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Inleiding

In deze beschrijving zijn aile van belang zijnde aspecten van de inrichting voor
de vergunningverlening Wet Milieubeheer opgenomen. De beschrijving is
opgesteld volgens de van Gedeputeerde Staten van Gelderland verkregen
checklist en dient als bijlage van de aanvraag om vergunning MW nr:
MW94.13412. De aanvraag is gericht aan het college van Gedeputeerde Staten
van Gelderland. welk het bevoegd gezag is voor het verlenen van een WM
vergunl1lng.

Zoals in onderdeel 3f van het aanvraagfonnulier is aangegeven is voor de
aangevraagde activiteit een Milieu-Effectrapportage opgesteld. Het MER
G FT-verwerkingsinstallatie Koningspley Arnhem (januari 1995;
262/BA95/A085112050) is aan de aanvraag toegevoegd.
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1 Hoofdactiviteiten

1.1 Beschrijving van het proces

1.1.1 De installatie

De voorgenomen activiteit betref! de realisering van een PACOM+ compos
teerinrichting met een capaciteit van 90 kton gescheiden ingezameld (analoog)
GFT-afval per jaar. Een lay-out van de gehele inrichting is aan de aanvraag
toegevoegd.

De installatie is ingedeeld in 36 beluchtingsvelden. De middengang wordt
gebruikt voor het transport van en naar de velden.
De beluchtingsvelden zijn voorzien van een betonnen roostervloer met
daaronder een kelderconstructie die is aangesloten op het beluchtingssysteem
met geforceerde luchtafzuiging. De benodigde hoeveelheid lucht en tempera
tuur wordt per veld automatisch geregeld. De afgezogen proceslucht wordt via
een kanalensysteem afgevoerd naar het biofilter. Het gevormde percolaat.
condenswater en schrob- en spoelwater wordt in de kelderruimtes opgevangen
en naar de percolaatbuffertank gepompt. Hierin wordt het procesafvalwater
door middel van een actief slibinstallatie gezuiverd. zodat geurcomponenten
worden verwijderd. Het gezuiverde water wordt voortdurend gerecirculeerd
om het vochtpercentage en de temperatuur van het te composteren materiaal
op peil te houden.

1.1.2

1.1.3

Voorbewerking

Om geurhinder te minimaliseren wordt het GFT-afval vanaf de vlakbunker
direct naar de compostering getransporteerd. Indien nodig wordt structuurma
teriaal toegevoegd. Voor een goede beluchting worden de composteringshopen
gelijkmatig en tot een maximale hoogte van 3.50 m opgezet.

Compostering

Het aerobe PACOM+ composteerproces is een zuigbeluchtingssysteem.
waarbij het materiaal op hopen wordt gecomposteerd. De aerobe omzetting
verloopt het beste bij een temperatuur van 50-60°C, een vochtgehalte van 40
50 procent en voldoende zuurstof. De eerste C01l1posteringsfase is verdeeld
tussen een voorco1l1postering van 2 weken gevolgd door een nac01l1postering
van 6 weken. Hierbij wordt een ruwe compost gevormd die wordt afgezeefd
op 30 mm. De zeefdoorval wordt ontsteend. ca. 6 weken nagerijpt en als
schone compost afgezet. De zeefoverloop wordt na verwijdering van
verontreinigingen en verkleining ca. 6 weken verdeI' gecomposteerd of als
structuurmateriaal aan de eerste composteringsfase toegevoegd.



1.1.4

1.1.5

1.1.6
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Bij het PACOM+ composteerproces OIltstaat een kwalitatief goede compost.
met een Iaag gehaIte aan verontreinigingen en hoge stabiIiteit. Door de hoge
conversiegraad wordt voorkomen dat er een reststroom onstaat van nog
composteerbaar. organisch materiaaI die moet worden verbrand of gestort.
Van 1000 kg GFT-afval blijft ca 238 kg compost over.

Nabewerking

De ruwe compost wordt na de eerste fase compostering in een stort/doseerin
richting gedeponeerd. Achtereenvolgens vinden er ontijzering. zeving.
ontstening en verkleining plaats en worden verontreinigingen verwijderd. Door
de nabewerking wordt nagenoeg aI het materiaaI verwijderd dat niet in
compost thuis IlOort.

Procesbeheersing

De temperatuur en het vochtgehaIte worden door een automatische procesbe
heersing geoptimaliseerd. Het onderhoud en de uit te voeren controles worden
planmatig uitgevoerd. Er zal worden gewerkt voIgens een integraal kwaliteits
en milieuzorgsysteem.

Emissiebeperkende voorzieningen

Het dak en de keel'wanden van de composteerinstaIIatie beperken de
geluidsemissie naar de omgeving. Daarnaast vindt geluidsisoIatie van de
verwerkingsmachines plaats en worden de ventilatoren in aparte ruimtes
opgesteld.

Doordat het procesafvalwater voor bevochtiging van de hopen wordt
hergebruikt is er geen afvalwaterstroom. De gehele compostering wordt
voorzien van vIoeistofdichte vIoeren van gewapend beton.

Tel' beperking van geur- en ammoniakemissies wordt de proceslucht gezuiverd
door open biofilters. Daarnaast wordt de geuremissie sterk beperkt door
zuivering van het procesafvalwater in een actief slibinstaIIatie waardoor de
geurcomponenten worden afgebroken. Het gehele percolaatsysteem is
afgesIoten van de buitenlucht. De percolaatbuffertank wordt permanent op
onderdruk gehouden om ontsnapping van geurstoffen te vermijden.
Het biofilter bestaat uit 4 compartimenten die afzonderlijk kunnen worden
afgesloten. zodat onderhoudswerkzaamheden eenvoudig mogelijk zijn. Het
filter bestaat uit betonnen bakken met een kelderconstructie. De 4 comparti
menten hebben ieder een afmeting van 400 m" Het totale oppervlak van het
biofilter is dus 1600 m'.
Op de roostervloer wordt een mengseI van houtsnippers en compost
aangebracht. De bacteriemassa in het mengsel zorgt voor de afbraak van
anul10niak en andere geurstoffen.
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De aanwezigheid van compost is noodzakelijk om de groei van bacterien bij
aanvang te versnellen. De maximale hoogte van het filtermateriaal bedraagt
1.5 m.
Als verwijderingsrendement wordt 96'0, voor geur en 90 'Yo voor ammoniak
aangehouclen.

Hinder van zwerfvuil of vogels wordt voorkomen door een gaasconstructie
tusssen de keermuren en het dak.

Renvooilijst

In verband met de legesberekening zijn c1e volgende gegevens van belang
(renvooilijst):

Vermogens in KW
nabewerking
percolaatsysteem
ventilatie
verwarming
verlichting
shovels

Werktemperaturen
GFT-afval tijdens compostering
compost in opslag
percolaat
proceslucht

Werkdrukkeu
ventila tiesysteell1
percolaa tsysteell1
percolaatbuffertank

ca. 300 KW/max. 8 uur per werkclag
ca. 16 KW/24 uur per dag
ca. 360 KW/24 uur per dag
ca. 10 KW/werkdag
ca. 20 KW/werkdag
ca. 200 liter diesel per werkdag

50-60°C
< 40°C
< 30 °C
< 45°C

< 4000 Pa
< 10 bar
drukloos

WaterinhOlld van drukvaten
Er worden geen drllkvaten gebruikt.

Volumeinhoud gevaarlijke stoffen
Binnen de inrichting bevindt zich een opslagtank voor branclstof bestemd voor
de shovels. De inholld hiervan zal circa 5 1113 bedragen. Daarnaast bevinden
zich geen giftige vloeistoffen en vloeistoffen met een pH groter clan 9 of lager
dan 5 binnen de compostering. De pH-waarde van percolaat ligt omtrent de
nelltrale waarde.

Hoeveelheid brandbare stoffen (anders dan in tanks)
Naast het eventueel aanwezig zijn van kleine hoeveelheden « ISO l)
brandbare vloeistoffen voor schoonmaak-doeleinclen zijn geen brandbare
vloeistoffen in de COll1postering aanwezig.
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De opslag van deze stoffen zal geschieden conform de richtlijn CPR 15-1
(opslag gevaarlijke stoffen in embaIlage).

Capaciteit van de stookillstallatie
Binnen de inrichting bevindt zich aIleen een stookinstaIlatie (gas) voor
verwarming van de dienstruimten inclusief warm watervoorziening. De
capaciteit van deze instaIlatie ligt beneden de 50 MJ/H.

Bedrijfsoppervlak
Het totale bedrijfsoppervlak bedraagt circa 2.7 Ha. Hiervan is circa 2.0 Ha
bebouwd.

Opslag overige grolldstoffen
Binnen de keermuren van de inrichting kan ook opslag plaatsvinden van
toeslagstoffen ten behoeve van de produktie van alternatieve compost- en
grondmengsels (b.v. potgrond. bemeste tuinaarde e.d.). Dit betreft o.a.
hoeveelheden zane!. veen. klei. kalk. kunstmest en lava. De opslag vindt.
indien mogelijk. los gestort plaats en verder in zakken en big bags.
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1.2 Processchema

Het processchema is weergegeven in figuur 1.1 In dit schema is te zien welke
handelingen met (analoog) GFT-afval c.q. compost worden verricht.

figuur l.l Processchema
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1.3 Ondersteunende activiteiten

De aanvoer van (analoog) GFT-afval vindt dagelijks plaats door middel van
vuilnisauto's of lekdichte containerauto's gedurende werkdagen. De afvoer
van compost en reststoffen vindt periodiek plaats in container- en vrachtwa
gens.

""'.."._--"-------_..•_----.,J heidemij
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Aile aan- en afvoer zal plaatsvinden via de aan te leggen weegbrug voor het
industrieterrein "Koningspley". Het materiaal dat in de composteerinstallatie
wordt aangeleverd. wordt gestort op een vlakbunker.

Aile activiteiten vinden binnen de keermuren van de composteerinrichting
plaats. Het interne transport wordt verricht door shovels. Hiervoor zijn twee
en incidenteel drie shovels benodigd. Het laden van de vrachtauto's voor de
afvoer van compost gebeurt eveneens met shovels.

Binnen de composteerinrichting zal een kleine werkplaats ingericht worden
voor kleine onderhoudswerkzaamheden aan de installatie. Het onderhoud van
de shovels zal door derden verricht worden. De werkplaats zal niet uitgerust
worden met gasflessen ten behoeve van laswerkzaamheden. De kast voor
schoonmaak- en smeermiddelen zal hier worden geplaatst (CPR IS-I).



11

2 Grond- en huIpstoffen, tussen- en eindprodukten

2,1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Samenstelling en eigenschappen

Grondstof

GFT-afval is het gescheiden ingezamelde. organische deel van het huishoude
lijk afvai. Onder analoog GFT-afval wordt organisch afval met vergelijkbare
eigenschappen als GFT-afval verstaan. Het analoog-afval maakt onderdee! uit
van het bedrijfsafvai. Een groot dee! van het analoog GFT-afval is afkomstig
uit het kantoor-. winkel- en dienstenafval.Indien beschikbaar kan groenafval
als analoog GFT-afval worden verwerkt. Er wordt geen onderscheid gemaakt
tussen de stromen.

Tussenprodukt

In paragraaf 1.1.3 "Compostering" is uiteengezet dat een dee! van de ruwe
compost gebruikt wordt als struktuurmateriaal tijdens het voorcomposteren
van het (ana!oog)GFT-afval.
Het procesafvalwater wordt voor bevochtiging van de hopen hergebruikt. De
interne stromen zijn weergegeven in tabel 6.3.

Eindprodukt

Naar verwachting zullen vraag en aanbod van GFT-compost in de toekomst
in evenwicht zijn. Vit een onderzoek naar de kwaliteit van GFT-compost
blijkt dat de gemiddeide compost ruimschoots voldoet aan de norm voor
compost (norm 1-1-1995).

compOST ell l'estsT(!fj'e1l
Tijdens de compostering ontstaan compost en reststoffen. De reststoffen
bestaan uit grove verontreinigingen uit het GFT-afvai. flexibele verontreinigin
gen zoals plastic zakken. steentjes c.q. glasdelen en ijzerdelen afgescheiden
door de bovenbandmagneet. Al naar gelang de aard van de reststoffen zullen
deze hergebruikt (ijzer) of in daarvoor bestemde inrichtingen verbrand c.q.
gestort worden.
Compost komt bij compostering vrij ais verhandelbaar produkt en kan zowel
in bulkvoorraden ais in kleinere hoeveelheden in zakken op de markt gebracht
worden.
Heidemij Realisatie heeft op dit moment al een eigen afzetmarkt gecreeerd.
hoofdzakelijk in de landbouw.

De samenstelling van compost wordt mede bepaaid door de kwaliteit en
zuiverheid van het aangevoerde GFT-afvai. Het op een consequente wijze
uitvoeren van het acceptatieprotocol speelt hierbij een belangrijke roi.
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Daarnaast bevordert een goede voorlichting inzake scheidingsregels de
zuiverheid van het aangeboden GFT-afval.

Onder kwalitatief goede compost kan in hoofdzaak worden verstaan:
compost met een laag gehalte aan verontreinigingen;

- compost die rijp (niet meer actief) is.

l'erontreiniginge 11

Onderzoek heef! aangetoond dat regionale verschillen in verontreiniging in
GFT-afval moeten worden toegeschreven aan de fractie tuinafval die
afkol11stig is van verschillende bodemsoorten. Zo worden in kleiachtige
bodems in het algemeen hogere gehaltes aan zware metalen gevonden dan in
zanderige bodems.
Vit analyses van GFT-compost is de samenstelling bepaald. In de tabellen 1.1
en 1.2 is de gemiddelde samenstelling weergegeven.

Tabel 1.1: Zware metalen in GFT-compost

in mg/kg d.s. GFT~compost

gemiddeld ten hoogste

Load (Pb) 84.0 120,0

Koper (Cu) 33,0 90.0

Nikkel (Ni) 9.5 20.0

Ziuk (Zu) 153.0 280,0

Chroom (Cr) 18,0 70.0

Ccldmiu11l (Cd) 0,69 1,0

Kwik (Hg) 0.12 0.7

Arsccll (As) 2.9 15.0

(bron: Conviro invcntarisatie; 1994)

Vit deze waarden blijkt dat de kwaliteit van GFT-compost over het algemeen
voldoet aan de wettelijke eisen voor compost na a1-0 1-1995. zoals deze
worden gesteld in het "Besluit kwaliteit en gebruik overige organische
meststoffen". Er kan dus gesteld worden dat niet het verwerkingssysteem.
maar de herkomst van het GFT-afval bepalend is voor de verontreinigings
graad met betrekking tot zware metalen.

In de toelichting op het Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische
Meststoffen (BOOM) is aangegeven dat het beleid ten aanzien van organische
micro-verontreinigingen in compost pas na 1995 zal worden uitgewerkt.

Door het gecontroleerde composteringsproces is de compost vrij van
ziektekiemen. onkruidzaden en aaltjes.



Tabel 1.2: Samenstelling GFT-compost
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GCl11iddelde samellstelling per ton

kg/ton g/kg ds

Droge stof 600-650 1000

Organische stof 185 293

Stikstof (N) 9,7 14,9

Fosfaat (P205) 3,8 5,8

K,11iull1 (K20) 6,4 9,9

Magnesium (MgO) 2.5 3,8

Zuurgraad; in pH 7,5-8,0

zbw: zliurbindende waardc 13,8 21,1

(bron: Invcntarisatie Conviro: 1994)

De verontreinigingen wals metaal. kunststoffen, glas, steentjes en overige
verontreinigingen worden verwijderd door handpicking (leesband), zeving,
magneetband, en hardsteenscheiding,

Rijpheid
Bij de compost gaat het vooral om het organische stofgehalte en watergehalte.
De KIWA-Beoordelingsrichtlijn (BRL) geeft een ondergrens aan het
organische stofgehalte (20'1.,). Het watergehalte is in de BRL rechtstreeks
gekoppeld aan het organische stofgehalte en staat daarmee ook niet vast.
Door de microbiologische afbraak verandert de samenstelling van het GFT
afval en treedt er broeiverlies op. Het broeiverlies bestaat uit afbraak van
organische stof en verdamping van water in het materiaal. De mate waarin
het organische stofgehalte en het watergehalte worden gereduceerd zijn een
indica tie voor de kwaliteit, c.q. rijpheid van het eindprodukt.

Door te composteren met het PACOM-systeemmet zijn lange composterings
tijd (van 8 tot 14 weken belucht; narijping circa 6 weken) wordt een compost
verkregen met een droge-stofgehalte van circa 65'% en een organische
stofgehalte van circa 30%. Deze waarden komen nagenoeg overeen met het
theoretische "ideale" composteringsproces [rapport AOO 94-17; Verwerkings
capaciteit van een composteerinrichtingj.

Cenijlcering
De compost zal volgens de BRL (Beoordelingsrichtlijn) worden gecertificeerd.
Hierbij wordt een kwaliteitssysteem opgezet waarbij een interne kwaliteitsbe
waking (lKB-schema) wordt toegepast.
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2.2 Hoeveelheden

De installatie heef! een verwerkingscapaciteit van 90.000 ton (analoog) GFT
afval per jaar. Voor de opslag van het afval. ruwe compost en gerede compost
zijn de volgende ruimtes beschikbaar:

vlakbunker voor dagaanvoer (analoog) GFT-afval
beluchtingsvelden voor compostering
narijping van compost
opslag gerede compost (compostopslag)

De vlakbunker is geschikt voor de dagaanvoer en kan maximaal 400 ton
(analoog) GFT-afval bevatten.
De hopen op de beluchtingsvelden hebben een maximale hoogte van 2.7 m in
de voorcompostering en 3.5 m in de nacompostering.
Tijdens het narijpen en in de compostopslag vindt opslag plaats tot een
hoogte van circa 3.5 m.

Voor de opslag van procesafvalwater is buiten de composteerinstallatie een
betonnen percolaatbuffertank gesitueerd met een totale inhoud van 450 m'.

2.3 Intern transport/overslag

De aanvoer van (analoog) GFT-afval geschiedt per vrachtauto. Indien de
aanbieders kiezen voor transport over rail of water vormt de locatie hiervoor
geen beletsel. Indien aanvoer over water zal plaatsvinden wordt de inrichting
uitgebreid met een eigen overslagfaciliteit. Bij aanvoer per rail zal aansluiting
op het bestaande spoor van de naastgelegen AKZO-fabrieken plaatsvinden.
De auto's storten het afval direct op de vlakbunker. Al het interne transport
geschiedt door middel van shovels. De vrachtauto's voor de afvoer van
compost worden beladen door de shovels.
Het transport van de ene verwerkingsmachine naar de andere tijdens de
nabewerking gebeurt door middeI van transportbanden.

2.4 Wijze en frequentie aan-en afvoer

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het GFT-afval wordt aangevoerd met
inzamel- en containerwagens vanuit de Provincie Gelderland. Compost en
reststoffen worden afgevoerd in daarvoor bestemde containerauto's. De aan
en afvoer vindt plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Aile aan
en afvoer zal met behulp van een weegbrug worden geregistreerd.
Het materiaal dat in de composteerinstallatie wordt aangeleverd. wordt
gestort op een vlakbunker. Op de vlakbunker vindt bij elke aangeleverde partij
een visuele controle plaats. gevolgd door verwijdering van eventuele grote
verontreinigingen. Een partij mag niet meer dan 5'10 verontreinigingen
bevatten. De acceptatie is gebaseerd op de algemeen gehanteerde normen
opgesteld door de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV).
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De acceptatienormen sluiten aan op de certificering van de composteerinstal
latie gebaseerd op de eerder genoemde BRL.

De hoeveelheid vervoersbewegingen staan uitgewerkt 111 de onderstaande
tabel.

Tabel 1.3: Vervoersbewegingen composteerinstallatie

IAanvocr IVervoerseenheden " Afvoer IVervoerseenheden I
OFT per cont<liner 1670 ve/j Compost 800 ve/j
prognose; 60.000 7 veld (22.000 ton) 3 veld
ton

Gr'T per inzamel· 3000 ve/j ReststotTen 240 ve/j
<'luto (3.500 ton) 1 veld
prognose: 30.000 12 veld
ton

Totaal aanvoer 4670 ve/j Totaal afvoer 974 ve/j
19 veld 4 veld

\:e/: = vervocrseen lcden CI' aar:J P J
veld:::.: vervocl'secnheden per dag.

3 Beschrijving gebouwen en wijze energievoorziening

De compostering is half gesloten. Dit betekent dat het composteergedeelte.
inclusief de ruimte waar te de verwerkingsmachines staan en de compostop
slag is voorzien van een dak. De dakkonstruktie is vervaardigd uit staal met
stalen golfplaten.De nokhoogte ligt tussen de 8 en 10 meter.
De zijkanten bestaan uit betonnen keerwanden met een hoogte van 3.5 meter.
De installatie is circa 250 meter lang en 80 meter breed. Het composteerge
deelte is ingedeeld in 36 composteringsvelden voorzien van betonnen
roostervloeren met daaronder kelderconstructies. die zijn aangesloten op het
beluchtingssysteem. Binnen de inrichting zullen een aantal dienstgebouwen
worden opgenomen. zoals. pomphuis. kantine. sanitaire voorzieningen.
Illagazijn. controlekalller. instrumentatieruimte. e.d .. Daarnaast zal een kleine
werkplaats worden ingericht. Buiten het gebouw worden de ventilatoren
geplaatst in een tweetal aparte ruimtes. In de zuid-west hoek op het terrein is
een kantoor gesitueerd ten behoeve van de bedrijfsleiding en adlllinistratie.
Het gehele gebouw zal voldoen aan de voorschriften Bouwbesluit.

Afgezien van het verbruik van brandstof voor de shovels en gas voor de
stookinstallatie werkt de gehele installatie op elektrische energie. Hiervoor zal
een kabel van het 10 KV verdeelstation naar de installatie worden aangelegd.
De inrichting zal met een eigen prefab trafo worden uitgerust. Dit zal in
overleg met de elektriciteitsmaatschappij (NUON) en de ontwikkelingsmaat
schappij (BV Pley) van het industrieterrein "Koningspley" geschieden.
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4 Verwerkingscapaciteit

De lllaxilllale verwerkingscapaciteit van de cOlllposteerinrichting bedraagt
90,000 ton (analoog)GFT-afval per jaar.

5 Werktijden

De reguliere werktijden zijn van 07,00 uur tot 19,00 uur op werkdagen
(maandag tfm vrijdag),
De aan-en afvoer en de werkzaamheden binnen de inrichting vinden aileen
plaats gedurende deze werktijden,
Indien de werkzaamheden dit vereisen zal worden overgewerkt. Dit zal aileen
plaatsvinden op werkdagen tot 23,00 uur en op zaterdag van 7,00 tot 19,00
uur.
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6 Belasting van het milieu

In dit hoofdstuk vindt een beschrijving plaats van de invloed op het milieu die
de inrichting veroorzaakt tijdens normaal bedrijf (gebruikersfase). Daarnaast
wordt er aandacht besteed aan proefdraaien (aanloopfase). schoonmaakwerk
zaamheden (standaard onderhoud). onderhoudswerkzaamheden en storingen/
calamiteiten. Storingen en calamiteiten kunnen daarbij aangezien worden als
ongewone voorvallen die rederlijkerwijs te zijn voorzien.

6.1 Lucht

De gevolgen van lucht- en ge1uidemissies van de composteerinstallatie worden
hoofdzakelijk bepaald door de afstand tot de aaneengesloten woon- en
leefomgeving en verspreid gelegen woningen. De dichtstbijzijnde woonbebou
wing is meer dan 700 m van de locatie verwijderd. De grote bebouwings-con
centraties van Arnhem-Zuid en Arnhem-Centrum en Westervoort liggen op
meer dan 900 m afstand.
Bij de geurberekeningen volgens het LTFD-model (Lange Termijn Frequentie
Distributie-model) is uitgegaan van de biofi!ters en van de plaats waar vee!
dynamische aktiviteiten plaatsvinden met compost (nabewerking en compos
topslag). Als hoogtes zijn circa 1.5 en 3 m aangehouden.

De geurvracht afkomstig van het composteerproces wordt gehee1 door de
biofilters geleid. In de nOflnale bedrijfssituatie vinden geen lekstromen in het
ventilatiesysteem plaats. Het eventuee1 ontstaan van lekstromen in het biofilter
door inklinking van het biofiltermateriaal zal zo spoedig mogelijk worden
opgespoord door periodieke controles uit te voeren.
Naast de geurvracht afkomstig van het composteerproces komt geur vrij door
handelingen met GFT-afval C.q. compost. Deze geurvracht is l11eegenomen in
verspreidingsberekeningen volgens het LTFD-model.

De maatregelen tel' voorkoming en beperking van de luchtverontreiniging zijn
behandeld in paragraaf 1.1.6.

Met het LTFD-model is berekend hoe geurstoffen zich gel11iddeld zullen
verspreiden in de omgeving. bij een l11aximale bezetting van de COl11posteerin
stallatie.
De verspreiding van de geur in de omgeving is getoetst aan de volgende
geurnormen:
- 1 Voor nieuwe activiteiten geldt dat in de leef- en woonomgeving de

99.5 percentielwaarde voor 1 geureenheid (g.e.) per 111' niet over
schreden mag worden.

2 Voor objecten zoals woningen op industrieterreinen en verspreide
woningen in agrarisch gebied. mag volgens de Nota Stankbeleid de
95-percentiel van 1 g.e.lm' niet overschreden worden.
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Ten aanzien van de verspreiding van geurstoffen uit de composteerinstallatie
zijn de contouren berekend van 99.5 percentielwaarde (norm I) en de 95
percentielwaarde (norm 2).

Bij de voorgenomen activiteit liggen deze contourlijnen binnen (maximaal) 600
meter (I) en 300 meter (2) van de bron. Binnen deze contourJijnen bevindt
zich geen aaneengesloten of verspreid gelegen woonbebouwing.
Ook is de 99.5 percentiel geurnorm berekend voor twee 'worst-case' situaties.
Bij een situatie met een laag biofilterrendement en een verdubbelde genrvracht
ligt de contour van het 99,5 percentiel op 725 meter respectieveJijk 800 meter
van de bron. Binnen deze straalligt geen aaneengesloten woonbebouwing.

De geurbelasting van de voorgenomen activiteit blijft dus ook onder extreme
omstandigheden binnen de daarvoor gestelde normen.

De ammoniakemissie van de composteerinstallatie Jigt ruim onder de
grenswaarde uit de Nederlandse Emissie RichtJijn. Binnen een straal van 500
meter neemt de ammoniakdepositie ten opzichte van de achtergronddepositie
met minder dan 10';;', toe. De Koningspley bestaat uit kleigronden die niet
verzuringsgevoelig zijn. Er wordt geen invloed op verzuringsgevoelige
elementen verwach!.

De 99.5 percentiel contourlijn van het dichtbijgelegen AKZO-terrein blijkt op
30 a 35 kilometer van de emissiebron te Jiggen. De contourlijn voor 95
percentiel Jigt op circa 10 kilometer. In verhouding met de omvang van de
geurimmissie van AKZO is de te verwachten geurimmissie als gevolg van de
composteerinrichting beperk!.

De produktie van kooldioxide tijdens de biochemische composteringsprocessen
behoeft niet als CO2-emissie te worden meegerekend. daar het hier om CO2

uit biomassa ("de korte keten") gaat.

Door afdoding van kiemen-en schimmels tijdens het composteerproces zal er
geen noemenswaardige schimmelconcentratie-verhoging in de lucht in de
omgeving van de installatie plaatsvinden.

6.2 Geluid

Door de aan- en afvoer van GFT-afval en compost zal het aantal transport
bewegingen toenemen. Op het totaal van de jaarlijkse Gelderse vervoerspresta
tie is deze toename verwaarloosbaar. Vit berekeningen blijkt dat de geluids
hinder door transport zeer beperkt blijft, de drempelwaarde van 50 dB(A)
voor de beoordelingspunten (woonbebouwing) wordt nergens overschreden.
De geluidsemissie van de installatie is gegeven de reeds bestaande geluidsbelas
ting beperk!. De 50 dB(A) etmaal-waardecontour ligt op maximaal 500 meter
van de installatie.
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De geluidsbijdrage welke de inrichting oplevert ten opzichte van de omgeving
is uitgewerkt in tabel 6.1 en 6.2. De geluidsniveau's zijn uitgewerkt voor de
dagperiode ( 7.00-19.00 uur). avond (19.00-23.00 uur) ennacht ( 23.00-07.00
uur).
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de vastgestelde bronsterkten
door middel van methode C8 uit de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai". De voltallige berekeningen zijn opgenomen in de bijlage van
het MER.

De geluidbeperkende voorzieningen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 1.1.6

Tabel 6.1: Equivalente geluidsniveaus op de beoordelingspunten

Beoordclings- Equivalent gcluidsnivcau in Db(A) Geluidsbelas-
punt tiug Bi* in

dag ,wand nacht dU(A)-etmaal-

(0.700-19.00) (19.00-23.00) (23.00-07.00) waarde

I 43 14 14 43

2 44 9 9 44

J 48 12 12 48

4 47 15 15 47

* Dc geluidsbelasting Hi is de etmaalwaal'de V<'I1l het equivalentc geluidslliveau LAeq .

Dc ctm<lalwaardc van het cquivalente geluidsniveau LAeq is de hoogste w<H'Irde van:
LAeq in de d<lgperiodc:

- LAeq in de avol1dpcriode + 5:
- LAeq in de nachtperiode + 10.

Bcoordclingspullt 1: Malburgse Veerwcg. Arnhem
Bcoordelingspunt 2: Dc Pley. Anthem
Bcoordelingspunt 3: Kleine Pley. Westervoort
Bcoordclillgspunt 4: Veerdcll11. Westervoort

TabeI6.2: Overzicht berekende geluidsbelasting en grenswaarden

,,--- .._---,J heidemij

Beoordelingspunt Gduidsbdasting U; in dUrA) Totale geluid- Overschrijding
ctnmalw8arde bclasting1,2

Berekcning Grenswaardc1

1 43 56 (48) 56 (49)

2 44 50 (45) 51 (48)

3 48 53 (48) 54 (51)
geen

4 47 52 (49) 54 (51)
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1) Op basis van het refercntieniveau in de d<:lgperiode. Uit de berekening blijkt dat de
geluidsemissie vall de iU'5talhltie gedurende de dagpcriodc maatge':cnd is (de nabewerkings
machines en de shovels zijn enkel gedurende de dagperiode in gebruik). Tussen haakjes het
refercntienivc<lu vanwC'l!C het wegverkecl'.

2) Gcluidbe1asting GFT-i~st<ll1atie inc1usief overige bronnen (industrie en wegverkcer),

6.3 Opgave afvaI en reststoffen

Reststoffen ontstaan doordat het (analoog) GFT-afval onzuiver wordt aan
geboden. Onzuiverheden zijn kunststoffen. Illetaa!. glas. steen en overige
verontreinigingen. Door uitselecteren (leesband). zeving. ontstening en
Illagnetische scheiding worden de ongerechtigheden grotendeels verwijderd.
Vit onderzoek is gebleken. dat de zuiverheid van het ingezalllelde GFT-afval
in het algemeen rond de 95'10) Iigt . Een deel van de onzuiverheden in het
GFT-afval bestaat uit papier. dat ook cOlllposteerbaar is. De rest van het
afva!. bestaat uit niet-composteerbare materialen zoals kunststoffen. steentjes.
glas en metalen.
De reststoffen kunnen worden hergebruikt. verbrand of gestort.
Het afgescheiden llletaaI wordt afgevoerd naar de schroothandel. De overige
reststoffen worden afgevoerd naar daarvoor bestelllde verwerkingsinrichtin
gen. Het is overigens onvennijdelijk dat met het verwijderen van deze
verontreinigingen uit het proces. ook een bepaalde kleine hoeveelheid
'aanhangend' (in principe composteerbaar) organisch materiaaI uit het proces
verdwijnt. Door de keuze van nabewerkingsapparatuur en het toepassen van
een leesband is dit echter minimaal ten opzichte van de massa van het
ingangslllateriaa I.

De zeefoverloop wordt na verkleining teruggevoerd in het proces voor verdere
cOlllpostering. In het ontwerp van de cOlllposteerinrichting is hiermee rekening
gehouden qua ruillltebesiag. Hierdoor ontstaat geen reststroom van nog
organisch cOlllposteerbaar lllateriaaI dat verdere bewerking hoeft of gestort
dient te worden.

De reststoffen worden tijdelijk opgeslagen. Ijzerdelen en harde delen worden
opgevangen in verrijdbare containers. De plastic delen worden verzameld in
een bunker (een driewandig verzallleipunt). Periodiek worden deze reststoffen
afgevoerd naar de daarvoor bestemde inrichtingen in daarvoor bestemde
containers. Hiervoor vindt een registratie plaats van de voIgende gegevens:

de datum van afvoer;
de afgevoerde hoeveelheid in Kg;
een omschrijving van de aard van het materiaal;
de afvoerbestell1llling van de reststoffen;
de naam en adres van de vervoerder;
afvalstroomnull1lller;
factuurtlummer.
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Daarnaast kan het incidenteel voorkomen dat er partijen GFT worden
aangevoerd die worden afgekeurd. Deze worden behande1d volgens het
vastgestelde acceptatieprotocol en afgevoerd naar een daartoe bestemde
inrichting.
Het materiaal afkomstig van het periodieke onderhoud van de biofilters wordt
intern verwerkt in de compostering zodat hierdoor geen afvalstroom wordt
gecreeerd.

Het procesafvalwater wordt tijdelijk opgeslagen in de percolaatbuffertank,
gesitueerd buiten het gebouw. Na zuivering in een aktief-slibinstallatie wordt
het gezuiverde water voor bevochtiging hergebruikt (paragraaf 6.6).

Vanwege de kleine personele bezetting en het uitbesteden van groot onder
houd is de hoeveelheid bedrijfsafval uiterst gering. Het bedrijfsafval afkomstig
van de dienstruimten (kantoor. kantine, e.d.) wordt in een mini-container
gedeponeerd en door een gespecialiseerd containerbedrijf naar de daarvoor
bestemde inrichting gebracht. Het bedrijfsafval afkomstig uit de werkplaats
zalmeestal als chemisch afval worden behandeld. Doordat het onderhoud van
de shovels door derden wordt verricht behoeft er niet zorg gedragen te
worden voor de afvoer van smeerolie.

6.4 Bodem- en grondwater

Bij het PACOM+ systeem zijn geen effecten op bodem en grondwater te
verwachten.De installatie is zodanig uitgevoerd dat emissies naar bodem en
grondwater bij nonnale bedrijfsvoering niet optreden. Voorts heeft deze
aanvraag heeft geen betrekking op het in of op de bodem brengen van
afvalstoffen zoals een stortplaats.

De gehe1e installatie met het terrein is voorzien van vloeistofdichte vloeren van
gewapend beton. Het totale gebouwencomplex wordt gefundeerd op palen. Op
basis van een sonderingsonderzoek wordt de diepte, waarop de heipalen
moeten worden aangebracht. bepaald. Er zullen voldoende palen worden
aangebracht tot op het zandpakket. De fundering is voldoende om scheuren
in de betonlaag te voorkomen.

Het totale industrieterrein wordt sterk belnvloed door het ten uitvoer brengen
van het bestemmingsplan, waarbij een aanzienlijk ophoging van het terrein
plaatsvindt.

Voor de aanvang van de bouw zal een nulonderzoek plaatsvinden. Doel van
dit onderzoek is een indica tie te krijgen of grond en ondiep grondwater ter
plaatse van de locatie zijn verontreinigd. Dit nulonderzoek zal geschieden
volgens de NVN-5740 voorschriften. Hiervoor zullen een aantal peilbuisen
worden aangebracht.
De vaststelling van de nulsituatie geschiedt conform een van te voren
vastgesteld protocol. Het protocol zal ter goedkeuring aan het bevoegd gezag
worden voorge1egd.
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6.5 Energieverbruik

In de inrichting wordt het volgende energieverbruik voorzien:
shovels
naverwerking
percolaatsysteem
ventilatie
verwarming
verlichting

ca 200 liter diesel/werkdag
ca 300 KW/8 UtIr per werkdag
ca 16 KW124 uur per dag
ca 360 KW/24 uur per dag
ca 10 KW Iwerkdag
ca 20 KW/werkdag

Het grootste gedeelte van het energieverbruik wordt veroorzaakt door het
e1ektriciteitsverbruik van de ventilatoren. Deze draaien naar behoefte 24 uur
per dag. 7 dagen in de week. Het PACOM-systeem is echter zo uitgevoerd dat
de ventilatoren uit- of aangeschakeld worden naar gelang de behoefte aan
lucht. Hiermee wordt bewerksteIligd dat niet onnodig ventilatoren draaien.
Het energieverbruik van de nabewerking wordt hoofdzakelijk bepaald door
de verkleiner (circa 200 KW). Deze draait echter maximaal 8 uur per
werkdag. Door het materiaal pas na het zeven te verkleinen. zodat reeds een
groot gedeelte van de materiaalstroom is afgezeefd. kan met een relatief kleine
verkleiner met een laag energieverbruik volstaan worden.

6.6 Afvalwater

Zoals uit tabel 6.3 duidelijk blijkt is er geen procesafvalwaterstroom afkomstig
van de composteerinrichting. Een W.V.O.-vergunning is dan ook niet
benodigd.

Het gevormde persvocht. percolaat. hemelwater van stortvloer en biofilters.
condenswater. en schrob- en spoelwater wordt centraal opgevangen in een
'put' (het laagste punt) en wordt door een pompensysteem via een filter in de
percolaatbuffertank gepompt. Het filter is naast de installatie gesitueerd in een
betonnen pomphuis. Het filter heeft als doel de vaste delen uit het proceswater
te filteren. voordat het de percolaatbuffertank bereikt. De uitgefilterde delen
worden opgevangen in een container en gaan terug naar de compostering. De
percolaatbuffertank heeft een inhoud van 450 m'. Het betreft een betonnen
butfertank die gedeeltelijk ondergronds wordt uitgevoerd.
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tabel6.3 Hoeveelheden en samenstelling waterstromen PACOM+
composteerinstalla tie

Bran Hocveel- BZV CZV N-Kj
held gil gil gil

m3/jaar

Circulcrelld binncn ()roces:

Persvocht ontvangsthal 900 2-13 3-30 0,1-1.0

Percolaat uit composthopen 2000 III 9-16 10-50 1,0-2,5

CondcnswCltcr lucht<ltzuiging 6500 4-14 10-40 1,0-2.5

Condenswater in bioJiltcrs 1900 0.5-1.0 H 0,2-0,5

HemcIwatel' in bioJiltcrs 1200 - - -

Ilcmelwater van stortvlocr 400 - - -

Spod. en schrobwatcr 500 - - -

Totaal 13400

Bcnodigd voor bcvochtiging 21200

Lozing 01' vuilwatcrriool:

Sanilair water 100 ± 0.5 2-3 ± 0.05

Lozing 01' o\'erstort verbcterd gc-
scheiden stelscl

TClTcinwatcr 1500 - - -

Hcmelwater van dakcn 14600 - - -

Om de geurstoffen uit het percolaat te elimineren wordt de percolaatbuffer
uitgevoerd als actief-slib zuiveringsinstallatie. Hierbij wordt het verzamelde
percolaatwater samen met een hoeveelheid actief-slib in de buffertank
gedurende een bepaalde tijd gemengd en belucht. Hiervoor worden een
roerwerk en een beluchtingsinstallatie in de buffertank aangebracht.

Het aldus gezuiverde percolaatwater (effluent) wordt d.m.v. een indikker
ontdaan van zwevend slib. Dit slib wordt in principe verwerkt in het GFT
composteringsproces waarna het uiteindelijk in de compost terecht komI.
Indien uit analyses van het slib mocht blijken dat dit de kwaliteit van de
compost nadelig beinvloed. kan het slib worden afgevoerd naar een daartoe
bestemde inrichting.

Het effluent van de indikker wordt voor bevochtiging in het composterings
proces toegepast. Een effluent-buffer tank met een inhoud van ca. 100 m' is
nodig om voldoende voorraad bevochtigingswater ter beschikking te hebben.
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Onder normale omstandigheden ontstaat bij het PACOM-proces geen
procesafvalwater dat moet worden geloosd.
De buffer heef! een capaciteit van 450 m3

• berekend op de aanvoer van
procesafvalwater gedurende de eerste weken van de compostering wanneer
nog geen water benodigd is voor bevochtiging. Mocht de buffer door
onvoorziene omstandigheden volraken. dan wordt het water met tankwagens
afgevoerd naar de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie).

Op het terrein wordt een gescheiden rioolstelsel aangebracht. Het hemelwater
van het verhanle terrein en de daken wordt geloosd op het verbeterd
gescheiden rioolstelsel van de gemeente.
Het sanitaire afvalwater wordt op het vuilwaterriool geloosd. Dit vuilwater
riool loost op de RWZI. Voor de bouwvergunning zal een gedetailleerde
rioleringstekening worden vervaardigd.

6.7 Overige aspecten van gevaar, schade en hinder

Brand
Binnen de inrichting bevinden zich geen zelf ontbrandbare of explosieve
stoffen.
De gehele composteerinrichting bestaat hoofdzakelijk uit betonnen en stalen
konstrukties. Het dak boven de compostering bestaat uit stalen golfplaten
zonder dakbedekking (dakbedekking is vaak brandgevaarlijk). Binnen de
keerwanden van de inrichting bevindt zich een bovengrondse brandstofopslag
tank van circa 5000 L. De installatie van deze tank geschiedt volgens de CPR
9.I-voorschriften. De inrichting zal met voldoende blusmiddelen uitgerust
worden. Dit zal in overleg met de plaatselijke brandweer plaatsvinden. Mede
omdat dat GFT-afval c.q. compost uit zichzelf niet brandt. is het gevaar van
totale uitbranding van de inrichting gering. Indien er brand ontstaat in een
van de ventilatorenrnimtes of in de procesregelkamer kan de beluchting of een
gedeelte daarvan uitvallen. Hierbij kan de geuremissie toenemen. Onherstel
bare schade aan de compost zal niet optreden en na het opstarten van het
beluchtingssysteem zal het composteerproces gewoon verdeI' verlopen.
Het brand- en explosiegevaar met betrekking tot externe veiligheid is te
verwaarlozen.
Gezien dit feit en de aard van het bedrijf kan het gevaar voor terroristische
aanslagen als niet extra bedreigend beschouwd worden.

Aan/ool'/Cise
De aanloopfase na de ingebruikstelling van de composteerinstallatie zal
worden bemlt om een aantal voorziene storingen afdoende op te lossen.
waarna de installatie volledig in gebruik genomen kan worden.
Tot dat tijdstip kan er uitsluitend afval op afroep worden aangeleverd.
teneinde te kunnen proefdraaien.
De aanloopfase zal naar verwachting ca. 2 maanden duren. Zonodig wordt
het opstarttempo aangepast om eventueel te hoge geuremisses te beperken. Op
deze mauler kan voorkomen worden dat er in de aanloopfase emissies
plaatsvinden die uitgaan boven de toegestane emissies VOOl' de gebruiksfase.
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Gezien de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan bij het opstarten van de
composteerinstallaties in Lelystad en Alphen aan den Rijn en het gegeven dat
de installatie pas binnen enkele maanden volgeraakt. zijn deze 2 maanden een
rei'eI uitgangspunt.

Storingen en calamiteilen lijdens de gebruik.~fase

Het PACOM-composteersysteem is weinig storingsgevoelig. De relatief
eenvoudige machines. het weI'ken met betonnen composteervakken en de
belading door middel van shovels zorgen voor een goede continuiteit in de
bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er geen voorbewerkingsmachines noodzakelijk.
Voorbewerking van vel's GFT-afval met machines veroorzaakt snel storingen
vanwege de structuur van het materiaaI.

Belangrijke storingen die kunnen optreden zijn:

Storingen aan een bili/iller komen bij normaal onderhoud niet VOOI'. Het
rendement van een biofilter kan echter verminderen door extreme overbe
lasting. te hoge tel11peratuur. uitdroging. verzuring en achterstallig onderhoud;

overbelasting van het biofilter kan niet voorkomen aangezien het biofilter
is gedimensioneerd op vollast van aIle aanwezige ventilatoren gelijktijdig;
onder extreme omstandigheden zal de temperatuur van de luchtstroom naar
het biofilter slechts enkele graden boven de optil11ale bedrijfstel11peratuur
van het biofilter zijn. Een geringe afname van het biofilterrendel11ent zal
hiervan het gevolg zijn;
het vochtgehalte van de biofilters wordt regell11atig aan de hand van
mengmonsters bepaald. Indien noodzakelijk zal bevochtigd worden om het
vochtgehalte weer op peil te brengen;
verzuring vindt aIleen dan plaats. wanneer er sprake is van een Iangdurig.
zeer hoog aIl1moniakgehalte van de te zuiveren lucht. Dit is niet te
verwachten. De biofilters te Lelystad en Alphen aan den Rijn vertonen na
circa een half jaar in gebruik nog geen verzuringsverschijnselen;
De weerstand van een biofilter is sterk afhankelijk van de grootte van de
porii'n. Door inklinking en opvulling met fijn materiaal en water zal de
porii'nvolume en daardoor de doorlatendheid sterk afnemen. Het druk
verlies over het biofilter kan hierdoor sterk toenemen. Dit verhoogt het
gevaar voor lekstromen en brengt hogere energiekosten met zich mee.

Indien uit de periodieke controle van het biofilter blijkt dat het rendeme11l
terugloopt tot een te laag niveau of het drukverlies te hoog wordt van een
biofiltersegment zal de vulling moeten worden omgezet c.q. vervangen. Deze
activiteit kan normaliter binnen een werkdag plaatsvinden. Gedurende deze
werkzaamheden wordt het totale luchtdebiet van de installatie vermindert met
ten minste 25%. De totale luchtcapaciteit is nog steeds voldoende voor
beluchting van de velden. Voor het toepassen van de koudzuigprocedure
(temperatuur van de hoop terugbrengen naar omgevingstemperatuur) kan
echter te weinig capaciteit overblijven. In dat geval kan niet worden
koudgezogen en kan daarom tijdens de werkzaamheden aan het biofilter ook
niet worden afgegraven.
Daarnaast kan het composteringsproces zonder merkbare invloed gedurende
korte tijd (ca. 10 uur) met een lager beluchtingsdebiet toe.
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Gedurende deze tijd zal de temperatuur in de hoop enkele graden stijgen.
hetgeen na herstel van het beluchtingsdebiet binnen enkele uren gecorrigeerd
worclt.

In de l1abell'erking bevinden zich machines van overwegend laag technologisch
nivea u. Deze machines zullen afllankelijk van de staat van onderhoud
enigermate storingsgevoelig zijn. De optredende storingen bij dergelijke
apparatuur zullen van dien aard zijn dat deze binnen 24 uur te herstellen zijn.
Van de meest voorkomende storingen zullen de noodzakelijke reservedelen in
voorraad zijn. Gedurende de tijd dat de betreffende machine buiten gebruik
is. kan mogelijk geen compost worden nabewerkt. De compost kan dan
tijdelijk worden opgeslagen en achteraf bewerkt worden. Het uitvallen van
deze machines heef! daarmee geen invloed op de aanvoer van (analoog)GFT
afval of veroorzaakt geen extra belasting voor het milieu.

In het eomposteril1g.lproee.l' kunnen zich storingen voordoen aan ventilatoren.
luchtregelkleppen. percolaatpompen. procesbewakings- en bevochtigingsap
paratuur:

de beluchting van de composthopen wordt verzorgd door 2x4 stuks
ventilatoren. In geval van storing van een van deze ventilatoren is altijd nog
87.5'1., van de capaciteit beschikbaar. hetgeen voldoende is om het com
posteringsproces gecontroleerd te doen verlopen. Bij een nog verdere
vennindering van de beschikbare capaciteit zullen de composteringshopen
wanner worden dan de optimale 55 'C en zal het proces daardoor langza
mer verlopen. Onderhoud en regelmatige inspectie van deze ventilatoren is
daarom van groot belang;
indien een van de luchtregelkleppen van de velden zou uitvallen. kan
hierdoor het luchtdebiet van het betreffende veld ontregeld worden. Deze
luchtregelkleppen zijn echter zodanig standaard dat, hiervoor voldoende
reservedelen aanwezig zijn om de storing zeer snel te verhelpen;
de procesbewakingsapparatuur zal worden gerealiseerd door middel van
industriele PLC-(Programmable Logic Controller) apparatuur met een zeer
hoge betrouwbaarheid. Mochten er zich toch problemen voordoen dan is
een snelle service vereist. Door de modulaire opbouw van de moderne
systemen is een storing echter snel gelokaliseerd en kan door het uitwisselen
van units iedere storing snel verholpen worden;

- in geval van storing aan de bevochtigingsapparatuur kan het bevochtigen
tijdelijk handmatig worden gedaan tot de storing verholpen is. Hiervoor
zullen voldoende slangen aanwezig zijn;
de pompputten krijgen een continue aanvoer van procesafvalwater vanuit
de kelders. Bij een hoog niveau wordt het proceswater door een aantal
dompelpompen naar de percolaatbuffertank afgevoerd. De dompelpompen
zijn in duplo uitgevoerd en snel wisselbaar. In geval van het niet functione
ren van beide pompen zullen de ke1ders (32x7x0.5m) onder de velden
langzaam vollopen, wat weken kan duren. Voor die tijd kunnen de pompen
worden gerepareerd of vervangen.

Bij een langdurige algehele strooJl1uitl'a! (enige dagen), lopen de temperaturen
in de composthopen geleidelijk op tot circa 80 'c. Bij deze temperaturen
verloopt het composteringsproces zeer traag.
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Ook kunnen plaatselijk anaerobe omstandigheden in de hopen optreden wat
hogere geuremissie veroorzaakt. Onherstelbare schade zal niet optreden en na
het weer starten van het beluchtingssysteem zullen de temperaturen snel weer
op het gewenste niveau zijn;

De toegepaste compulasyslemen zijn voorzien van een geheugen dat ook bij
stroomuitval intact blijft. Zodoende blijven aile programma's en aile gegevens
bewaard om na een stroomstoring direct weer operationeel te zijn.

MO!1 iloriI1g,~) 'S Ieem
Het gehele composteerproces wordt uitgevoerd in een overdekte haL die is
voorzien van een waterdiehte vloer en een leidingwerk voor diverse waterstro
men. Storingen in de afvoer naar de pereolaatbuffertank kunnen worden
gesignaleerd doordat er een waterlaag op de waterdichte keldervloer kan
ontstaan. Daarnaast signaleert het besturingssysteem eventuele defecten aan
het percolaatsysteem. Indien het maximaal toelaatbare niveau wordt bereikt
wonlt een alarmering gegeven. Na signalering is er ruimschoots de tijd om de
storing te verhelpen en emissie naar de bodem te voorkoll1en.

In de nabijheid van de installatie wordt een monitoringsysteem aangelegd
waarmee de kwaliteit van het grondwater wordt geregistreerd. Vervuiling ten
gevolge van eventuele lekkages kunnen zo worden gesignaleerd. zodat
maatregelen kunnen worden getroffen om de Iekkage te beeindigen.

Bij calamiteiten zou procesafvalwater in de bodell1 terecht kunnen komen.
Het afvalwater zal in eerste instantie in de deklaag verticaal in neerwaartse
richting verplaatsen. Deze verplaatsing zal door de slechte doorlatendheid van
de deklaag en door de binding van verontreinigingen aan bodemdeeltjes zeer
traag verlopen. Indien de verontreinigingen het eerste watervoerend pakket
bereiken. zullen ze bij laag water naar het omringende open water (Rijn.
IJssel. AKZO-haven) kunnen afstromen. De Koningspley-Noord ligt buiten
de grondwaterbeschermingsgebied van de winning Inullerlooplas gelegen. In
het bestemll1ingsplan industrieterrein Koningspley-Noord is aangegeven dat
uit onderzoek blijkt dat risico's voor bei'nvloeding van de winning beperkt
zijn.

AI'beidshygiiine
Het personeel moet regelmatig werkzaamheden verrichten in de composteerin
riehting. Werknemers worden in die gevallen blootgesteld aan hinderlijke en
mogelijk gevaarlijke stoffen (GFT-afvaL pereolaat. stof en aerosolen) en
geluidsbelasting. In de zomer kunnen vliegen aanwezig zijn.

Maatregelen inzake de arbeidshygiene die bij het PACOM-eomposteersysteem
worden genoll1en zijn, naast de reeds genoemde maatregelen:

een overdruk-unit op de shovels met stof- en aetief koolfilters en een
airconditioningsysteem om een behaaglijk klimaat in de eabine te krijgen;
vel'pliehte standaard werkkleding in de gevaIIen waar handwerk noodzake
lijk is. De standaUI'd werkkleding bestaat uit: een overalL laarzen en
vloeistofdichte handschoenen om huideontact te venllijden. Indien
noodzakelijk zijn stofmuskers aanwezig;
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leesband uitgerust met geconditioneerd overdruksysteem,
regelmatig onderzoek of de hoeveelheid schadelijk stoffen de MAC-waarden
(Maximale Arbeids Concentratie) niet overschrijdt.

De dienstruimtes zullen voorzien worden van voldoende wasgelegenheid en
douches, Daarbij is het van groot belang de dienstruimtes zeer schoon te
houden,

Sr()j'
Stofemissies die bij compostering ontstaan zijn echter niet afkomstig van de
proceslucht. De proceslucht heeft een zeer hoge relatieve vochtigheid (bijna
100'1.,) waardoor het aanwezige stof neerslaat en wordt afgevoerd met het
procesafvalwater. Stofemissie kan weI ontstaan door bewerking van compost
(omzelten m,b,v, shovels. nabewerkingsmachines. laden van compost) en
verwaaiing van compost in de opslag, Daarnaast kan door transportactivitei
ten. met name door shovels. stofverspreiding plaatsvinden, In de NER staan
geen emissienonnen vermeldmet betrekking tot stof afkomstig van compost.

Om stofontwikkeling tijdens het omzelten met de shovel en de verwerking van
de compost te voorkomen. wordt de vochtigheid van de compost gestuurd
naar circa 65%, Dit is mogelijk door de composthopen tijdens het composte
ren van de juiste hoeveelheid water te voorzien, Dit is exact te sturen door het
bevochtigingssysteem boven de composteringsvelden, Bij compost met een
hoger droge-stofgehalte wordt de stofontwikkeling aanzienlijk groter.
De zeef in de nabewerking wordt voorzien van een gesloten omkasting om
stofemissie te voorkomen,

Een grote stofontwikkeling kan veroorzaakt worden door het "droogrijden"
van de rijpaden, Om deze reden zal het aantal transportactiviteiten tot een
minimum beperkt worden en zullen de wegen regelmatig worden schoongespo
ten, Hiervoor zijn wateraftappunten en een hoge drukreiniger aanwezig,

Aile activiteiten vinden plaats binnen de 3.5 meter hoge keerwanden van de
installatie, Deze keennuren zorgen ervoor dat het verwaaien van compost
beperkt blijft.

Flora en fauna
Aantoonbare effecten op flora en fauna en de ruimtelijke kwaliteit als gevolg
van de composteerinstallatie worden niet verwacht.

Licht en/(Ij'stm/ing
Gevaar of hinder van Iicht en/of straling is niet van toepassing,

Aanlrekking ongelFensle dieren en 1'(!I"~fJreiding schade/(jke organismen
De gehele composteerinrichting is voorzien van betonnen keerwanden en
gaaswerk tussen de keerwanden en het dak, De opslagperiode van GFT-afval
wordt zo kort mogelijk gehouden en vinden aile activiteiten inclusief de
compostopslag binnen de installatie plaats, Het is niet te verwachten dat
ongewenste dieren worden aangetrokken, Mocht er toch sprake zijn van
overlast dan zal bestrijding dienen plaats te vinden,
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Deze bestrijding dient zoveel mogelijk zander gebruik van chemische middelen
plaats te vinden.

Het eventueel voorkomen van ziekteverwekkers in het composterende
materiaal kan eenmogelijke bedreiging zijn voor de werknemers of omwonen
den.
Effecten op het woon- en leefmilieu in de omgeving van de locatie die het
gevolg zijn van verspreiding van ziekteverwekkers of bijvoorbeeld onkruidza
den zijn echter niet te verwachten, gezien de mate van geslotenheid van de
inrichting en de afstand tot de woonbebouwing.

De wijze waarop onverwerkte materialen worden afgeschermd voorkomt dat
buiten de composteerinrichting zwerfvuil wordt aangetroffen. De aanvoerroute
wordt schoongeveegd indien er sprake is van verontreinigingen. Op deze wijze
wordt getracht te voorkomen dat ongewenste dieren en ziektekiemen door de
composteerinrichting worden aangetrokken en wordt het woon- enleefmilieu
beschermd.

Visuele aspec/en
In het bestemmingsplan wordt van een gemiddelde bouwhoogte van 26 m en
35 m + NAP uitgegaan. De composteerinrichting zaI ruimschoots voldoen aan
deze eisen en aan de overige bouwvoorschriften. Getracht zal worden om de
aanwezige visueel-ruimtelijke relaties in het gebied zo min mogelijk aan te
tasten.

Vel'keel's l'ei/igl1e iel
Met betrekking tot de verkeersveiligheid kan worden gesteld dat de toename
van de verkeersintensiteit als gevoIg van de voorgenomen activiteit op het
totaal dermate gering is dat geen substantiele wijziging in de veiligheidssituatie
is te verwachten.

PerSO/lel1l'(,l'l'Oel'

Naast het vrachtvervoer zal het vervoer van personen enigermate toenemen.
Daar in de composteerinrichting slechts circa 8 personen werkzaam zuBen
zijn, is deze toename te verwaariozen.

6.7.1 Overige aspecten bedrijfsvoering

Con/role op de werking )'{In he/ biojilter

De werking van het biofilter zal worden gecontroleerd aan de hand van de
volgende parameters:

het vochtgehalte en de temperatuur van de ingaande Iucht;
het vochtgehalte en de temperatuur van het fiItermateriaal;
pH van het filtennateriaal (optimaal 6, mag varieren tussen 5 en 8);
drukval over het filter;
nitraat. nitriet. fosfaat en ammoniakgehalte van het fiItermateriaal;
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geur- en amllloniakconcentratie van ingaande en uitgaande lucht ter
controle van het verwijderingsrendement van het biofilter (minimaal 96'1"0
voor geur en 90'j(, voor anul1oniak).

De vochtgehalte's. pH-waarden en drukvallen zullen lllaandelijks worden
gecontroleerd. De gehaltes aan verschillende stofen in het filtermateriaal
worden elk lwlf jaar bepaald.
Gedurende het eerste jaar zal per kwartaal de ammoniak- en een maal de
geurconcentatie bepaald worden. Onder andere op grond van de dan
opgedane ervaringen zal een voorstel voor de controlefrequentie aan het
bevoegd gezag worden voorgelegd.

Op grond van ervaringen met het biofilter bij de PACOM-composteerinstalla
tie in Maastricht. Lelystad en Alphen aan den Rijn is overigens gebleken dat
het biofilter bestand is tegen sterk wisselende belastingen en ingangsconcentra
ties.

Onder optimaIe omstandigheden kan het filtermateriaal meerdere jaren
worden gebruikt. Er wordt rekening gehouden met een noodzakelijke
vervanging van een maal per jaar. Vanwege inklinking kan de drukverlies
toenemen. Bij een te groot drukverlies moet het biofiltermateriaal omgezet
worden door middel van een shovel.

P!an/l1alig onder/lOud

Tot het planlllatig onderhoud van de composteerinstallatie behoren de
volgende activiteiten:

jaarlijkse vervanging van het filtermateriaal van het biofilter. Het biofilter
is onderverdeeld in vier secties. Per sectie zal onderhoud plaatsvinden. zodat
het biofilter tijdens het onderhoud voor 75%, operationeel blijft;
periodiek onderhoud van het percolaatsysteem. De ruimte onder de roosters
wordt regelmatig schoongemaakt door middel van schoonspuiten en/of
afgraven van slibmateriaal. De percolaatbuffertank met de actieve
slibzuivering wordt gereinigd met kolkenzuigers die het slib verwijderen.

Het slib wordt afgevoerd naar een daarvoor bestemde inrichting.
Er wordt rekening gehouden met dat ditjaarlijks moet geschieden. Praktijk
ervaringen in Alphen aan den Rijn onderschrijven dit uitgangspunt;
wekelijks zal inspectie plaatsvinden van de apparatuur. met name het
beluchtingssysteem en percolaatpompen. Indien noodzakelijk zal renovatie
of vervanging moeten plaatsvinden;
ten behoeve van het reinigen van de rijpaden en stortvloer wordt een
roterende veegborstel aangeschaft die voorop de shovel gemonteerd kan
worden. Indien noodzakelijk zal met leidingwater schoongemaakt
worden. Hiervoor worden tappunten verspreid over de gehele compos
teerinrichting geinstalleerd. Een hoge drukreiniger is hiervoor aanwezig.
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Interne Inilieu:::ol'g

De initiatiefnemer is voornemens een miIieuzorgsysteem voor de composteer
installatie op te zetten. bestaande uit de volgende basiselementen:

Een milieubeleidsverklaring:
De doelstellingen van de composteerinrichting op milieugebied op korte en
op lange termijn zullen worden vastgelegd en worden geeffectueerd.

Een milieuprograll1ll1a:
Een actieprogramma zal worden vastgesteld waarin de concrete activiteiten
op milieugebied voor een bepaalde periode worden beschreven.

Integratie van miliellzorg in bedrijfsvoering:
De kern van interne miliellzorg is de integra tie van de miIieu-activiteiten in
de bedrijfsvoering. Iedereen op aile niveaus van de organisatie dient
doelmatig ll1ee te werken aan de doelstellingen (verinnerIijking).

- Metingen en registraties:
De metingen en registraties dienen de volgende algemene doelsteIIingen:

kwantificeren van de milieubelasting veroorzaakt door de installatie;
controle van de naleving van milieuvoorschriften;
verkrijgen van inforll1atie ten behoeve van de bedrijfsvoering;
overige. zoals het verkrijgen van gegevens voor het rapporteren aan
bevoegd gezag.

Interne controles:
Een onmisbaar element bij de bewaking van een milieuzorgsysteem is een
intern controlesysteell1. met behulp waarvan kan worden nagegaan of het
ll1iliellzorgsysteell1 goed fllnctioneert en of aan aile milieuvoorschriften
wordt voldaan.

Interne voorlichting en opleiding:
Een goede betrokkenheid van het personeel is een voorwaarde voor het
adeqllaat fllnctioneren van het ll1iIielizorgsysteem. Die betrokkenheid dient
te worden bereikt door het toedelen van verantwoordelijkheden. bevoegdhe
den en taken en door het uitvoeren van controles.

Interne en externe rapportage:
De interne rapportage heeft tot doel het inforJneren van het management
over aile belangrijke zaken op milieugebied en de voorlichting van de
overige werknemers.
De externe rapportage heeft tot doel het informeren van de samenleving of
speciale doelgroepen daaruit (bijvoorbeeld de ol11wonenden) en het
rapporteren aan de overheid.
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Doorlichting van het totale milieuzorgsysteelll (milieu-audit):
Met een zekere regelmaat dient het gehele Illilieuzorgsysteem aan een
onaflJ<lIlkelijke controle te worden onderworpen. Het gaat daarbij om een
systematisch onderzoek gericht op het systeelll van bedrijfsmilieuzorg en de
resultaten ervan.
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7 Opgave van aspecten van afvaIverwerking

Een (analoog)GFT-verwerkingsinstallatie valt onder categorie 7 en 28 van
bijlage 1 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer. Dit
betekent dat een aantal aspecten aan bod kOl11en met betrekking tot een
doelmatige verwijdering van afvalstoffen.

Gezien het in PAP-III aangegeven te verwachten aanbod aan GFT-afval en
analoog GFT-afval in 1997. (in totaal 262 kton. waarvan ca. 20% analoog
GFT-afval) en de vergunde en in procedure zijnde capaciteit (185 kton). is er
in 1997 in Gelderland een tekort aan verwerkingscapaciteit van 77 kton.
Uitgaande van een groei van de bevolking met 1% per jaar zal het aanbod
van GFT-afval en analoog GFT-afval in 2006 283 kton bedragen. Bij
gelijkblijvende verwerkingscapaciteit (185 kton) loopt het tekort aan
composteercapaciteit in 2006 op tot 98 kton. Het gemiddelde tekort aan
capaciteit in de periode 1996-2006 bedraagt hiermee ca. 90 kton per jaar.

Recent onderzoek in opdracht van het AOO heeft uitgewezen dat de korte
composteringsduur bij bestaande COl11posteerinrichtingen leidt tot een
venninderde volumereductie van het GFT-afvalmet een verminderde kwaliteit
compost en een relatief grote hoeveelheid reststoffen '. Door het tekort aan
Gelderse verwerkingscapaciteit en het geconstateerde kwaliteitsvraagstuk komt
de realisatie van het beleid ten aanzien van hergebruik van (analoog-) GFT
afval in het gedrang.

Het doel van de voorgenomen activiteit is gericht op het op korte termijn
opheffen van het Ge!ders tekort aan verwerkingscapaciteit voor GFT-afval en
analoog GFT-afvall11et een verwerkingsproces. waarbij deconversiegraad van
het afval vanuit kwaliteitsoogpunt wordt geoptil11aliseerd.

De investeringsraming voor de gehele inrichting Jigt rond de Htl 27.000.000.=
In deze raming zijn aile kosten opgenomen zoals grondkosten. nieuwbouw.
bedrijfsuitrusting. leges. advieskosten. rentekosten en een post onvoorzien.
De gehele project zal gerealiseerd worden door Heidemij Realisatie BV.
Heidemij Realisatie BV is een onderdeel van Heidemij NV en levert als
adviseur. uitvoerder en beheerder bijdragen aan duurzame kwaliteit van de
leefomgeving. Hiertoe worden diensten verleend op het gebied van milieu.
infrastructuur. groen en sport. Heidemij Realisatie treedt in toenemende mate
op als exploitant van zelf ontworpen installaties.
De financiering van het gehe!e project zal bestaan uit een dee! eigen vermogen
en een deel vreemd vermogen. De verhouding van eigen vermogen versus
vreemd vermogen wordt bepaald door de financiele instelling. waarvan het
vreemde vermogen zal worden betrokken. Heidemij Realisatie is voldoende
draagkrachtig om deze investering te kunnen doen en de externe financiering
te kunnen afsluiten.

1 De korte composteringsduur wordt dccls vCl'OorzHakt doordat vanwcge het landclijk capaciteitstekort
tijdclijk een hogere doorzet V,Hl GFT·al'val dan opgenomcn in de vcrgunde capaciteit wordt gedoogd.

r-, ..
~ heidemij
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Een jaarverslag kan op verzoek verstrekt worden.
Op dit moment heeft Heidemij nog geen concrete overeenkomsten voor de
verwerking van GFT-afval en analoog-GFT-afval (inclusief groenafval)
afgesloten. Zodra deze overeenkomsten zijn afgesloten zal Heidemij het
bevoegd gezag daarvan op de hoogte stellen.
Een en ander betekent tevens dat Heidemij nog geen complete invulling kan
geven aan het begrip overheidsdominantie. De wijze waarop hieraan invulling
wordt gegeven is immel's atllankelijk van de visie die onze toekomstige
contractpartners hierover hebben. Nadat Heidemij verwerkingsovereenkom
sten heef! afgesloten. zal Heidemij een voorstel voor de invulling van de
overheidsdominantie aan het bevoegd gezag voorleggen.

De verwerkingstarieven wilen in contracten met de aanbieders van GFT-afval
of analoog GFT-afval vastgelegd worden. Het verwerkingstarief zal zich
positiefverhouden tot vergelijkbare huidige installaties van concurrenten. Het
verwerkingstarief voor GFT-afval zal zich tussen /.73.= en /.83.= bewegen
en is als voIgt opgebouwd. De kapitaalslasten bedragen circa 51 % van de
verwerkingsprijs; de personeelskosten circa 14 %; onderhoud. stortkosten.
energieverbruik en diversen 35 %. Gedurende de contractperiode zal het
verwerkingstarief jaarlijks worden gei'ndexeerd op basis van CBS indexcijfers.

De statutaire structuur is een Besloten Vennootschap. De besturing van de
vennootschap wordt uitgevoerd door de statutair directeur. De feitelijke
leiding van de inrichting zal door een bedrijfsleider worden uitgevoerd.

Bij geen realisatie van deze composteerinrichting (zgn. nulalternatief) zullen
de milieu-omstandigheden op het industrieterrein en omgeving veranderen als
gevolg van de ontwikkeling van andere (afvalverwerkings-)activiteiten.
Bij het nulalternatiefzal het tekort aan verwerkingscapaciteit voor GFT-afval
op de korte termijn leiden tot het verlengen van gedoogsituaties bij andere
composteerinstallaties. Dit kan leiden tot een verminderde compostkwaliteit
en meer restafval.
Wanneer de benodigde verwerkingscapaciteit op een andere locatie wordt
gerealiseerd. zal de milieukwaliteit aldaar worden bei'nvloed.

8 Opgave toekomstige ontwikkelingen

Bhlllen de inrichting worden de meest recente technieken toegepast. Bij het
ontwerp van de installatie is reeds uitgegaan van produktie van compost met
een hoge conversiegraad. De hoeveelheid reststroom bestaand uit nog
composteerbaar organisch materiaal is terug gebracht naar nul. Dit is in de
lijn van het landelijke beleid (Ladder van Lansink). De randvoorwaarden
vanuit het beleid (PAP-III) c.g. Wet en Regelgeving zijn beschreven in
paragraaf 2.6. van het MER.

De composteerinrichting is gepland op het te ontwikkelen industrieterrein
"Koningspley-Noord". Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld waarbij dit
terrein kan funktioneren als een regulier industrieterrein.



35

Naast COll1postering van (analoog)GFT-afval zIJn de beoogde functies
onder11leer:

verwerking van verontreinigde grond;
verwerking en tijdelijk opslag van slib;
overslag van zand en grind;
ll1estverwerking;
verwerking van groenafval;
scheiding van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval.

9 Overige vergunningen of ontheffingen

Een bOllwvergllnning zal in het voorjaar van 1995 worden aangevraagd.
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren; door het ontbreken van een
procesafvalwaterstrooll1 is geen W.V.O.-vergunning benodigd.
Algell1ene verklaring van geen bezwaar afko11lstig van VROM, inzake Wet
chell1ische afvalstoffen is niet van toepassing.
Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Gelderland is niet van
toepassing. Het gebiedligt buiten het beschermingsgebied van de drinkwa
terwinning Immerlooplas. Het risico dat het bescherll1gebied wordt
beinvloed is nagenoeg niet aanwezig.
Voor het lozen van hemelwater en sanitair afvalwater op het verbeterd
gescheiden stelsel zal een gemeentelijke lozingsvergllnning worden
aangevraagd.

- Indien er sprake is van afkeur van afvalstoffen waarvoor in het kader van
de V.B.G.(Verordening BedrijfsafvaIstoffen Gelderland; e.g. Provinciaal
Miliellverordening Gelderland) een ontheffing van de Provincie Gelderland
is vereist. zal deze worden aangevraagd.

10 Opgave overige inrichtingen verJeende miJieuvergunningen

Overige installaties die volgens het PACOM-systeem zijn gebouwd zijn:
Sterco11lpost te Alphen aan Rijn; 52.000 ton GFT- en plantsoenafvaI per
jaar.
Heidemij Realisatie BV te Lelystad; 44.000 ton GFT- en groenafval per
Jaar.
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