelige 

effecten voorkomen. Het gewonnen stortgas kan nu warden opgewaardeerd 

naar de aardgasnorm en kan als zodanig warden teruggevoerd naar het net. 

De winning van stortgas. 
Om het stortgas aan de vuilnisbelt te onttrekken zijn op diverse plaatsen 

verticale schachten geboord, 7 tot 15 meter diep, met een doorsnede van 80 

centimeter, zie figuur 2. Hierin zijn telescopische buizen geplaatst met een 

doorsnede van 25 centimeter. De telescopische buizen kunnen in elkaar 

schuiven zodat bij verzakkingen van het terrein de buizen tech de juiste 

lengte behouden. Het onderste gedeelte van de buizen is over een lengte 

van 1,5 tot 7 meter gesleufd. Hierdoor kan het gas naar buiten warden 

gezogen. 

De invloedssfeer van elke onttrekkingsbron ligt binnen een straal van 30 tot 

50 meter rend de bran. Uit dit gebied wordt gas onttrokken. 
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De bronnen zijn onderling verbonden met een ringleiding van polyetheen. 

Aan de ringleiding is een onttrekkingscompressor gekoppeld die (door het 

creeren van onderdruk) het gas voorzichtig, met een zo constant mogelijke 

hoeveelheid, uit het stort trekt. 

Via de ringleiding en de onttrekkingscompressor gaat het gas, dat zeer veel 

watei bevat, op transport naar de fabriek. Onderweg wordt het condenswater 

door middel van zelflozende sifons en pompsifons afgescheiden. 

De opwaardering naar aardgas. 

Stortgas heeft een andere samenstelling dan aardgas. Wil men stortgas 

kunnen injecteren in het aardgasnet, dan zal het eerst moeten warden 

omgezet. 

Het stortgas komt via twee compressoren de fabriek binnen. De compresso

ren brengen de druk waaronder het gas binnenkomt omhoog tot 9 bar. Dit 

gebeurt in twee trappen, met tussenkoeling. De compressiewarmte van de 

tweede trap wordt afgevoerd via olie-injectie en luchtkoeling van zowel het 

gas als van de olie. Aansluitend warden de volgende processtappen doorlo

pen: 

- verwijderen van zwavelwaterstof 

- verwijderen van kooldioxyde {C02) 

- drogen van het gas 

- verwijderen van gehalogeneerde koolwaterstoffen 

- terugwinning van methaan. 

Het gas is nu klaar om te warden afgeleverd via een buffertank. Voordat het 

gas in de buffertank wordt gepompt, meet men de Wobbe-index. Deze is 

gerelateerd aan de hoeveelheid C02 in het gas. 

- 7 . 
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Met behulp van een gaschromatograaf onderwerpt men het gas aan een 

laatste test. De gaschromatograaf bepaalt de gassamenstelling waaruit de 

Wobbe-index nog eens kan worden vastgesteld. Is het gas niet van een juiste 

kwaliteit dan wordt het afgefakkeld. 

3.3. Geluidproducerende activiteiten. 

Bij het onderzoek naar de geluidimmissie in de omgeving van de stortgasfa

briek worden de navolge~de geluidproducerende activiteiten onderscheiden: 

- de affakkelinstallatie 

- de verwerkingsinstallatie. 

3.4. Bedrijfstijden. 

De verschillende geluidbronnen van de fabriek zijn in de dag-, avond- en 

nachtperiode werkzaam. Alie bronnen, met uitzondering van de affakkelinstal

latie, zijn continu in bedrijf. Voor de affakkelinstallatie geldt een gebruiksduur 

van circa 1 O - 15 % per jaar. Bij het gebruik wordt de gehele opslaghoeveel

heid verbrand. Het affakkelen duurt circa 1 uur. 

- 8 -
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4. Bronvermogens. 

4.1. Algemeen. 

De geluidimmissie in de omgeving is bepaald via de overdrachtsberekenings

methode CS. Hiertoe dient, alvorens de overdrachtsberekeningsmethode uit 

te kunnen voeren, de zogenaamde immissierelevante bronsterkte van de 

diverse geluidsbronnen bepaald te warden. De te volgen meet- en rekenme

thoden hierbij staan omschreven in de ICG-publicatie IL-HR-13-01: "Handlei

ding meten en rekenen industrielawaai". De berekeningen van de immissiere

levante bronvermogens zijn in bijlage I weergegeven. 

Bij de stortgasfabriek is, gelet op de schaal van het onderzoek, volstaan met 

metingen in de omgeving welke zijn teruggebracht tot een geconcentreerde 

bronnen. 

4.2. Methodiek bij het bepalen van de immissierelevante bronsterkte. 

Bij het berekenen van de immissierelevante bronsterkten is de formule 

toegepast zeals beschreven in deel C van de bovengenoemde handleiding 

behorende bij: 

- Geconcentreerde bronnen (methode B2/C2) voor het bepalen van door 

geconcentreerde bronnen, zeals de affakkelinstallatie, uitgestraalde 

geluidvermogen 

l.vr = ~ + 10 log ( 41fr2) + Dbodem + a1u . R 
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waarin: 

lwr = immissie-relevante bronsterkte 

~ = gemeten geluiddrukniveau op R meter van het centrum van de 

bron 

R 

Dbodem 

alu 

= 
= 
= 

afstand tussen bron en meetpunt 

bodemverzakking (varierend tussen O en -3 dB) 

luchtabsorptie in dB/m 

4.3. Geluidbelasting. 

Teneinde de immissierelevante bronsterkte van de diverse bronnen te kunnen 

bepalen zijn er geluidmetingen verricht. Deze geluidmetingen zijn verricht op 

23 april 1992. 

4.4. Meetapparatuur. 

Bij de metingen is gebruik gemaakt van de navolgende apparatuur: 

- precision intergrating type 2315 merk B&K 

soundlevelmeter 

- ijkbron type 4230 merk B&K 

- DAT-recorder type DA-2 merk Casio 

- computer type PS2 merk IBM 

- real time analyser type 2134 merk B&K 
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4.6. Bronvermogens. 

Aan de hand van de metingen is conform de in paragraaf 4.2. vermelde 

methode het bronvermogen bepaald van de diverse geluidbronnen. In tabel 

4.1 zijn deze bronvermogens weergegeven en in bijlage I zijn de bronvermo

genberekeningen weergegeven. 

Bron L_ln Cb in dB(A) L- Ch in dB(A) 
dB(A) 

d 8 n d 8 n 

Verwerken 95 0 0 0 95 95 95 

Affakkellnstallatie 104 11 6 -9 93 98 95 

Tabel 4.1: Bronvermogens inclusief bedrijfsduurcorrectie. 
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5. Overdrachtsberekening. 

5.1. Algemeen. 

Met behulp van de vastgestelde bronvermogens en het geschematiseerde 

rekenmodel is door middel van de overdrachtsmethode CS uit de "Handlei

ding meten en rekenen industrielawaai" de geluidimmissie vastgelegd op een 

5-tal rekenpunten in de omgeving van de stortgasfabriek. Hierbij is gebruik 

gemaakt van het computerprogramma INDUS versie 3.2 gebaseerd op de 

bovengenoemde methode. In figuur 3 is de geschematiseerde invoer ten 

behoeve van het rekenmodel weergegeven. 

Tevens is de geluidimmissie bepaald op een groat aantal rasterpunten in de 

omgeving van de stortgasfabriek. Aan de hand van deze berekeningsresulta

ten zijn geluidcontouren bepaald. Een overzicht van de invoergegevens is 

weergegeven in bijlage II. De bepaalde contouren zijn in bijlage Ill weergege

ven. 

5.2. Berekeningsresultaten. 

De berekende equivalente geluidniveaus zijn bepaald op een beoordelings

hoogte van 5 m. In tabel 5.1 zijn de invallende geluidniveaus ter plaatse van 

de eerder genoemde 5 rekenpunten weergegeven. 

- 12 -
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Punt Bijdrage op rekenpumen In dB(A) 

dag avond nadrt etmaal totaal 

fakkel verwerkina fakkel verwer1dna fakkel verwerkina fakkel verwerkina 

400 11 13 16 13 13 13 23 23 26 

401 19 23 25 23 21 23 31 33 36 

402 22 25 27 25 24 25 34 25 37 

403 22 24 27 24 24 24 34 34 37 

404 22 24 27 24 23 24 33 34 36 

Tabel 5.1: Geluidbelasting ter plaatse van de rekenpunten. 

5.3. Geluidcontouren. 

In bijlage Ill zijn de 40 dB(A)-, de 45 dB(A)- en 50 dB(A)-etmaalwaardecon

touren weergegeven. Deze contouren zijn verbindingslijnen van die punten 

met een gelijk geluidniveau vastgesteld op basis van de etmaalwaarde (zijnde 

het maximum van [de dagwaarde], [de avondwaarde + 5 dB(A)] en [de 

nachtwaarde + 10 dB(A)]. Zoals aangegeven in paragraaf 5.1. zijn deze 

contouren bepaald op 5 m hoogte. 

5.4. Beoordeling. 

Het equivalente etmaalwaardeniveau ten gevolge van de stortgasfabriek blijft 

volgens tabel 5.1 voor alle rekenpunten lager te zijn dan 38 dB(A). Tezamen 

met de in tabel 4.1 gegeven bedrijfsduurcorrecties resulteert dit in een l,nax -
niveau van 46 dB(A). De geluidbelasting ten gevolge van de stortgasfabriek 

ter plaatse van de woningen behorende bij de rekenpunten valt daarmee 

onder de laagste toetsingswaarde uit de Circulaire lndustrielawaai zijnde 40 

dB(A) etmaalwaarde. 
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6. Samenvatting. 

Voor de stortgasfabriek gelegen op de stortlocatie Tilburg-noord is een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd teneinde de geluidbelasting naar de 

omgeving vast te stellen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de 

aanvraag om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet. 

Gelet op de afstand waarop de woningen zijn gelegen, is de stortgasfabriek 

als twee geluidbronnen geschematiseerd. De affakkelinstallatie en de verwer

kingsinstallatie. 

De geluidniveaus ter plaatse van de bij de rekenpunten behorende woningen 

is lager dan 40 dB(A) etmaalwaarde. 

Par.: CAUBERG-HUYGEN RMDGEVENDE INGENIEURS B.V. 

(directeur) ing. N.B. van Roden 
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Figuur 2: Doorsnede onttrekkingsbron. 
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BIJLAGE I. 

Berekening bronvermogens. 
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Overzicht invoergegevens. 
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Cauberg-Huy9en Maastricht Rotterdam Zwolle 3 juli i;;~ 

Berekening Industrielawaai Methode C <Versie 3) Blad Nr l 

Tnvoer ten behoeve van de stortgas~abrieh 

Locatie stortterrein de Spinder te Tilburg-noord 

24 Juni 1992 

ALGEMENE GEGEVENS 

ZOMEROMSTANDIGHEDEN 

MAXIMAAL AANTAL REFLEKTIES 1 

ALLE REFLEKTIES ZIJN MEEGE~EKEND 

BODEMABSORPTIE BEREKEND UIT H. Z. -LIJNEN 

METEOCORRECTIE IN REKENING GEBRACHT 

DE BEREKENING HEEFT BETREKKING OP DE PE~IODE <N>: 

- DAG 
- AVOND 
- NACHT 
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Cauberg-Huygen Maastricht Rotterdam Zwolle 3 Juli 1992 
Berekening Industrielawaai Methode C <Versie 3) Blaci Nr 2 

.24 juni 1992 

Bf\:uNPUNTEN 

1 
2 

F'UNT 
1\1~. 

, -. 
c...:. 
o:_:: 

BRONVEF':l'1DGENS 

1 

SECTOR 
f': I Hi< 

0 360 
) 36<) 

hi A A M 

FmG<EL 
Installatie 

BEDRIJFSDUUR IN KODE GEB . KODE HOOGTE 
(I.) SIT. NF': GEV'. TOV P·l'V 

DAG AVOND NACHT <M> 

8. 3 25. \) 12. 5 
100.0 100.0 100.0 

) 

0 
(I 

2 0 
5. ( l(l 

5. (1G 

B R 0 N V E R M 0 G E N I N D B ( A > 
C 1) < 2) ( 3) < 4) 5 > < 6) C 7 i ( 8) ( c;· > TOT. 

.o 85.8 96.4 96.6 97.3 97 . 4 ~2.4 89.3 86.0 103.6 

.o 73.5 79.3 87.7 sa.7 ao.2 85.9 87.s 85.5 95.4 



Ca1..1bet· 9-H1..1ygen 1'1aastr icht Rotterdanr Zwolle 3 Jt.tl i 
Sere~e11ing Industrielawaai Melhade C CVers~e 3) Blad Nr 

WAAr;:NEEMF'UNTEN 

NR 

1 
2 
...:· 
4 
5 

•=~ NOOF

F'UNT 

400 
401 
402 
403 
4(>4 

HOOGTECN) T 0 V HET MAAIVELD 
CM> CM) \M) CM} (1'1) 

5 . 00 
5 . ()(I 
5.00 
5 . 00 
5.00 

3 



• Cauberg-Huygen Maastricht Rotterdam Zwolle 3 juli 1952 
Berekening Industrielawaai Methods C (Versie 3) Blad Nr 4 

24 jLllll 199;2 

GELUIDSBIJDRAGE FER BRON 

WAAf;:,~EEMF'UNT Nf1: 400 HOOGTE 5. 00 M 

GC::LU I DSBfl:ON 
NF': NAAM 

1 FA~<l<EL 
'.Z Instal1atie 

TOTAAi... 

BIJDRAGE PER PERIODE DB<A> 
DAG (1) AVOND (2 ) NACHT (3) 

. . '"' J. J. • L 

12 . 7 

15. i) 

16. 0 
12. 7 

17.6 

12.9 
12 .• 7 

15.9 



l 
Cauberg-Huyg~n Maastrichl Rolterd~m Zwoli~ 3 Juli 199~ 

Berekening Industrielawaai Method~ C CVers1e 3) Slad ~r 5 

24 juni 1992 

;ELUIDSBIJDRAGE PER BRON 

--~AARNEEMPUNT NR 401 HOOGTE 5.00 M 

GELU IDSBF\01\J BIJDRAGE PER PERIODE DB<A> 
Nf;: NAAM DAG < U AVOND (2) NACHT (3) 

1 FAfG<EL 19 . 0 ~.~ r-
...::.~..:· . 0 20 . 8 ,.., 

~ !n$'i:alle:~tie 
,.,_ ~ , . .;.. .. ..::. '""'"' r"".\, ;;..,..;. . ...::. 23.2 

TO TAAL 24 . 6 ":\' e 
kO . ~ 25 . 2 



• Cauberg-Huygen Maastricht Rotterdam Zwolle 3 Juii 
Berekening Industriel~waai Methode C <Versie 3) s·~o Nr 

24 Juni 1992 

GELUIDSBIJDRAGE FER BRON 

~WAARNEEMPUNT NR 402 HOOGTE 5.00 M 

GEL.LI I DSBF<:GN 
NF'. t-iA ,;f''i 

1 FAf::J<EL ..., Installatie ...,;. 

TO TAAL 

£IJD~AGE FER FERIODE DBCA) 
DAG (1) AVOND '2) NACHT (3) 

22. 1 26.7 ,...,.- r~ .,,,;:_._.: .• -t 
24.6 24.6 24 .6 

26.5 22i.9 '27 . 3 



, ..... C\t...•Ut::" • .,,- 11 •- ly y 1:: 1 1 . 1c.."\c.i
0

::>\. I .I. Lii \. r\,L' L l.t::"I UC\111 ~ W•...J..1..it=. - · _,-.\J ..L 

&erekening Inciust r ielawaai Methode C <Versie 3) Blad Nr 

24 jL1 n i 1992 

GELUIDSBIJDRAGE PE~ BRON 

WAARNEEMPUNT NR 403 HOOGTE 5 . 00 M 

GELUIDSBRON 
NR NAAM 

BIJDRAGE PE~ FERIODE DBCA > 
DAG (1) AVON~ (2) NACHT (3) 

------------------'""!-'---------------------·--------------

1 FAKf<EL 21. 9 
2 Installatie 24 . 2 

TOTAAL 26.2 

26 . 7 
24 . 2 

25 . 6 

~~ -
..:.......:.• • I 

24.2 

27.0 

.1 .• , ., _ 

7 



1ca1..1be:r g-Huyger. MC\astr- i c ht Rotter danr z ,~ol le 3 ju 1 i l '772. 
Eerekening Industrielawaai Methode C CVe1s1e 31 Blad Nr 5 

24 jun1 1992 

GELU I DSB I JDRAGE PEI': :OFWhl 

-wAA~~EEMPUNT NR 404 HOOGTE 5 . 00 M 

GELU I DSBFWN BIJDRAGE PER PERIODE DB(A) 
NR NAAM DAG ( 1) AVOl\JD (2) l~ACHT (3) 

1 FAK~·~C::i...:. 21. 5 26 . 3 ~~ . . 3 
,.. 

Installatie 23 . 8 23.8 23.8 ,,!.. 

TO TAAL 25.8 .-.- ~ 

.:. o • ...!. 26 . 5 
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BIJLAGE Ill. 

Geluidcontouren. 
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BIJLAGE 19 

,,:•:,, HASKONING 
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VERGISTING VAN 52.000 TON GFT-AFVAL 

ZONDER PAPIER 
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VERGISTING VAN 52.000 TON GFT-AFVAL PER JAAR ZONDER PAPIER BIJLAGE 19 

1. INLEIDING 

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de verschillen die 
optreden bij vergisting van 52. 000 GFT-afval per jaar zonder papier ten 
opzichte van 40.000 ton GFT-afval plus 6.000 ton cud papier per jaar. 

In de voorgenomen activiteit is gekozen voor een bewerkingscapaciteit 
voor GFT-afval van 40. 000 ton/jaar, aangevuld met een papierfractie van 
6000 ton/jaar. De hoeveelheid van 40.000 ton/jaar GFT-afval is geba
seerd op het bevolkingsaantal van 380.000 inwoners in het samenwer
kingsgebied SMB, een gemiddelde afvalproduktie van 350 kg/inwoner 
waarvan 49% GFT-afval, waarvan 65% gescheiden wordt ingezameld. Door 
toevoeging van 6000 ton/jaar papier, vermindert het risico van verzu
ring van de vergistingsreactor en wordt per kg GFT-afval meer biogas 
geproduceerd. Deze hoeveelheid biogas past in de beschikbare capaciteit 
van de stortgasfabriek voor opwerking naar aardgaskwaliteit. 

Indien in de toekomst blijkt dat er in het Samenwerkingsverband meer 
GFT-afval gescheiden wordt ingezameld, kan het ontwerp van de voorge
nomen activiteit ook zonder de papierfractie warden bedreven. In dit 
geval bedraagt de bewerkingscapaciteit 52.000 ton GFT-afval per jaar. 
Het bedrijven van de installatie van de voorgenomen activiteit op een 
capaciteit van 52.000 ton/jaar uitsluitend GFT-afval heeft invloed op 
de bedrijfsvoering van de installatie en op een aantal milieuaspecten. 

Samengevat leidt bewerking van 52.000 ton GFT-afval tot: 
• een gr.oter aantal afvalaanvoertransporten; 
• een verlaging van de biogasproduktie; 
• een verhoging van het elektriciteitsverbruik; 
• een hogere afvalwaterproduktie en toename van de vuillast naar de 

AWRI; 
• een verandering in emissie naar de lucht; 
• een mogelijk betere kwaliteit van de geproduceerde compost. 

2. VERSCHILLEN IN EMISSIES 

Afvaltransporten 
Indien 52.000 ton/jaar GFT-afval wordt aangevoerd, stijgt het aantal 
aanvoertransporten per dag van 22,4 naar 26. Deze toename heeft geen 
aanmerkelijke invloed op de reeds aanwezige verkeersintensiteit. 

Biogasproduktie 
De samenstelling van het biogas is hetzelfde als voor het geval GFT
afval samen met papier wordt bewerkt. De biogasproduktie neemt echter 
af van S.000.000 m3/jaar (108,7 m3/ton ingevoerd materiaal) naar 
4.200.000 m3/jaar (80,8 m3/ton GFT afval). 

Afvalwater 
De hoeveelheid proceswater die afgevoerd dient te warden naar de AWRI 
neemt toe van 4.800 ton/jaar naar 10.375 ton/jaar. De concentraties aan 
verontreinigingen zijn gelijk aan die als vermeld in tabel 8.1 van het 
hoofdrapport. Tezamen met de overige afvalwaterstromen bedraagt de 
totaal te lozen hoeveelheid afvalwater 13.495 m3/jaar. 
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Restprodukten 

Kwaliteit compost 

~.-\II 111 HASKONING 
''i1:1:,,1I Koninklijk lngenieurs

llf en Architectenbureau 

Indien er geen papier wordt toegevoerd aan het te vergisten materiaal, 
wordt verwacht dat met name de concentratie aan Zn in de compost zal 
afnernen. In tabel 19.1 is aangegeven wat volgens de leverancier van de 
installatie de verschillen zullen zijn in concentraties aan zware 
metalen in de compost. De in deze tabel gepresenteerde waarden zijn het 
resultaat van een berekening op basis van gegevens van de concentraties 
aan zware metalen in het GFT-afval (analyses van GFT-monsters uit st. 
Oedenrode, Zoetermeer en Delft en analyses van papiermonsters uitge
voerd door de Universiteiten van Montpellier, Stuttgart en Antwerpen). 

label 19.1 Verschil in concentraties aan zware metalen bij het vergisten van GFl-afval/papier 
en alleen GFl-afval (mg/ kg d.s.) 

COfl1'onent Vergist GFT Vergist GFl + Papier Schone compost Zeer schone C0fl1'0St 

Cd 0,36 0,36 :5 1 :5 0,7 
Cr 14,8 14,3 :5 70 :5 50 
cu 26,8 30,5 :5 90 s 25 
Hg 0,23 0,22 :5 0,7 s 0,2 
Ni 6,7 10,7 s 20 s 10 
Pb 43 44, 1 s 120 s 65 
Zn 122,1 197,3 s 280 s 75 

In tabel 19.2 ziJn de analyseresultaten met betrekkingtot zware meta
len in papier uit ongescheiden ingezameld afval aangegeven. 

label 19.2 Zware metalengehalte in oud papier in huishoudelijk afval (mg/kg d.s.)(RIVM, 1988 en 
1989) 

I C0fl1'0nent I Monstername I Jaar 1989 I .. 
AS 0,81 0,39 
Cd 5,26 o, 17 
Cr 10,9 5,54 
Cu 68, 1 29,3 
Hg 01 0,1 

• .J 

Ni 19,9 6, 15 
Pb 44,3 6,43 
Zn 393 98 

Op basis van het droge stof aandeel oud papier in.· d.e , tot ale aanvoer 
voor de voorgenomen activiteit zou, indien de zware metalen volledig 
in de vaste stof blijven, de bijdrage aan bijvoorbeeld het Zn-gehalte 
in de compost 30% bedragen. Het zware metalen genalt-e 1n • 'h~t geanaly
aeerde papier is overigens een grootte or&e :kleiner dati'het zware rneta
len gehalte in de organische fractie van ·ongescheiderr afv-al. ,. Een uit
zondering betreft het Cu-, Cd-, Pb- en Zn-·gehal te dat· .in dezel'fde orde 
grootte ligt. 
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Toepas sing b iogas voor e l ekt r i c ite itsapwekking e n opwerking 
Op dezelfde wijze ale aangegeven het haafdrappart kan warden bepaald 
hoeveel biogas kan warden opgewerkt en haeveel elektriciteit dient te 
warden gepraduceerd door de warmtekrachtinstallatie. Ooardat meer GFT
afval wordt verwerkt zal het elektriciteitsverbruik van de vergistings
installatie toenemen tot 1.700.000 kWh/jaar. Indien evenals bij de 
voorgenomen activiteit wardt uitgegaan van volledige benutting van de 
capaciteit van de stortgasfabriek, bedraagt het elektriciteitsverbruik 
totaal 6.200.000 kWh/jaar. Het gasverbruik van de warmte
krachtinstallatie bedraagt in dit geval 3.770.000 mo3/jaar, terwijl de 
stoomgenerator 290.000 m0

3/jaar biagas verbruikt. Hierdoor blijft 
140.000 rr1g3/jaar biogas over vaar opwerking naar aardgasequivalenten. 

Bij een bedrijfstijd van 8270 uur/jaar, resulteert dat in een hoeveel
heid te verwerken stortgas van 16.563.000 m3/jaar (overeenkomend met 
2000 rr1g3 /uur stortgas). Bij deze bedrij fstijd draait de warmtekrachtin
stallatie op een belasting van 375 kW (94%). 

Procesbalansen 
De massa-, water- en energiebalans veranderen ten apzichte van de 
voorgenamen activiteit zaals aangegeven in tabel 19.3 en de figuren 
19.1, 19.2 en 19.3. 

label 19.3 Massabalans vergistingsproces bi j 52.000 t on/ jaar GFT-afval 

Totaal Droge stof Organisch materiaal 

Ton/jaar Ckg/m3
) Ton/jaar (%) Ton/jaar CX ds) 

~ 
GFT·afval 52.000 (500) 22.724 (43, 7) 14.248 (62,7) 

Residu 
Na vergisting 76.133 (1000) 19.185 (25,1) 

I 

Na schroefpers .. 
vast 25326 (500) 12.863 (50) 
nat 50;406 ( 1050) 6.351 (12,6) 

Na centrifuge l 

vast 12.256 ( 1000) 4.045 (33) 
nat 38.444 (1020) 2.307 (6) 

Ontwaterd residu -(. 

totaal 37.983 (600/900) 16.900 (44,5) 
·- . -

C01J1X>St , 
na stabil isatie' - 36.929 (700/900) 16.900 (45,8) 8.690 (52) 

. , ·-· ,• -. ·· -
Biagas :·, . 8.;- : • • J 

'• 
na~F. W/K _in~fa_a~Latie 4,.n9 
naar stoomgenerato~ ' · · 3~ ... 
·naar &tor..tgasfabriek MB :-:(1,28 dr. gas) 5.257 
biogascondensaat ,z94 (1000) 

Restwater 
naar AWRI 10.375 (1000) 300 (54) 

623 



GFT-AFVAL 
s2.ooo u1 
o ••. 43. l'J, 

oro. mot. 62. 1.,; 

STOOM 

VERL!ES 
179 t/J 

28.069 t/J 
d.a. 61. 

81.683 -t/j 
0.11. ZS.2'J. 

AANVOER/ 
VERKU: INING 

52.000 t/J 

IENGING 

163.36"7 t/j 
d.:. 27.6~ 

VERO I STING 

76.133 t/J 
0.11. 25.2'!; 

SCHROEFPERS 

50.406 t/J 
0.11. 12.6'J. 

CENTRIFUGERIHG 

38. 444 t/J 
0.11. 6'/; 
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e.259 t/J Bl OGAS 
• • 186. 400 n\S/ J 

2. 709 t/J 

YERGIST RESIDU 
25. 726 t/j 
O.s. SO'J. 

CAKE 
12.256 "t/j 
d.a. 3J'J. 

RESTWATER 
10. 375 t/j 

d.a. 6'J. 

CONOENS 
294 "t/ J 

Piguur 19.1 Maa•abalans ver9ieting-GF~~afval 
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GASOPWERKING 
168 t/J 

5.257 t/J 

WIK INSTALLATIE 
4. 719 t/J 

NABEW. 
:H.983 t/J 
o.e. 44.s'J. 

AWRI 

STOOMGENERATOR 
370 t/J 

COMPOST 
JG. 929 t/j 
d.a. <45.B'J. 
oro. mot . 52'J. 



WATER 
VIA AFVAL 

STOOM 
1 -615 t/j 
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- AANVOER/ 
VERKLEINING 

29.276 t/j 

MENG ING 
~ 

61. 100 t/j 118.278 t/ j 

I 

VERGISTING 

56.948 t/J ,. 
SCHROEFPERS 

.. 44.055 t/J 

: 
-· ·· ·. 

- CENTRIFUGERING 
I 

... '36.138 t/j 

~- . " 
26. 385-_:t/.J 

Piguur 19.2 Waterbalana GFT-a~al 
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IN BIDGAS 
230 t / j 

IN VERGIST RES!OU 
12.863 t/j 

IN CAKE 
0.212 +11 

NAAR AWRI 
9.753 t / j 

' I . . 



ELECTRICfTEJTS
INKDOP 
0 TJ/J 

.• . 

STDDM 
4 TJ/j 

GEBOUW
VERWARM I NG 

1 TJ/j 

:~C 

·" 

.~ 

. 
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ENERG I ETOEVDER 
182 TJ/j 

VERGISTINGS 
INSTALLATIE 

BIOGASPROOUKTIE 
83.2 TJ/j 

74.4 TJ/j 

WARMTEKRACHT 
INSTALLATIE 

18.270 uur/J l 

~-
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'\ .. ) 

."'!._ 

.. ,. 

::\:" 

. - l 

! . '! 
; ·-.. COMPOST .. , . =- .. 

I ~ ... • 

1. 100.00 0 K_Wh/ j 

( 
, 
, 

.. 

.~ 

ELECTRICITEIT. 

,a 

NAAR GASOPWERKING 
a.a n.111 
NAAR STOOMGENERATOR 
5 TJ / j 

NAAR .GASDPWERKING 
4.;o~.oo~ kWh/J 

\ ' 

ENERGJE 
NAAR WATER 

31 TJ/J 

ENERGIE 
NAAR LUCHT 

20 TJIJ 

'• ... . \ 

[: •., :! - :-: ..... :'"J,, .. :~ 

,:,1· 

·;, 

: J lo' ). l ... 

~.L :. 1.!:..:.~.~ ~ ... _ _:__,J...:,._: - .. . ~ ... ,_!!_ .. 
. ·: .... f ·. "' ~ ~ ra-: 3: . t ... 

s , .. ~ . ..... 
. :. ( 

-5. • ;' -. . . S '"• ',, I 

. . :- ! : ,} ... . - .; . 

l'iguur 19.3 Energ.iebalans verg.isting GFT-afval 
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Procesvoering 
Indien uitsluitend GFT-afval wordt vergist bestaat er meer kans op 
verzuring van het vergistingsproces. 

Invloed op de emissie naar lucht 

• Geur-issie 
Ten opzichte van de voorgenomen activiteit neemt het aantal aanvoer
vrachten in een uur toe van 10 naar 13 vrachten. Hierdoor neemt de 
geurvracht toe van 9 .106 naar 12 .106 GE/uur. 

Bij de overige procesonderdelen blijft de geurvracht nagenoeg gelijk 
aan die van de voorgenomen activiteit. Indien uitgegaan wordt van het
zelfde reinigingsproces en reinigingsrendement is er geen merkbare 
stijging van de toename van de geuremissie van het biofilter te ver
wachtenI. De~:hoeveelheid compost in opslag neemt nauwelijks toe, zodat 
hierdoor geen meetbare verandering in geuremissie optreedt. 

• Eaissie van amaoniak 
Indien op .dezelfde wijze als bij de voorgenomen activiteit de ammoniak 
balans ~ordt opgesteld, resulteert dit in de volgende hoeveelheden af 
te voereb ammoniak: 
• NH3-afvoer via biogas (40 ppm) bij 4,2 miljoen m3 biogas per jaar: 

128 kg NH3 per jaar; 
• NH4+-afvoer via restwater naar de AWRI (120 - 2.000 mg/l) bij 10.375 

ton/jaar: 1.245 - 20.750 kg NH4~ per jaar; 
• NH3-afvoer via de ventilatielucht van de procesapparatuur: 6300 kg 

per ja~J."; -· - · · · 
• NH3-afvoer via de ventilatielucht uit de nabewerkinghal: 1690 kg per 

jaar; 

Het bovenstaande resulteert in een totale af te voeren hoeveelheid 
ammoniak van gemiddeld 14. 340 kg per jaar (in plaats van 10. 900 kg/jaar 
bij de voorgenomen activiteit), hetgeen overeenkomt met ongeveer 275 
mg per kg GFT-afval. De emissie van ammoniak zal bij het verwerken van 
uitsluitend GFT-afval ten opzichte van de voorgenomen activiteit due 
niet meetbaar verschillen. 

• Rookgaaeaisaie 
De toename van de rookgasemissie van de warmtekrachtinstallatie is 
nagenoeg rechtevenredig met de toename van het elektriciteitsverbruik 
met 3% tot 6.200.000 kWh (stortgasfabriek en vergistingsinstallatie). 

Invloed op de emissie naar oppervlaktewater 
Bij het uitsluitend bewerken van GFT-afval wordt meer water toegevoegd; 
29.276 ton/jaar in plaats van 23.414 ton/jaar. Dit resulteert in een 
toename van de te lozen hoeveelheid afvalwater. 

Door de grotere hoeveelheid te lozen afvalwater neemt de vuillast op 
de AWRI toe. Op basis van dezelfde concentraties aan verontreinigingen 
in het afvalwater als bij de voorgenomen activiteit neemt het aantal 
i.e.'s toe van 5.900 naar 12.750 i.e •• 



i 
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Invloed op de geluidemissie : .. s J 1 [ .•d , ~ 
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Door een toename van het aantal afvaltransporten zal de geluidproduktie 
enigszins toenemen. De containerbeha~<!~l!.nc_t .van de papierfractie ver
valt echter. Per saldo zal de geluiaprol~.P~tie waarschijnlijk iets 
toenemen. · ~ 

• • j Cj 

Conclusie ,,. . .. 
De belangrijkste verscbillen in milieu-ef~~ten bij het bewerken van 
uitsluitend GFT-afval betreffen de hogerei.J.yoer van proceswater en de 
lagere biogasproduktie. De overige eff~cten zijn ~arginaal. Het vergis
tingsproces is gevoeliger voor verzuring,, .waardo~ic het proces nauwkeu-
riger dient te worden bewaakt. · ,; .. '. .;. , 

Indien in de toekomst blijkt dat de hoeveelheid te bewerken GFT-afval 
in het Samenwerkingsverband toeneemt kan zonder het uitvoeren van 
ingrijpende veranderingen de installatie van de voorgenomen activiteit 
ongeveer 12.000 ton GFT-afval per jaar meer verwerken. 

3. EFFECTEN 

Effecten op oppervlaktewater 

Bij bet bewerken van uitsluitend GFT-afval neemt de te lozen hoeveel
beid proceswater toe van 4.800 m3/jaar naar 10.375 m3/jaar. De totale 
lozing van afvalwater bedraagt in dit geval 13.500 m3/jaar. De concen
traties aan verontreinigingen blijven hetzelfde waardoor het aantal 
i.e. toeneemt tot 12.750 in vergelijking met 5.900 i.e. bij de voorge
nomen activiteit. In S 8.1.3 is berekend dat bij direct lozen op de 
AWRI een toename van de lozing op oppervlaktewater wordt verwacbt van 
circa 2%. Bij dit alternatief neemt dit toe tot circa 5% indien bet 
water direct wordt geloosd. Bij een voorbebandeling van bet proceswater 
wordt deze toename een factor 5 a 10 kleiner afbankelijk van de keuze 
van de voorbehandelingsmethode. 

Effecten op geluid 

De geluiden ten gevolge van het lessen en rijden worden niet minder. 
Het effect op de geluidbelasting is verwaarloosbaar klein. Indien 
evenwel de bebandeling van papiercontainera vervalt, wordt het optreden 
van kortstondige verbogingen aanzienlijk minder. 

Bf fecten op energie 

Indien uitsluitend GFT-afval wordt bewerkt, daalt de biogasproduktie 
van ongeveer 110 m3/ton invoer materiaal naar 81 m3/ton invoer materi
aal. Indien de bierdoor bescbikbare opwerkingscapaciteit (1970 m3/uur 
in plaats van 1850 m3/uur) in de stortgasfabriek kan worden aangewend 
voor een grotere stortgaswinning zal er geen effect optreden met be
trekking tot vervanging van fossiele brandstoffen. Doordat er meer GFT
afval wordt bewerkt neemt ook bet electriciteitsverbruik toe waardoor 
aan de warmtekrachtinstallatie meer biogas dient te worden geleverd. 
De bierdoor optredende effecten ten gevolge van emissies zijn ecbter 
marginaal. 
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Effecten op compostkwaliteit 
J ''..>cla r i;:i: .. ' • 

De effecten op Cie:'!"com'~dstkwaliteit ten gevolge van het al of niet 
bewerken van de pa~~erftactie is afhankelijk van de kwaliteit van bet 
aangevoerde papier. In bet MER GFT-vergistingsinstallatie aangegeven 
waar mogelijk verschillen kunnen optreden in de compostkwaliteit. Het 
betreft hier met na!Tle het gehalte aan Zn. De overige gehalten aan zware 
metalen (behalve Nt'en Cu) blijken niet of nauwelijks te verscbillen. 
Met de buidige sam~~stelling van het GFT-afval is het niet te verwacb
ten dat de norm van1 

II zelfr Schone II compost kan worden gehaald. Indien 
in de toekomst de kwaliteit van bet GFT-afval verbetert, zou bet ver
gisten van uitsluitend GFT-afval de voorkeur kunnen hebben, omdat met 
name de concentraties aan Zn, Cu en Ni deze kwaliteit positief be
invloeden. ;;, :J· b. ' 11-"' 
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