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VanWestreenen, Adviseurs voor het Buitengebied adviseert agrarische en niet-agrarische bedrijven en particulieren in het buitengebied. De adviseurs vormen een gespecialiseerd team van 
technisch deskundigen, architecten en juristen. Ze verzorgen aanvragen om bouwvergunningen, milieuvergunningen, wijzigingen in het bestemmingsplan etc. van de eerste planvorming tot en 
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VANWESTREENEN 

ADVISBURS VOQR HET BU ITIlNGEBIED 

INHOUDSOPGA VE 

Uitwerking aanvraag om revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer voor de 
varkenshouderij van de heer W. van det Heide, Dwarsdijk 5 te Ommen 

Bijlagen: 

Bijlage 1: 

Bijlage 2: 

Bijlage 3: 

Bijlage 4: 

Bijlage 5: 

Bijlage 6: 

Bijlage 7: 

Uitwerking stappenplan (incl. berekeningen vergunde en bestaande 
situatie) 

Leaflet Groen Label 
Groen Label BB 97.07.056V2 (vleesvarkens) 
Groen Label BB 99.06.076 (vleesvarkens) 

Dimensioneringsplan chemische luchtwasser 

Informatie over chemische luchtwasser 

Plattegrondtekening (los bijgevoegd) 

Rapport akoestisch onderzoek Cauberg-Huygen (los bijgevoegd) 

MER + bijlagen (los bijgevoegd) 
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Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen, datum 9 februari 2005 
------~-------------------

'1. ~ 

Naam aanvrager De heer W van der Heide 

Adres Dwarsdiik 5 

Postcode 7731 RV Plaats OMMEN 

Telefoon 0523- 676464 Telefax 0523-676565 

E-mail-adres _____ h~e_i_d_ev_d~@Y~w_o_r_ld_o_n_li_n_e._n_l ________________________________________________ _ 

Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting om een vergunning voor: 
o het oprichten en inwerking hebben (art. 8.1 Wet milieubebeer) 
o het veranderen van de inricbting dan weI het veranderen van de werking van de inricbting (art. 8.1 

Wet milieubebeer) 
• voor welke reeds een of meerder vergunningen zijn verleend, in verband met het veranderen van de 

inrichting of bet veranderen van de werking daarvan, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, 
vergunning 
(art. 8.4 Wet milieubeheer) 

o voor een termijn van jaar (aUeen invuUen als een tijdeJijke vergunning wordt aangevraagd, max 5 jaar). 

Vleesvarkensbedrijf met een mestvergistingsinstallatie 

Naam inrichting De heer W van der Heide -----------------------------------------------------------------
Adres Dwarsdijk 5 

Postcode ___ .... 7"-'73""1 .... R'-"-'-V ___________ ---'P"-"laats OMMEN 

Telefoon _---'O'-"S""'2"-3-..... 6<..<.,7 .... 64....,.6'-L4 _______ T""'elefax 0523-676565 

E-mail-adres hejdevd@worl donline. nl 

Kadastrale Jigging __ ""'A""m""'b:..::,t-"O'-'-m""m=en'"--____________ ---'S""'e=ctie _A __ Nr(s): 4L,l6""8 ... 1 ______________ __ 

Contactpersoon de heer B.N. Wopereis CVanWestreenen Adviseurs) => adviseur 

de heer W van der Heide 
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1,4. 
iller moet een uitgebreide omschrijving worden gegeven van de indeling (volgens plattegrond) en uitvoering van de inrichting (bijv. 
beschrijving van de mestcyclus, klimaatbeheersing, voedersysteem, mestopslag, -verwijdering en -bewerking) zo mogelijk ingedeeld 
naar hoofd- en nevenactiviteiten en eventuele wijzigingen die worden aangevraagd. 

4.1 Uitgebreide omschrijving activiteitenlprocessen 

Het houden van vleesvarkens enpony's 

Het opslaan van mest, veevoeder en overige agrarische hulpstoffen 

Het oprichten en in werking hebben van mestvergistingsinstallatie 

Het realiseren van twee nieuwe (emissiearme) vleesvarkensstallen 

Het in werking hebben van een berging, hygienesluis. werkplaats en een spoelplaats 

4.2 Omschrijving uitbreiding/wijziging activiteiten 

Beschrijf in het kort: 
wat op het bedrijf zal veranderen t.o. v. de geldende vergunning; 

- welke stallen veranderen; 
waarom de veranderingen moeten plaatsvinden. 

Het realiseren van twee nieuwe (emissiearme) vleesvarkensstallen (stal F en G) en een 
mestvergistingsinsta/latie; bestaande uit een vergister J (2.000 m3), een vooropslag L (300 m3), een 
WarmteKrachtKoppeling M (300 kW), drogestoJinvoer K en een naopslag E (2.500 m3). 

De realisatie van de twee extra vleesvarkensstallen is noodzakelijk om een volledig gesloten eenheid te worden 
met het JokzeugenbedrijJ te Witharen. De realisatie van mestvergistingsinstallatie zorgt ervoor dat er groene 
elektriciteit wordt opgewekt van het vrijkomende biogas. Voor een verdere (uitgebreide) motivatie van de 
gewenste bedrijJsopzet wordt verwezen naar de MER. 

4.3 Omschrijving recreatie-activiteiten binnen de inrichting 

-Is er in de inrichting een installatie of een mogelijkbeid aanwezig tot het verstoken of verbranden 
van andere brandstoffen dan aardgas, propaangas, butaangas of gasolie (te denken vaIt aan een 
kampvuur e.d.) ? 

Niet van toepassing 
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Welke milieuvergunningen en/of kennisgevingen zijn er in het verleden voor het bedrijfverleend of 
gedaan? (aankruisen en invuIlen). 

o geen 

o oprichtingsvergunning (art. 8.1 Wm) datum: ------------------------
o veranderingsvergunning(en) (art. 8.1 Wm) datum: ------------------------datum: 

datum:-------------------------

• melding(en) vIg. art. 8.19 Wm (voorheen art. 1a Hinderbesluit) datum: 4 november 2004 (WM04M008) 
datum: 
datum:--------------------------

• een nieuwe revisievergunning vIg. art. 8.4 Wm 
(voorheen art. 6a Hinderwet) datum: 31 augustus 2004 (WM04W014) 

datum: ------------------------
o kennisgeviog(en) vIg. art. 8.40 (voorheen art. 2a Hinderwet) datum: 

----------~--------------datum: ------------------------
o Iozingsvergunning datum: ------------------------
o kennisgeving lozing datum: 

o datum: 

Er zijn coordinatieregelingen ontworpen, die in beginsel beogen een gelijktijdige afgifte van een Wet milleubeheervergunning en 
andere vergunningen mogelijk maken. Om die reden dient het gemeentebestuur te weten of de overige benodigde vergunningen al 
zijn aangevr88gd c.q. verleend. 

6.1 Bouwvergunning 
• Er vinden bouwkundige uitbreidingen enlof nieuwbouw plaats. 

• De bouwvergunning wordt in later stadium aangevraagd 
o Bouwvergunning aangevraagd, datum: 

6.2 WVO-vergunning 
o Er vioden lozingen plaats waarvoor een vergunning op grond van de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren (WVO) is vereist. 
o WVO-vergunning (nog) niet aangevraagd 
o WVO-vergunning aangevraagd, datum: 
o WVO-vergunning verleend, datum: 

6.3 Natuurbeschermingswet vergunning 
o Er vinden activiteiten plaats waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 

(Nb-wet) is vereist. 
o N atuurbeschermingsvergunning (nog) niet aangevraagd 
o Natuurbeschermingsvergunning aangevraagd, datum: 

6.4 Overige vergunningen I Besluiten / Regelingen I Verklaringen (o.a. Landbouwkwaliteitswet, e.d.) 

Niet van toepassing 
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. ;'OMGEVING 

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen: 
o Bebouwde kom 
o Stankgevoelige objecten zoals ziekenhuizen, sanatoria, internaten etc. 
o Objecten voor verblijfsrecreatie zoals bungelowparken, cam pings etc. 
o Niet-agrarische bebouwing, geconcentreerd in lintbebouwing buiten de bebouwde kom, langs wegen, 

vaarten, dijken etc. 
o Meerdere verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen die aan het desbetreffende buitengebied een 

bepaalde woonfunctie verlenen. 
o Objecten voor dagrecreatie zoals zwembaden, speeltuinen etc. 
• Een enkele niet-agrarische bebouwing in het buitengebied. 
• Andere agrarische bedrijven. 

De afstand van enig dierenverblijf van het bedrijf tot het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied 
bedraagt < 250 meter (90 meter). 
De afstand van de dichtstbijzijnde gevel van het bedrijftot de dichtstbijzijnde woning van derden bedraagt ruim 
175 meter. 

In de inrichting zijn _--,-3 __ personen werkzaam. 

afdeling/werkzaamheden: aantal personen: 

- varkenshouderij / meslvergistingsinstallatie 3 

Worden er speciale voorzieningen getroffen ter beperking van de uitworp van ammoniakern/of 
stankveroorzakende stoffen? 

o Nee 
D Biobedinstallatie 
o Bioluchtwasserinstallatie 
• Chemische luchtwasserinstallatie 
D Deelname conform Landbouwkwaliteitsbesluit Biologische produktiemethode 

• Groen Label: stal nummer: F Groen Label nummer: BB 97.-o7.056V2 ---
stal nummer: C. D, en G_ Groen Label nummer:....BB 99.06.076 
stal nummer: ____ _ Groen Label nummer: _______ _ 
stal nummer: ____ _ Groen Label nummer: - ------

• Omschrijving van bovenstaande uitworpbestrijdingsmaatregelen is bijgevoegd. 

0 ________________________________________________________________ __ 

• Er vindt mestverwerking plaats middels een mestverwerkingsinstallatie « 100 tonldag) (zie MER) 
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Om een goed beeld te krijgen van verschiUen tussen de reeds vergunde veestapel en de gewenste veestapel is het noodzakelijk om 
beide situaties duldeJijk weer te geven. Als hulpmiddel voor het benoemen van de juiste combinatie tussen dlersoort en stalsysteem is 
de op dit moment geldende bijlage van de "Regeling Ammoniak en Veehouderij" bijgevoegd. Verzocht wordt aan de hand van deze 
bijlage de onderstaande tabellen in te vullen. Per stal dienen de aanwezige diersoorten en het stalsysteem te worden aangegeven. 
Indien in dezelfde stal meerdere diersoorten aanwezig zijn of een diersoort op verschillende stalsystemen wordt gehouden moe! dit 
duidelijk uit de ingevulde gegevens zijn af te leiden. 

Indien de tabel niet genoeg ruimte biedt kan cen extra kopie ervan worden toegevoegd. 

Vergunde situatie 
§.I.~~~~~~.~idlD., ~g •. ~' . I ·<Co.ae· dler~o.orJ.l. 
,op-JtcRcnJng' .~.o: ~',,~;.. ., ~tnJsy'kleem ~:~'"~ ~~ . 

Opmerkingen: 

Zie bijgevoegd stappenplan / 
plattegrondtekening / MER 

," . '1, ' 

--------------------------------------------------------------------

Gewenste situatie 
'S't:lfIzi'nciE':s, ' Coq' :r~lJrNt'ft,~,,;, ~e~tf'¥lilg;afetsoon¥.~Iiy~~fclll~ ~~.j~ ~.t~~tl.-~4~~t~~y .'6~'n!R~~"";, . .r~r:I I~~i1Y'; ee:ntal~;,.~ ~~ '", ti\'4j!.::·jp)~;,~~., -~'fr~r~:; :~~gi2t~~~~ ., ;;'~ J' . 1;!~al\~CZi ~ ':'.: '" I.!t'l¥~ 

Zie bijgevoegd stappenplan / 
platte/?rondtekeninK / MER 

Opmerkingen: --------------------------------------------------------------------
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111. GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN 

11.1 Mineralen boekhouding 
• Minerafen boekhouding is aanwezig 
o N.V.T. 

112 0 I • J ps ag van agransc le pro d uc en 

Soort product Max.opsiag 
hoeveelheid 

(ton ofm3) 

Kunstmest: 20 ton 

Brijvoer: Niet van toe passing 

Krachtvoer: 316 ton 

Bijproducten: Niet van toe passing 

Hooi en stro: 50 I 550 bafen 

Drijfmest: 2.500 m3 

300m3 

1.750 + 1.200 + 
700 + 1.200 m3 
(=7.350 m3

) 

Vaste mest: 
Onbekend (vaste mest 
in ponystal) 

Overig 

Zaagsel 200zakken 

Ruwvoerl 
2.160 m3 

akkerbouwpro-
dueten * 

Ruwvoerl 
akkerbouwpro- 12 m3 

dueten * 

Vergister* 200 m3 (inc/. 
toevoeging) 

Wijze van opslag 
en plaats 

Zakken I gebouw G 

15 silo's 

Bafen 

Mestbassinlnaopsfag 

Vooropslag vergister 

Mestkelders (beton) 

Direete a.fvoer 

zakken 

Sleujsilo 

Metalen ops/ag met 
toevoer naar 
vergister 

Afgedekte mestsilo 
(beton) 

Mstand tot Nr.op · 
dichtst~ijzijnde Tekening 
wonillgvan derden 

> 100 meter Gebouw G 

> 100 meter Silo 1 tim 4 

> 100 meter GebouwB 

> 100 meter GebouwE 

GebouwL 

Gebouw C, 
D, Fen G 

> 100 meter GebouwB 

> 100 meter GebouwB 

> 100 meter Gebouwl 

> 100 meter 
K 

> 100 meter GebouwJ 

Opmerking: * Her toepassen van de "witte stoffen lijst" produeten ten behoeve van eo-vergisting, val/end 
onder het desbetreffende bevoegd gezag. Dit aspect geldt tevens als aanvulling op het genoemde in onderdeel 
19 "toekomstige ontwikkelingen" 
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11.3 Drukhouders 

.. 
propaan 

Butaan 

Stikstof 

acetyleen 

Zuurstof 

• N.V.T 

114 0 I ,ps 32lD em b U a a e ( vaten, Jerrycans e. d) 

, •. > ~:~:tl.J~ (;'1 J . :!'!l, 0 \, • '! l:~\'jt: '-

II ~r~"'" 
,: r~"-- ~ ' ,0:; ..... : ;::i .. ~J'~2 

i~i~'~~'~jl •. Soott-' ;:'o~"~·)" .• ~,.,' >,£ ;S'ifor"tQ~)a'g;'fl ,. ,iIcv:~ ·~Z\~<~~ tIOpp!el'lting~D 'of -:.r.: \,;;l~ t p16'11\. ~ 
"J..'" ,~~, .' , , I?-~ ~'k~p~,~ [~l , ~~:~~f'\~' .:~;~~~ ~<P'~" ~.' ,,,~-,~[~~ ~oc..f.J6 ~ .. 0' t'\f~::. ' ,!,< t : '''.' ",~, .1" ~{ c:l"dj '~?l ' !1iin- It) _ .. t' 1 +~. n • • ,. ~ ~ of F\' .... 1 

-, ,, ' , 'i., .!- ~:;: I· ';;-. ~;f'f{,: ',,~;I, v,J, ,< . :'," ~ ~, .. o;/J;t.~~, '/ r. ,(.1.f t ~~" • ,.~; )i',.:,.,;.~ ~ •. r.~, If}; .~~~~,> .. -~ " 

Bestrijdingsmiddelen: 

Diergeneesmiddelen: Divers 2 x 151lkg kast 14 

Reinigingsmiddelen: Cans 2 x 50 llkg los 13 

Olie / Benzine e.d. 
(vb. motorolie): 

Overig: verfllak Werkvoorraad 25 I Kast 2 

o N.V.T. 
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115 0 I 't k 'ps a2 10 an s 
'.~ 7;":".1~~!f t-~3l'!'::::'~ ~ '. 

f ~: .~ i~~"~t,. ~i P-~~t\~··~"'e,.y:·:: : ~. - ~ ',. ,~ •• < :''';';~;:~i ;$.~.", . , J4"" .\::1!~ .... \t~<,\..j" " . T.qnk!JU'ffl.,vre,l;, ~ . Taiildiummei.J~,·' .~~ ::.. .. fo •. • ,~. ., )I ~"" ~jJ! ., m .• . :'. . (2' '.', . k ,', -:Ig;:' ~~"; 
... ., "'~:J UDlDler 

1 ~~·~.~S~·..r. '-Y::'1\-' I' .. ~- • J ' J' ".: .. -"r. ·::'(~6·:pP~!f!.ke..f/it!g)~ '.! '1;;("'-::\1~,v'!' -• _,:1... ., UI. . l [f! .{e .. ,!nz.7J:. if"t. r' i"; ~,!".,.. ... .. (i op ":';;," 'J~A! :~;"(~lV"' . ' .. ' '.' " ~ \"k.~r)!.! .~~. 
•••••• '1--' ." ;.x,lJo/.i!',~· . . . . 3 . '" ".'. ,~ .,( dP~·t,~15·enipg) 

I ... ~,,-;' .~~ ...... '. !~' \! j • ~ ' , ' • ""I ~. LOs; .. ~ . I_ .x (an .' t~ ~~~it:': 
1~~4:~: .,.- .. 

v.!~ ~if.. ~ :;',' tL· ... · • . telCenI1Jg)J I. ,," .. (J ~ti~~· ...... ~ 0' f· .. ••· '!r~:~ . ·'.' 
'.. f '~:"/i I..:!. ' .... 1',,:'3 -~~ "I • f ........... , • • ,~, • .' '.J ... '.=. . ... :... ~-

Aard vulling Dieselolie Zwavelzuur Spuiwater 

Ondergrondsl Bovengronds Bovengronds Bovengronds 
bovengronds 

Dubbelwandigl Enkelwandig Dubbelwandig Enkelwandig 
enkelwandig 

Materiaal tank staal Kunststof Staal 
staallkunststof/glasvezel 

Horizontale/verticale Horizontaal Horizontaa/ Horizontaal 
tank 

Totale inhoud in liters 1.200 2.000 5.000 

Fabricage datum tank Ong. 1993 Nieuw Nieuw 

Verbruik vloeistof 2.500/ Onbekend 205m3 
liter/jaar 

Datum tankcertificaat Niet aanwezig (nog) Niet (nog) Niet 
(kopie bijvoegen) aanwezig aanwezig 

Datum installatie Niet aanwezig (nog) Niet (nag) Niet 
certificaat aanwezig aanwezig 
(kopie bijvoegen) 

Datum certificaat lekbak Niet aanwezig (nag) Niet (nog) Niet 
(kopie bijvoegen) aanwezig aanwezig 

D N.V,T 
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11.6 Koeling 

Melktank 

Kadaverkoeling 
(2x) 

Care 30 

Overig 

o Jaarlijkse keuring 
o Logboek aanwezig 
• N.V.T. 

- 9 -

1 1,2 symbool 

11.7 Maatregelen gericht op een zuinig gebruiklverbruik van grondstoffenlveevoeder 
(meerfasevoedering, mineralenregistratie e.d.) 

-MINAS 
- voersysteem met doseringssysteem 

o N.V.T. 

Leidingwater 

Grondwater 11 .700 

Oppervlaktewater 

Anders nl ... 

Totaal 

Gebruiksdoelen: 
A. Huishoudelijk gebruik 
B. Spoelwater van de melkapparatuur 
C. Reinigingswater melkstal en -put 
D. Drinkwater dieren 
E. Schrobwater reiniging stallen 
F. Spoelwater ontijzeringsinstaUatie 

Gemeente Ommen Versie 2003-04 

Prive 

G. Koelwater grondkoeling 

Huishoudelijk gebruik (A) 

Drinkwater (D) I 
schoonmaakdoeleinden (E) 

B. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en 
spuitapparatuur op erf 

I. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op 
perceel 

J. Beregening 
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12.1 Opgesteld vermogen 

12.1.1 Elektrisch vermogen en vermogen verbrandingsmoforen 

Verlichting 

HF-verlichting 

TI-Iampen 

Spaarlampen 

Venti/atoren 

220V 

380V 

Verwarming 

HR 

Verbrandings
Motoren 

Elektromotoren 

Warmtekracht
koppelinginstallatie 

C.vaardgas 

elektriciteit 

elektriciteit 

elektriciteit 

elektriciteit 

elektriciteit 

81 

Direct gasgestookte heater 

C.v. huisbrandolie 

Stoomketel 

Elektrische verwarming 

Hete lucht kaBon 15 

o N.V.T. 
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Nieuwe 
stal/en 

Bestaande 
stal/en 

Aile stal/en 

2 x81 kW 

Divers 

Divers 

Zie tekening 

Zie tekening 

Zie tekening 

Zie tekening 

300 kW 

0,5 meter bovendaks 2 symbool 

1 16 
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12.2 Energie-onderzoek 
12.2.1 Is er eerder een energiebesparingonderzoek uitgevoerd? 
o Jaj voeg de onderzoeksrapportage bij de aanvraag 

• Nee 

12.2.2 Wordt er aan energiebeheer gedaan (vermindering van de energiebehoefte, hergebruik van energie 
of verbetering van de energie-omzetting)? 
• jaj geef hieronder aan op welke wijze 
o Nee 

- vermindering energiebehoefie 
- registratie / meting => controle verbruik 
- isoleren van de stallen 
- optimaie ventilatie en (indien mogelijk) gebruik van energiezuinige ventilatie 
- energiezuinige verwarming (HR) en verlichting (HF-n) 
- al deze maatregelen leiden tot optimalisatie van de energieomzetting en een mindere vraag naar energie. 
- opwekking van groene elektriciteit 
- zieMER. 

Gas Via meter I xpermaand Eigen beheer 

Elektriciteit Via meter I xpermaand Eigen beheer 

huisbrandolie 

Propaan 

1. Jaarrekening energiebedrijf gehele bedrijf en/of m.b.v. tussenmeters per stal of bedrijfsonderdeeJ en/of... 
2. Aantal keer per maand, kwartaal, jaar 

12.4 Energieverbruik en - kosten in het afgelopen jaar 

9.000 

elektriciteit (in kWh) 200.000 

stook en/of huisbrandolie (in liters) 

overig, nt.: 

12.4.2 Is het bovenvermeld verbruik representatiefvoor uw bedrijf 
o Ja 
• Nee, geef hieronder aan waarom niet 

- er worden twee nieuwe (extra) stallen voor vleesvarkens gerealiseerd 

Gemeten 

Gemeten 

- er wordt elektriciteit opgewekt en dit wordt vervolgens teruggeleverd aan het net 

12.4.3 Maakt u gebruik van krachtstroom (380 V)? 

• Ja 0 Nee 
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. b d 12.5 Getroffen I te treffen energle esparen e maatregelen in gewenste bedrijfsopzet 
I J.O~icli;tJjVi'pgMaatre'gel , '- , .,. 

":i:~ r~:~~· ~ _ 'I· . ,Typ'e (specificatie~bijv.'6e2e:iiriiii~~?a,:·'~: , :· · . • , , !: 

Vcrwarming (incl. tcrugwinning) 
-HR ketels 

'Isolatie 
- dak / wanden / vloer 

'Ventilatie 
- diafragmaschuiven / weersanmnkelzjke re;?elinK 
- centrale aizuiging 
Ve.diChting 
- Tl's en HF-I1's 

·.overige. 

Te verwachten energieverbruik III de gewenste sltuatie : 0 m3 gas 

13.1 Akoestisch rapport 
• Akoestisch rapport is toegevoegd 
o N.V.T. 

: 460.000 kWh elektriciteit 
: .. .......... . .. overige energiedragers, 
omschrijving .... . ..................... . 

13.2 Omschrijving van de geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting 

Tractor 

Kraan 

Vrachtauto 

Heftruck 

Zie rapport akoestisch 
onderzoek 

Gemeente Ommen Versie 2003-04 

van 07.00 u 
tot 19.00 u 

van 19.00 van 23.00 Lw (dBA) 
u u 
tot 23.00 u tot 07.00 u 

'. 
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3 o 1 .2.2 verige bronnen moen e IDnc ting 
~ ' . • 1I 'J -' • . , '. • .. .... ~ , ~ . , .. •• '. I : 1" ,', d.~'" ."~:I.V''':\~ ,.- .~~~ . ' ,'0. -~ '. " • 

G~ltl1d:lt1?llm~s~r~~)\ ,":j' G~~~,~ ~l'lJl'~D ,JJ,l ~edrJJf russen: 

vullen silo's 

verladen vee 

leegzuigen mestkelders 

opbalen melk 

gebruik van ............... 
pompen 

noodstroomaggregaat 

Stationaire bron 
beregening op erf 

Ventilator 

Zie rapport akoestisch 
onderzoek 

DN.V.T. 

Persooenauto 

Bestelauto 

Vrachtauto 

Tractor 

Shovel 

Zie rapport 
akoestisch 
onderzoek 

dag 

van 07.00 u 
tot 19.00 u 

week 

Gcmeente Ommen Versie 2003-04 

van 19.00 u 
tot 23.00 u 

maand jaar 

Iv ~1l,,1"'~:', !"'';' ,;,~-t.{ . . 
!. '.' -~<,~ ''"'1~:'>'; 

• :'! ;.i A?ii'i;l.f~.!s.~~r.'~ t:~r~ , , ... ~. ~.,':',-' ·'h 
• I. ;:J'P ·::~:.f ',-

van 23.00 u dag 
tot 07.00 u 

07.00 u en 
19.00 u 

week 

19.00 u en 
23.00 u 

maand jaar 

23.00 u en 
07.00 u 
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13.4 Voorzieningen ter beperking van geluid-Itrillinghinder 
o speciale compressorruimte 
o omkasting 
o geluidswall-muur 8 overignl_. __________________________________________________________________________ __ 

Zie rapport akoestisch onderzoek 

13.5 Werktijden/bedrijfstijden 

De aangegeven bedrijfstijden moeten ook betrekking hebben op activiteiten die met enige regelmaat buiten de reguliere werktijden 
plaatsvinden (overwerksituaties, laden en lossen e.d.). 

De activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd vinden plaats op (aankruisen en invuUen): 

0 maandag van tot 
0 dinsdag van tot 
0 woensdag van tot 
0 donderdag van tot 
0 vrijdag van tot 
0 zaterdag van tot 
0 zondag van tot 

Toelichtinglopmerkingen 

Zie rapport akoestisch onderzoek 

14.1 Bodemonderzoek 

a. Heeft er een bodemonderzoek plaatsgevonden? 

• Nee 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

o Ja, Rapport bodemonderzoek is toegevoegd I bij gemeente aanwezig * 

b. Beeft het bedrijf zich aangemeld bij BSB- stichting? 

• Nee o Ja, d.d. _____ _ 

14.2 Welke bodembeschermende maatregelen zijn getroffen? (Voorzieningen aangeven op tekening) 
o Niet van toepassing 
o Vloeistofdichte vloeren in de (productie) ruimten 
o Vloeistofdichte vloeren buiten de gebouwen waar gewerkt wordt/overslag/transport plaatsvindt met 

chemicalii.~n I olien enz. * 
o Overkappingen 
• Vloeistofdichte opvangbakken en lekbakken 
• Dubbelwandige tanks 
o Periodieke inspectie ondergrondse tanks (KJW A-certificaten) 
• Opslag volgens CPR-richtlijnen (15-1 enlof 15.2) 

• Ovengnl_. ____ m_e_s_td_l_·c_h_te_v_l_o_e_re_n __ m __ st_a_ll_e_n_l_s~~_o_e~p~l_a~a~~_a_l_sm __ e_d_e_m_e_s_t_d_k_h_te __ k_el_d_e_rs __________________ __ 

Gemeente Ommen Versie 2003-04 



15 1 Niet gevaarliJke afvalstoffen 

HuishoudeJijk 

Papier 

Metaal 

Glas 

Hout 

Kunststoffen 

Gft/groen
afval 

Kadavers 

Landbouw
plastic 

Overig 

Spuiwater * 

Jxl2 
weken 

4 x /jaar 

1 xl jaar 

Op afroep 

Op afroep 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

- 15 -

Kliko 

Dozen 

Bak 

Toni 
koeling 

Tank 
(3x) 

2401lkg 

Directe 
afvoer 

5.000 liter 

.. ( . 

Gemeente I ROVA 17 

ROVA Gebouw C 

ROVA Gebouw C 

RENDAC 18 

Bovema 24 

* Voor de ajvoer van het spuiwater wordt een contract afgesloten met Bovema Dezejirma beschikt over een 

ontheffing van het Meststoffenbesluit, waardoor het spuiwater kan worden afgevoerd en worden verwerkt als 

meststof 

Afgewerkte olie 

Oliehoudend 
afval 

Olie/waterlslib 
mengsel 

Rest. 
bestrijdings
middelen 

Tl's 2 x/jaar 

Gemeente Ommen Versie 2003-04 

30 doos 15 
ROVA 

Gebouw C 
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15.3 Lozing van afvalwater 

D NVT 
\i.1 '" ",.; J t '", r· ~";~;,.' ~ ) 1/' I :; ,.: ., .... >. J . J. • - ; ,.' ,'-'1"1 ~ ~~I '.,'-l,:~ ~'11' ,l{" . ,. ": ""'t. 

,.9PPl'}· 'i j.Mesf:..·. Bodem ' " ~" i ~ ,'- ";~1;~2 \~"-': 'J~ ', ''" I '' fA(v~I.~ate, ~S~I!:~~,"'': , ~ '~?~5n~~a.,-,. 'llorlAAl ' ' I ~' " Da ~i ~~I;i,!g:,,::r 
~ f \ "J: ~ ·tn~·! ....... -;. ~ ', , w~!er . ~'-J( " d"" <' ,' ' ,,', '"I t~ ;,' •• iI'<~6 • r;~~.,,<,~~, .,' t\-")"\=I' t:.' .--

l :i:WOf~ ~ ") ~!" : .... ~ .. ~"' . . (jlU ntJozinlf):; ~~i~u,~~)~ • ,t.;.f ... 'I' , '";1,1: .. "< \. ... "' ~ ' er . " 'ij' . . ' .. 9 ,.~# •• <':. I:,., ..... ~ 

· b~~Oif.'" ~~ ~.",~. ;)'J~; I~'~' .~ ~ in3/jr;: .' 1 ~!i0ol.:J':. 0 i ~~/jr~~ ,I. 311' ,'}' S 
";Yl~~ ' 1W1j ,-

~ •. ~J"'"'I1~ '~~~'~'. _ ".: ~ : .' ,m, r " ' " , 
! ~.~ ~ •• ~.~~~ •. ':f[ IWf ~. :} " ' " "," ~ 1 ?'~iJr'~" . !'; I, • "~. ;~i"!~'~/~ v". . I 

I • ::jf,~'f ,,~~\~~ ~J':;~:.~ . .. '. i, . , . " - ' -' ~r ~. ~k;;1~ ~1,t ' .. .... 'J. ,"" ~ t·f' ..... 1 41~':~~ ... It. 

Bedrijfsafvalwater X 
huisboudelijke aard2 (onbekend) 

PercoJatiewater en 
perssap veevoeders 

Was- en spoelwater 
melkinstallatie 

Schrobwater varkens-
of rundveestallen en 
uitloopruimten 

Waswater voertuigen 
X 

veevervoer 
(onbekend) 

Was- en scbrobwater 
pluimveestallen 

Percolatiewaterl 
perssap organisch 
afval 

Spoelwater spuit-
apparatuur 
(bestrijdingsmiddelen) 
inwendigl 
uitwendig 

Afspoelwater geoogst 
product prei, waspeen 
asperges, bloembollen 
etc 

Ontijzeringsinstallatie X 
(onbekend) 

Hemelwater van daken X 
en verhardingenJ 

Bedrijfswoning 
X 
(onbekend) 

~ ''';. ,~;, . 
" 

, . .-
F"~~~~~'! .;:;{~1J '.:" ' ,," . to ... ; · . ,'= ... '" yTot!,al. ,. 

:' -
, I' I. , . . " ...... .. : '. ' ,~~:, .. ;' ;- .:.~ , , · . . ~.' , .. 

Toelichting 
1. U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens verwijzen oaar het eerdergenoemd gebruikswater. 
2. Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persoon per dag, 
3. Totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL gem. 0,8 m1/m1 per jaar) 
4. Indien volumestroommeting enlof bemonstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven. 
5. Een puntlozing heeft normaliter betrekking op een bezinkput ofzaksloot. 
6. Een diffuse lozing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordf opgevangen in een aparte opvangvoorziening om vervolgens 

elders (buiten de inrichting) in de bodem te brengen, hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit vereist. 
7. Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van 

dierlijke mest zijn dan van toepassing. 

Gemeente Ommen Versie 2003-04 
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1 5.4 z· I . h Ulverrngstec IDlSC e vooTZlerung 
. ' " ~ " . I/'X .r~.· · · ,~"JV . n ~''':~'''' ........ .:f ... .J,~...:.~.-";, • ! " - of '- ':" ... ,. • •• I'~,"Ii . ~i 

,~ . 10 ):< .... v' . €ap]lciteit ,-_V:oor2leruog _-l.r. r,' .:;-;~~;:-i,A,. ",' .. p~::;·>;.'2'!· ; : 'SoOl1'/lfv8iwftteF ",r: . ,j-te;:' 
• f. 'c' . - «.; ~ • • •• .. ~ "~ I 

Bezinkput(ten) Niet van toe passing 

Vetafscheider(s) Niet van !oepassing 

Olie-afscheider(s) Nie! van toepassing 

Zuiveringsinstallatie(s) Niet van toe passing 

Septictank(s) Niet van toe passing 

Infiltratiebedlhelofytenfilter Niet van toe passing 

Controlevoorziening Niet van toepassing 

15.5 Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom 

o bergebruik nl. 
o buffering 
• anders nl. zuinig verbruik water / eigen bran 

o ruet van toepassing 

15.6 Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater op de openbare riolering wordt geloosd 

o overdag tussen 07.00 - 19.00 uur ________________ uren. 
tussen .................... uur uren. 
Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten 
van het bedrijfsafvalwater in roime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)? 

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt? 

• Nv.r 

15.7 Afvalstoffenonderzoek 

o Rapport afvalstoffen onderzoek is bijgevoegd . 
• Nv.r 

Om bet begin van een brand te kunnen blussen zijn in de inrichting aanwezig: (aankruisen indien van 
toepassing). 

o Handblussers 

Poederblussers 9 6 kg (symbool) 

Gemeente Ommen Versie 2003-04 
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o Automatisch werkende brandblusinstallatie 
nl. --------------------------------------------------------------------------

o Branddetectiesysteeem 
nl. --------------------------------------------------------------------------

Ter voorkoming van brandoverslag en branddoorslag zijn de volgende bouwkundige voorzieningen 
getroffen: 

o Brandwerendheid vol gens NEN 6069 
nl: ________________________________________________________________________ __ 

o Scheidingsconstructie met ruimten van derden 60 minuten brandwerend 
nl: ________________________________________________________________________ __ 

o Afdekking bestand tegen vliegvuur (NEN 6063) 
nl: --------------------------------------------------------------------------

• Grondstoffenverbruik 

o Afvalstoffen 

• Energieverbruik 

o Monitoring grondwater 

• KeuringenlInspecties 

• Veebezetting 

o Bedrijfsafvalwater 

o 

o N.V.T. 

Gemeente Ommen Versie 2003-04 

MINAS 

Maandelijkse registratie in eigen beheer / jaarlijks door 
energieleverancier 

o.a. brandblusrniddelen en Cv's (via nota's) 

Meitellingen / boekbouding 
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In dit onderdeel van de aanvraag worden gegevens gevraagd over de wijze waarop de zorg voor de milieuaspecten van de 
bedrijfsactiviteiten is georganiseerd en over de integra tie van die zorg in de bedrijfsvoering. Een milieubeleidsplan met een goed 
milieuzorgsysteem geeft het vergunningverlenend gezag de mogeJijkheid om de vergunning daarop af te stemmen. Indien aanwezig 
bij de aanvraag voegen. 

o De inrichting beschikt over een Bedrijfsmilieubeleidsplan (BMP) 
o De inrichting beschikt over een gecertificeerd Integraal Milieuzorgsysteem op het niveau van ISO 

14001 
* Binnen de inrichting wordt wei aan milieumanagement gedaan, dit wordt echter niet (meer) vastgelegd in 

een MBP of gecertificeerd zorgsysteem. 

Afhankelijk van wet- en regelgeving 

~ Plattegrondtekening (lx) 

~ Stappenplan (zie bijlage) 

~ Groen Label leaflets (zie bijlage) 

~ Rapport akoestisch onderzoek (zie bijlage) 

~ Info chemische luchtwasser / dimensioneringsplan (zie bijlage) 

~ MER + bijlagen (zie bijlagen) 

Plaats: OMMEN 

De heer W van der Heide 9 februari 2005 

(Datum) 

Gemeente Ommen Versie 2003-04 
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VANWESTREENEN 

ADVIS EURS VO OR HET BUITENGEBIED 

Aanvraag Wet milieubeheer 

De heer W. van der Heide 
Dwarsdijk 5 te Ommen 

- 2 L-----c iii x 

In het stappenplan wordt de vergunde situatie voor bovengenoemde locatie in kaart gebracht. 
Vanuit deze uitgangspositie worden de vergunningsmogelijkheden beschreven en getoetst aan 
de ammoniakwetgeving en wet- en regelgeving omtrent geurhinder ajkomstig van 
veehouderijen. 

A. Vergunde situatie. 

Voor de inrichting aan de Dwarsdijk 5 te Ommen is op 31 augustus 2004 een 
revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend (kenmerk WM04W014). 
Vervolgens is op 4 november 2004 een melding verandering inrichting (artikel 8.19 van de 
Wm) geaccepteerd (kenmerk WM04M008). Op grond van deze vergunning (inc1usief 
melding) mogen binnen de inrichting de volgende dieren worden gehouden: 

Vleesvarkens (gedeeltelijk roostervloer, gehele 
dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, 
hokoppervlakte> 0,8 m2 per dier) 

cat. D .3.2.1.2 (stal C + D) 

Vleesvarkens (Groen Label BB 97. 07. 056V2; 1.176/1.176 1,3 
emitterend oppervlakte maximaal 0,18 m2

, 

hokoppervlakte> 0,8 m2 
/ dier) 

Cat. D.3.2.7.1.1 (stal F) 

TOTAAL 

4,0 

904,6 1,0 

1 

2.888,6 

7.936,0 

1.176,0 

12,4 

9. 

• Ammoniakemissiefactoren op basis van de Rege1ing ammoniak en veehouderij (Rav, d.d. 13 april 
2004, Staatscourant nr. 70) 

• Omrekenfactoren MVE op basis van de Regeliug Stankemissie Veehouderijen (Rsv, d.d. 28 april 
2004, Staatscourant nr. 81) => inclusief wijziging Staatscourant d.d. 28 augustus 2003 

• Afstand tot "kwetsbaar gebied" (Wav): < 250 meter 
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B. Gewenste situatie 

In onderstaande tabel is de situatie weergegeven waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, 1.080/1.080 1,4 771,4 0,18 194,4 
hokoppervlakte > 0,8 m2 per dier, Groen 
Label BB 99.06.076/ BB 00.02.084) cat. 
D.3.1.14.2 (Sta/ C) 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, 1.296/1.296 1,4 925,7 0,18 233,3 
hokoppervlakte > 0,8 m2 per dier, Groen 
Label BB 99.06.076) cat. D.3.1.14.2 (Stal D) 

Vleesvarkens (Groen Label BB 97.07.056V2; 2.244/2.244 1,3 1.726,2 1,0 2.244,0 
emitterend oppervlakte maximaal 0,18 m2

, 

hokoppervlakte> 0,8 m2 
/ dier) 

Cat. D.3.2.7.1.1 (stal F) 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, 2.244/2.244 1,4 1.602,8 0,18 403,9 
hokoppervlakte> 0,8 m2 per dier, Groen 
Label BB 99.06.076/ BB 00.02.084) cat. 
D.3.1.14.2 (SIal G) 

Vleesvarkens (chemische luchtwasser, 536/536 1,4 382,6 0,13 69,7 
hokoppervlakte < 0,8 m2 per dier, Groen 
Label BB 99.06.076) cat. D.3.1.14.1 (Stal H) 

Volwassen pony's (> 3 jaar) cat. K.3 4/4 0 0 3,1 12,4 

TOTAAL 5.409,0 3.157,7 

• Ammoniakemissiefactoren op basis van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav, d.d. 13 april 
2004, Staatscourant Dr. 70) 

• Omrekenfactoren MVE op basis van de Regeling Stankemissie Veehouderijen (Rsv, d.d. 28 april 
2004, Staatscourant Dr. 81) => inc1usiefwijziging Staatscourant d.d. 28 augustus 2003 

• Afstand tot "kwetsbaar gebied" (Wav): < 250 meter 

Onderverdeling per stal: 
Stal B: 4 volwassen pony's 
Stal C: 1.080 vleesvarkens (chemische luchtwasser) 
Stal D: 1.296 vleesvarkens (chemische luchtwasser) 
Stal F 2.244 vleesvarkens (ICV-systeem) 
Stal G: 
Stal H: 
Totaal: 

2.244 vleesvarkens (chemische luchtwasser) 
536 vleesvarkens (chemische luchtwasser) 
7.400 vleesvarkens 14 volwassen pony's 
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c. Beoordeling Ammoniak 

• Toetsing aan de Wet ammoniak veehouderij (Wav) 
Binnen 250 meter van onderhavige inrichting bevindt zicb een natuurgebied (bos) dat is 
aangemerkt als voor verzuringgevoelig en als Ecologische Hoofdstructuur (ERS). De Wet 
ammoniak en veehouderij is hierdoor direct op onderhavige imichting van toepassing. Op 
grond van de Way dient de het ammoniakemissieplafond te worden vastgesteJd. De 
ammoniakemissie in de op 31 augustus 2004 vergunde situatie bedraagt ais voigt: 

• 1.984 vleesvarkens x 1,2 (gecorrigeerde ammoniakfactor) = 2.380,8 kg 
• 1.176 vleesvarkens x 1,0 (vergunde ammoniakfactor) = 1.176,0 kg 

Totaal: 3.556,8 kg NH3 
Het ammoniakplafond voor de veehouderij aan de Dwarsdijk 5 te Ommen bedraagt 3.556,8 
kg. De gevraagde veebezetting mag op grond van de Way dan ook maximaal een 
ammoniakemissie veroorzaken van 3..556,8 kg. De gevraagde veebezetting veroorzaakt een 
ammoniakemissie van 3.157)7 kg. In de gevraagde situatie is, ten opzichte van het 
ammoniakemissieplafond, sprake van een ruirne afname van de ammoniakemissie met 
(3.556,8 - 3.157,7 =) 399,1 kg. De feitelijke afname van de ammoniakemissie bedraagt zelfs 
(9.124,4 - 3.157,7 =) 5.966,6 kg. Nu in de gevraagde situatie geen sprake is van een 
overschrijding van het "ammoniakplafond" en de feitelijke ammoniakemissie in ruime mate 
wordt verminderd (afname van mim 65%) kan de gevraagde vergunning op grond van de Way 
worden verleend. 

• Besluit emissiearme huisvesting veehoudelijen (concept) 
Voor pony's zijn momenteel geen (geschikte) emissiearme stalsystemen beschikbaar. Deze 
diersoort kan momenteel dan ook alleen worden gehouden in een "traditionele" stal. 
De bestaande vleesvarkensstallen voor het houden van de vleesvarkens (stallen C , D en H) en 
de nieuwe vleesvarkenstal (stal G) worden uitgevoerd met een chemische luchtwasser (Groen 
Label BB 99.06.076). Dit erkende emissiearme stalsysteem voldoet aan het gestelde in het 
(concept) Besluit emissieanne huisvesting veehouderijen en heeft een ammoniakemissiefactor 
van 0,13 / 0,18 kg bij de gewenste hokoppervlak~es. De in het conceptbesluit opgenomen 
drempelwaarde voor vleesvarkens is 1,2 kg. 
De stal voor het houden van vleesvarkens (stal F) wordt uitgevoerd met een schuine wand in 
het mestkanaal, welke is voorzien van een metal en driekantrooster (Groen Label BB 
97.07.056V2). De ammoniakemissie per vleesvarkens bedraagt hierdoor 1,0 kg, zodat wordt 
voldaan aan het (concept)Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen. De in het 
conceptbesluit opgenomen drempelwaarde voor vleesvarkens is 1,2 kg. 
De gevraagde bedrijfssituatie voldoet dan ook aan het gestelde in het (concept)Besluit 
emissiearme huisvesting veehouderijen. 
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• Directe ammoniakschade 
Er zijn in de omgeving van de inrichting, voor zover bekend, geell v:oor NH3-gevoelige land
en tuinbouwgewassen gelegen. Er is derhalve geen reden om aan te nemen, dat op dergelijke 
gewassen, directe schade als gevolg-van de uitgestoten NH3 zal plaats vinden. 
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat in de gevraagde situatie, ten opzichte van de reeds 
vergunde situatie, de ammoniakemissie ruimschoots afueemt. 

• HABIT AT -richtlijn 
In de omgeving van de veehouderij (binnen 3 km) is geen gebied gelegen, welke valt onder de 
Habitatrichtlijn. Gelet op het voomoemde is in de gevraagde situatie geen sprake van een 
«significante toename van de verontreiniging" tel' plaatse van een habitat. De Habitatrichtlijn 
vormt derhalve geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren. 
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat in de gevraagde situatie, ten opzichte van de reeds 
vergunde situatie, de ammoniakemissie ruimschoots afueemt. 

D. Beoordeling geur 

Vleesvarkens 
Individueel 
Volgens de nonnen van de Regeling stankemissie veehouderijen dienen bij 5.409 
mestvarkeneenheden (MVE) de volgende minimale afstanden in acht te worden genomen: 

Categorie I 

Categorie II 

Categorie III 

Categorie IV 

Categorie V 

594 meter 

468 meter 

277 meter 

197 meter 

50 meter 

Niet binnen directe invloedssfeer aanwezig 

Niet binnen directe invloedssfeer "aanwezig 

Niet binnen directe invloedssfeer aanwezig 

Niet binnen directe invloedssfeer aanwezig 

> 50 meter: woning behorende bij een 
(voonnalig) agrarische bedrijf met > 50 
MVE (woningen Dwarsdijk 3 en 6) 



~ 
VANWESTREENEN 

ADYISEURS YOOR HET BUITENGEBIED 

In de omgeving van de inrichting zijn geen categorie I, II, III ofIV -objecten gelegen. 
Op grond van artike15 van de Wet stankemissie en veehouderijen reconstructiegebieden dient 
tussen een dierenverblijf en een stankgevoelig object minimaal 25 meter in acht te worden 
genomen. In de gevraagde situatie bedraagt de afstand tussen de woningen Dwarsdijk 3 en 6 
(categorie V) en de varkensstallen ruimschoots meer dan 25 meter. Aan de minimale 
afstandseisen, zoais opgenomen in de Wet stankemissie en veehouderijen 
reconstructiegebieden, wordt voldaan. 

Cumulatief 
Op grond van de Wet stankemissie en veehouderijen in reconstructiegebieden behoeft geen 
beoordeling van de cumulatieve stankhinder meer te worden uitgevoerd. Het aspect 
cumulatieve stankhinder vormt dan ook geen weigeringgrond voor onderhavige aanvraag. 

Pony's 
Voor pony's zijn in de Regeling stankemissie veehouderijen geen omrekenfactoren enlofvaste 
afstanden opgenomen. In onderhavige situatie bedraagt de afstand tussen een woning van 
derden en de ponystal meer dan 150 meter. De AfdeIing Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State heeft meerdere malen dat voor pony's een afstand van (minder dan) 50 meter in acht kan 
worden genom en. Nu in onderhavige situatie "slechts" 4 pony's worden gehouden en de 
afstand tot de woning van derden (woning Dwarsdijk 6) meer dan 150 meter bedraagt, behoeft 
niet voor ontoelaatbare stankhinder afkomstig van de ponystal te worden gevreesd. 

E. Geluid 

Bij de aanvraag dienen gegevens te worden overgeIegd, aan de hand waarvan kan worden 
berekend of aan de geluidsnormen kan worden voldaan. Voor nadere informatie over de te 
verstrekken gegevens wordt verwezen naar het aanvraagformulier en de tekening aismede 
naar de MER. 
Gelet op het aantal aan- en afvoerbewegingen, de aanwezige installaties, de Jigging van de 
veehouderij ten opzichte van omliggende woningen, de omgeviug, de bestaande rechten op 
grond van de vigerende vergunning en de door te voeren wijzigingen behoeft in de gevraagde 
situatie niet te worden gevreesd voor een ontoelaatbare toename van de geluidsproductie. 
Voor een onderzoek ten aanzien van de geluidsproductie afkomstig van de varkenshouderij 
aan de Dwarsdijk 5 te Ommen kan nog worden verwezen naar de rapportage van het 
akoestisch onderzoek, zoals is uitgevoerd door Cauberg-Huygen te Zwolle en dat als bijlage 
aan deze aanvraag 1's toegevoegd. 

F. Bedrijfsafvalwater 

Al het vrijkomende bedrijfsafvalwater uit de stallen en de bedrijfswoning wordt afgevoerd 
naar de mestkeiders. 
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G. MER-(beoordeIing)pIicht 

De gevraagde vergunning omvat een wijzing e:n uitbreiding van een bestaand 
vleesvarkensbedrijf. In de gewenste situatie is sprake van nieuwe of gewijzigde installaties 
met een gezamenlijke capaciteit van 3.000 vleesvarkens. De drempelwaarden voor een nieuwe 
installatie voor het houden van vleesvarkens, zijnde 3.000 stuks, wordt in de gewenste situatie 
dan ook overschreden, waardoor onderhavige varkenshouderij in de gewenste situatie valt 
onder de werkingssfeer van het MER -besluit. 
De MER-rapportage + bijlagen is als bijlage 7 aan deze aanvraag toegevoegd. 

H. IPPC-richtlijn 

De gevraagde vergunning omvat een wijziging en uitbreiding van een bestaand 
vleesvarkensbedrijf In de gevraagde situatie wordt, gelet op het aantal vleesvarkens 7.400 
stuks, de drempelwaarde zoals opgenomen in de IPPC-richilijn (2.000 vleesvarkens) 
overschreden en valt de inrichting onder de werkingssfeervandeze richtlijn. De gevraagde 
situatie voldoet aan het gestelde in de Wet ammoniak en veehouderij en het (concept)Besluit 
emissiearme huisvesting veehouderijen. Nederland heeft de IPPC-richtlijn verwerkt in de Wet 
ammoniak en veehouderij en het (ontwerp )Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen. 
In de gevraagde situatie worden alle stallen voor het houden van 7.400 vleesvarkens uitgevoerd 
met een erkend emissiearm stalsysteem, die voldoen aan het (concept)Besluit emissiearme 
huisvesting veehouderijen en het ALARA-principe. In de gevraagde situatie worden hierdoor de 
best beschikbate technieken toegepast en wordt derhalve voldaan aan het gestelde in de IPPC
richtlijn. Ook is in de gewenste / gevraagde sjtuatie, ten opzichte van de reeds vergunde 
situatie, sprake van een ruime afuame van de ammoruakemissie. 
Nu aan de genoemde regelgeving wordt voldaan, kan worden gesteld dat ook aan de IPPC
richtlijn wordt voldaan en is er mijns inziens geen sprake van een "significante toename van 
de verontreimging". De IPPC-richtIijn vormt dan ook geen belemmering om de gevraagde 
vergunning te kunnen verlenen. 

I. CFK-besluit 

Op het bedrijf zijn koelinstallaties (o.a kadaverkoelingen) aanwezig. Deze installaties moeten 
voldoen aan het "Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten milieubeheer" (CFK
besluit). 
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Bijlage 2: Leaflets Groen Label 
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Corrosie 
ZwavelzLlur is corrasief vaar 
de meeste constructie
material en. Het corrosieve 
gedrag echter is zeer complex 
en is o.a. afhankelijk van de 
concentratie, temperatuur, 
vloeistofsnelheid. 
vero,ntreinigingen"etc, Tot 
concentraties van <::a. 90% 
gedraagt zwavelzuur zich al~ 
een normaal niet-oxyderend 
mineraalzuur dat 
gedissocieerd is in waterstof
kationen en sulfaat· en 
bisulfaatanionen. 
De metallische corrosie wordt 
bepaald door de activitelt van 
het gehydrate~rde 
waterstonon. Bij hogere 
zwavelzuurcencentraties is de 
gehydrateerde waterstofion' 
con centra tie gering en 
daardoor de corrosivlteit, 
maar n~emt het oxydatieve 
karakter sterk toe. Daarnaast 
treedt bij o.a. staal en 
roestvast staal passiviteit op 
in geconcentreerd zwavelzuur 
en oleum door de vorming 
van een beschermende sulfaat 
<::q oxyde film op het metaal· 
oppervlak. 

Bij de keuze van de te 
gebrulken materialen in 
zwavelzuur en oleum is onze 
afdeiingTechnische Service 
u graag van di·enst. 

Opslagtanks 
Voor de ppslag van 
geconcentreerd zwavelzuur 
en oleum wordt veelal staal 
toegepast. Daarnaast kan 
voor zwavelzuur ook gebruik 
worden gemaakt van PVC 
versterkt met glasvezel
polyester. Dit laatste 
materiaal wordt naast emalile 
ingezet voor de opslag van 
chemisch zuiver zwavelzuur 
en vulzuur om ijzeropname 
te vermijden :VQor oleum kan 
verder ook roestvast staal 
toegepast worden. 

Het ontwerp van de tank moet 
voldoen aan de standaard 
regels. De wanddlkte van de 
tank moet nauwkeurig worden 
berekend, inclusief de 
corrosietoeslag veor stalen 
tanlss. De invoer dient van de 
wand af geplaatst ~e worden. 

Bij toepassing van staal treedt 
altijd enige corrosie op onder 
ontwikkellng van' waterstofgas 
en de vorming van ijzer
sulfaat, dat zich afzet op 
de bodem van de tank. 
De opslagtanks dlenen regel-

matig jm"~ndig geinspecteerd 
te worden overeenkomstig de 
geldende hinderwet-eisen . 
Deze inspecties vinden in het 
algemeen eens in de 5 • 10 
jaar plaats. Er is altijd kans 
op aanwezlgheid van water
stofgas in de stalen tanks: 
Hier dient biJ reinigings- en 
laswerkzaamheden rekening 
mee gehouden te worden . 
V~~r nader advies kan de 
afdeJing'Technische Service 
u behulpzaam zijn_ 

De tanks dienen geplaatst te 
worden in een betonnen bak. 
waarvan de inhoud minstens 
gelijk moet zijn aan de Inhoud 
vah de grootste opslagtank 
plus 10% van de inhoud van 
de resterende tanks in de 
bak_ Omdat zwavelzlJur en 
oleum het beton aantasten, is 
het raadzaam het beton' te 
beschermen, bv . . met zuurvast 
tegelwerk ter plaatse van de 
pompen. 

In het algemeen worden de 
tanks v~~r 78% en 96% 
zwa.velzuur en 20% ol~urn 
niet geisoleerd i.v.m. op de 

. vriespunten van deze 
produkten. Voor oleum 25 % 
is het weI raadzaam de tanks 
te isoleren en te voorzien van 
een elektriscrye verwarming_ 

Het is van belang de opslag-
_ capaciteit aan te passen aan 
het gekozen transportmiddel. 
Een vuistregel v~~r de 
capaciteitsbepaling van een 
opslagtank, 'bi) inachtneming 
van 'een maxlmale vulgraad 
van 85%, is 1,5 maal een . 
normale levering of een 
normale leveririg plus 1 week 
consumptie. 
Voor tankautoleveringen geldt 
een capaciteit van tenminste 
40 ton ( = 23 ton x 1.5/0_85). 

Leidingen, appendages, etc. 
LeidinRen voor geconcen
treerd zwavelzuur en oleum .. 
worden bij voorkeur 
vervaardigd uit dikwandig 
staal met ruime I:)ochten 
(R ~ Sd). Hlerbij dient de 
vloeistofsnelheid lager te zijn 
dan 0,5 m/sec. Om de kans 
op lekkages teO verminderen 
wordt geadviseerd het aantal 
nenzen en afsluiters tot een 
minimum te beperken_ 
Daarnai?st worden voor 
zwavelzuur, afhankelijk van 
de procescondities en 
materiaaleigenschappen, 
kunststofleidingen toegepast 
zoals polyethyleen', PVC (al 
dan niet glasvezE!l-polyester-

7 

"ers~erktJ. staal (PTFE
bekleed), etc. 

Voor oleum en onder 
. bepaalde omstandigheden 
voor geconcentreerd zwavel
zuur kan ook roestvast staal 
gekozen worden. . 

Voor geconcentreerd 
zwavelzuur en oleum worden 
hooggelegeerde roestvast 
stalen klep- en kogelafslulters 
of PTFE gevoerde membraan· 
afsluiters aanbevolen . V~~r de 
produkten. die gevoeJig 'zijn 
voor ijzer-pick-up, zijn o.a 
PTFE' gevoerde aI'sluiters in 
bedrijf. V~~r de flenspakkingen 
wordt voor de stalen en 
roestvast stalen leictingen 
Gylon® toegepast en voor 
de kunststofleidingen Viton®. 

Voor andere constructie
materialen en/of toepassingen 
van andere zwavelzuur- en· 
oleumconcentraties verdient 
het aanbeveJing contact met 
ons op te nemen, 

Pompen 
Standaard Vilorden centrifu- .:;: 
gaal pQmpen toegepast voof • 
het transport van zwavelii.iur 
en oleum._ Om lekkage ¥a~·g~.' 
de as te voorkomen gaat de 
voorkeur uit naar zgn. nOl"i- '. 
seal pompen. Deze pompel,l 
zijn vaak vervaardigd uit Iioog 
gelegeerde foestvaste .. 
staalsoorten of staallPTFE 
gevoerc;1. De juiste keuze van 
de pomp is sterk afhankelijk 
van de functie en de lay-out. 

.\. 
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Transportgevarenldasse 
Weg- en raillfer'J0er 

Zwavelzuur: 

ADR·klas;;E 8 

RI D-klasse 8 

TREM-kaart CErlC TEC{R)-aOG04 

Kemmler code 

~ ! 1830 

Oleum; 

ADR-klasse 8 

RID-klasse 8 

TREM-I<aart CEFIC TEC[R)-80G04 

Kemmler'code 

~ 1831 

~.DR-Item num m er 

RID·i:emnumm-er 

UN nummer 

ADR-itemnummer 

RID-itemnummer 

UN nummer 

Ib 

1b 

1830 

1 a 

1 a 
1831 

WlJZE VAN AFLEVERING 
EN OPSLAG 

LV'i';-vclzuur ken OJ:. 
-Jcr5cliillende wijzen worden 
geleverd: 

- in tankauto's met een 
laadvermogen varierend van 
18 tot 30 ton. 

- in spoorketelwagons 
(20 tot 60 ton per wagon): 
aileen voor 96% technisch 
zuur ex Budelco, aangezien 
Amsterdam geen spoorweg
aansluiting heeft. 

- in tankschepen 
(400 tot 500 ton): 
oak uitsluitend v~~r 96% 
technisch zuur ex Budelco. 

Oleum kan uitslujtend per 
tankauto worden geleverd. 

Aanvoer-per tankauto 
De tankauto's zijn voorzien 
van een luchtcompressor, die 
maximaal 2 bar overdruk 
levert, waardoor het zwavel
zuur tot een hoogte van ca. 
10 meter i<an worden 
opgevoerd. Oo_k is lossen 
mogelijk ·d.m. v. instrumenten
lucht of een pomp van de ont
vanger (werkdruk max. 3 bar). 
Teneinde de aansluitkoppeling 
op de vurleidingllosleiding van 
de. tanks te kunnen monteren. 
dient deze voorzien te zijn van 
een standaardflens NEN 5802. 
of DIN 2502 druktrap 10 met 
de volgende maten: 

f1ensmiddellijn 
boutcirkelmiddellijn 
boutgatmiddellijn 
aantal boutgaten 

165 mm 
125 mm 

18 mm 
4 

Deze aansluiting moet zid 
ca. 1 meter boven het 
maaiveld bevinden op een 
afstand van max. 3 meter van 
de rosplaats van de-tankauto. 
Het eind-e van de vulleiding 
moet voorzien zijn van een 
afslui~_er en blindflens ... 
De bnildflens dient OrT;I. 
corrosie en lekkage.ya_n de 
afsluiters te voor.komen. 

Het vullen van de 
opslagtank 
De tankauto dient via 
verharde wegen na~.r een 
losplaats te rijden. Ander 
verkeer moet geen gevaar 
kunnen veroorzaken tijdens 
het lossen, of bij de losplaats. 
Tevens dient de tanka'uto _snel 
verwijderd te kunnen worden, 
in geval van een calamitejt .' 
Er moet voldoende werk', 
ruimte zijn voor het bedi~nend 
personeel. 

De plaats waar de tankauto 
op de vulleiding wordt 
aangesloten, moet duidelijk 
zijn gemerkt met de 
aanduiding "zwavelzuur" of 
"oleum", met zonodig daarbij 
de concentratie-aanduiding. 

De opstelplaats en het 
koppelpunt dienen doelmatig 
verlicht te zijn. Ter plaatse 
moet een waterslang gebruiks
gereed zljn met voldoende 
capaciteit om eventueel 
gemorst zuur te verdunnen en 
weg te spoelen. Tevens drenen 
een veiligheidsdouche en een 
oogdouche aanwezig te zijn. 
De watertemperatuur van 
cje douches is bij voork 
ca.20 0 e. 
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De lTIt:estt: Eig"nscl1appen zijn 
gelijk aan die van zwavelzuur. 

Analysemethoden 
Op aanvraag zijn Akzo Nobel 
standaard analysemethoden 
beschi kbaar. 

Smeltpunten 
. In de figuur op pagina 4 is de 

smeltlijn voor zwavelzuur en 
oleum aangegeven. 
Voar zwavelzuurconcentraties 
tussen 80% en 90% en baven 
96%, alsmede voor aile 
oleu mconcentraties, betekent 
dit dat met name in de winter 
rekening moet worden 
gehouden met bevriezingl 
kristallisatie. 

. .. --:ositeit 
! figuur hierender is het 

("loop van de viscositeit van 
_.; verscilillende concentraties 
zwave!zuur gegeven met de 
temperatuur als parameter. 

Dichtheid 
De tabel op pagina 4 geeft 
de dichtheid van zwavelzuur 
en oleum bij verschillende 
concentraties. 

VERDUNNEN 

Zwavelzuur en olE:um k.UI",ner, 
verdund worden door ze te 
mengen met water of zwavel· 
zuur met een lager H2S04-
gehalte dan het uitgangs
materiaal. 
Denk er aan dat grote 
warmte-effecten optreden, 
met gevaar van wegspattende 
zuurdruppels door het koken 
van het water. 
Daarom moet altijd, onder 
reeren, zuur aan water (of aan 
zuur met het lagere gehalte) 
worden toegevoegd en niet 
andersom! 
Oleum nooit met water 
verdunnen, maar altijd met 
zwavelzuur of met oleum met 
een lager gehalte. Oak altijd 
oleum aan zwavelzuur of aan 
het lager geco'ncentreerde 
oleum toevoegen en niet 
andersom! 

Om te berekenen wat de 
verhouding van zwavelzLlurl 
oleum met een verdunnings
middel moet zijn om een 
bepaalde concentratie te 
bereiken, kan men gebruik 
maken v';w de "rechthoek
methode". Deze methode 

WGI'dt 001; dE: hand van een 
voorbeeld verduidelijkt: 
De hoeken van een rechthoek 
worden door diagonalen met 
elkaar verbonden. 
De concentraties van de te 
mengen zuren (of zuur met 
water) worden, in gewichts
procenten, ingevuld bij de 
linkerhoekpunten. Water 
wordt hierbij aangenomen 
als 0% . Zwavelzuur en oleum 
worden uitgedru'kt in . 
equivalenten zwavelzuur. 
De gewenste concentratie 
in gewicl1tsprocenten wordt 
ingevuld op het snijpunt van 
de diagonalen. 
De lagere concentraties 
worden van de hogere afge
trokken langs de diagonalen 
en ingevuld bij de rechter
hoekpunten. 
Deze getallen geven de 
gewichtsverhoudingen aan 
van de concentraties op 
de Iinkerhoekpunten, zodat 
de gewenste concentratie 
(ingevuld op het snijpunt van 
de diagonalen) bereikt wordt. 

5 

Recl7thoe,L;metiloGe 

Vraag: 

Wat zijn de benodigde hoeveelheden 

zwavelzuur en water voor de 

bereiding Van 100 kg accuzuur (37% 

zwavelzuur met een dichtheid van 

1.28 g/cm3). uitgaande van vulzuur 

96% (dlchtheid 1,84 g/cm 3) en 

water? 

Antwoord: 

Gebruik makend Van de rechthoek· 

methode. komt men tot de volgende 

conclusies: 

96% 37% 

0% 59% 

m.a.w.: 

37 kg vulzuur 96% levert. gemengd 

met 59 kg water, 96 kg accozuur 37%. 

Voor de aanmaak van 100 kg 

accuzuur 37% is dan nodig: 

100/96 x 37 kg ~ 38,5 kg vulmur 

96% en 

100/96 x· 59 kg_: 61.5 kg water. 

-J . 
'.' 
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Tabell 

CHEMISCHE EN FYSISCHE 
EIGENSCHAPPEN 

Z\'lavelzuur is een kleurlco5 
tot grijs getinte, enigszins 
olieachtige vloeistof met een 
soortelijke massa van bijna 
tweemaal die van water. 

Dichtheid van zwavelzuur en oleum bij verschillende concentraties Bij kamertemperatuur en een 
concentratie van 96% of lager 

Zwavelzuur 

Concentratle SoorteliJke 
mass a 

(g/1 DOg) 
(15,6 0 q 

(kg/m') 

0 1000 
5 1034 
10 1069 
15 1105 
20 1143 
25 1182 
30 1222 
35 1264 
40 1307 
45 1352 
50 1399 
55 1449 
60 1502 
65 1558 
70 1615 
75 1674 
78 1710 
80 1733 
85 1784 
90 1820 
95 1841 
96 1843 
98 1844 
99 1842 
100 1839 

Oleum 

Concentratie Soortelijke Equivalent 
vrij 503 massa zwavelzuur 
(g/lOOg) (kglm'J 
(15,6' C) 

a 1839 100,00 
2 1851 100,45 
4 1858 100,90 
5 1855 101,35 
8 1873 101,80 
10 1880 102,25 
15 1899 103,38 
20 1916 104,50 
25 1935 105,63 
30 1952 106,75 

Voorbeeld van een berekening van een equivalent sterkte; 
oleum met 25% vrij zwaveltrioxide: 

25 x 1,225(') 30,53% 
100 - 25 75,00% 

is equivalent aan 105,63 % zwavelzuur 

('J 1,225 = 98/80 e 

mol gew. H2SO 4 

lTIol ge~_ 50 3 

is zwavelzuur praktisch reukloos. 
Bij hogere temperaturen en 
concentraties boven 98% komen 
irriterende zure dampen vrij. 
Zwavelzuur is een sterk luur. Het 
reageert heftig met basen en is 
sterk corrosief. Het zuur 
reageert eveneens heftig met 
vele stoffen onder warmte
ontwikkeling. 
Zwavelzuur tast onedele metalen 
aan (behalve lood) onder 
vorming van brandbaar 
waterstofgas (explosiegevaar!). 
Zwavelzuur is hygroscopisch. 
Het absorbeert water uit de 
lucht waardoor het zuur in 
concentratie afneemt. 
De industrie maakt van deze 
eigenschap veelvuldig gebruik 
voor o.a. het drogen van gassen. 

Oleum is een rokende, kleurloze 
tot grijs getinte, viskeuze 
vioeistof. De "rook" is afkomstig 
van de ovirmaat zwaveltri·pxYde . 

...... 

4 ZWAVElZUUR/OlEUM AKZO Nosa H++-~+H+-Hi-++-H-+H++ 
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tel' "'Jereld. 
De belangrijkste toepassingen 
zijn: 

· bereiding van kunstmest 
· bereiding van kunstvezels 
· bereiding van katalysatoren 

(voor het dragermateriaal) 
· bereiding van citroenzuur 

en melkzuur 
· bereiding val! silicaten 
· in de farmaceutische industrie 
· in de verfindustrie 
· als I~atalysator 

(bij alkylatieprocessen) 
- als droogmiddel 
- als accuzuur 
· als beitsmiddel van metalen 
· als "sulfoneringsmiddel n 

(hier wordt oak wei oleum 
voor gebruil<t) voor produktie 
van wasmiddelen en bij de 
produktie van kleurstoffen 
voor o.a. textiel 

- bereiding van lijmen 
· als zuurgraadregeling 

(o.a. afvalwaterzuivering) . 



---~ 

1. ~ ~ ,;. t t ~,.: .. _:~ ,f~~:~~ '.-.~'_., ... -.-_.' .... 
.3 -._: i~; l .~ ~ 

Zu u rye rbra n dingsove n 

Lucht H,SO. en 5 - > 
----------~ 

Proces van derden 

Zwavelzuurfabriek 
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2eU\'"V bere:d \!oige:~s het zg!~ . 

iOGe :ikam erp rOC2S. 
Tegenwoordig vvordt z\'\'ove!
zuur via het contactproces 
bereid, waal-bij zwaveld'iox~lde 
kata Iyti seh vi a zwaveltrioxyde 
wo rdt omgezet in zwavelzuur 
en oleum. 

Bij Akw Nobel Chemicals in 
Amsterdam wordt zwavel
dioxyde, SO], be reid door 
··/erbranding van puur zwaveL 
'1an recycle-zwavelzuur en 
andere zwavelhoudende 
I-eststoffen in een roterende 
oven_ 
!n een aparte brochure 
wordt nader ingegaan op 
de zuurverbrandingsoven
Het zwaveldioxyde wordt 
vervolgens na reiniging in d; 
convertor omgezet in zwave! 
trio;<yde, SO.s, waarna dit 
weer met geconeentreerd 
zwavelzuur omgezet wordt in 
zwavelzuur en oleum in de 
gewenste concentraties, 
De hiernaast afgebeelde 
figuur geeft in blokschema 
dit proces weer. 
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jUNI ZUlJ3 

( 

, . . 

AKZO NOBEl 

Akzo Nobel is een wereldwijd 
opererend concern met 
vestigingen in meer dan 50 
landen. Het hoofdkantoor 
bevindt zich In Arnhern, 
Nederland. Het produkten
pakket omvat zout en 
chemlsche produkten, verven 
en lakken, produkten VOOf de 
gezondheidszorg en vezels. 

De actlviteiten zl]n onder
gebracht in direct onder de 
Raad van Bestuur 
ressorterende business-units, 
geclusterd in vier groepen: 
Chemie, Coati ngs, Pharma en 
Vuels. Aan de business-units 
zijo in zodaniee mate bevoegd
heden gedelegeerd dat alert 
cp marktontwikkelingen kan 
worden gean~dpeerd en 
gcreageerd. 

Alao Nobel voert een actie' 
. milieubeJeid. zowel wat betreft 
produktcn als bedrljfsproces+ 
sen. In geografisch opzicht 
ziio de activiteiten vooral 
eeconcentreerd in Europa 
en de Verenigde Staten. 

Ecosystems ;
Ecosystems is een van de drie "
sub·business·units van de 
business unit Base Chemicals 
(chemie-groepl. De proclukten 
In het pakket van Ecosystems 
zijn zoutzuur. chloorb leekloog. 
natriumhydro$ulfiC!t, twavel
dioxyde. dlmethylether 
(drijrgas voor spuitbussenJ. 
zwavelzuur en oleum. 
Een belangrijke aktivltelt van 
Ecosystems is de commerci@le 
dienstverlenine betreffende 
de verwerklng van chloor· en 
:zwavelhoudende reststoffen. 
Ecosystems heeft twee 
recyclingsinstallaties waarin 
deze produkten worden 
verwerkt tot r~spectievelijk 
lOutluur (HClI en 
zwaveldioxyde (SOli. 
Het slulten van de krlngloop 
door uit rest' en aNalstoffen 
nieuwe grondstoffen te C') 
maken. is een belangrijke 
doelstelling van Ecosystems. 

Op zwavelzuur en oleum 
wordt In deze brochure verder 
lngegaal!. 

.,. 

( " .. , . 
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Algemene infonnatie luchtwassers Bovema S-air B.V . 

. Bijlage 3: 
Toegepast ZUUT (informatie AKZO), opslag van zuur (CPR 15-1) en 

'chemiekaart 

Bijlage lJlmensioneriugsv1aI1 Bcvema S-air Lllcht\¥asser iuni 2003 2'i. 
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D Ventilatoren: 
+ De ventilatoren worden niet door Bovema S-air geleverd. Maximale luchtweerstand 

door de wasser bedraagt 120 Pa. 

E Zuuropslagtank: 
+ Staande, cilindrische tank, vervaardigd uit HDPE en dubbelwandig uitgevoerd, inhoud 

1000 I 2000 I 4000 liter. Maatvoering nader te bepalen. Verdere appendages be- en 
ontluchting, vulopening, ontluchting. mangal, mecbaoische niveauaanduiding, visuele 
iekdetectie, vulstation en leidingwerk vanaf dit vulstation naar de opslagtank. 
Veilighcidsvoorzieningen en aanduidingen, zoals cen lekbak. een nood- en oogdouche 
en aanduidingsbordjes worden geleverd en gemonteerd volgens de daarvoor geldende 
notmen. 

Bijiage Diulensioncrirrg!;p!:m Bovp.m~ S-air Luchtwasser juni 2003 
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+ De watercirculatiepomp(en) die word(en) toegepast, 3 fase/380V, islzijn vervaardigd uit 
het zeer corrosiebestendige RVS 316. Ret type pomp dat zal worden toegepast is een 
horizon tale centrifugaalpomp. De pomp zuigt vrij water aan uit het waterreservoir en 
verpompt dit water vervolgens weer naar het waterverdeelsysteem. De pomp is voorzien 
van een dubbele asafdichtillg, een rnechanische en een spoeling. Deze spoeling zorgt 
ervoor dat. de zouten; welke aanwezig zijn in net proceswater opgelost en afgevoerd 
worden zodat de mechanische asafdichting goed blijft functioneren. . 
Voor een meerprijs is het mogelijk om deze pompen frequentiegestuurd te plaatsen. 
Hierdoor zal het energieverbruik van de pompen nog verder afnemen. Graag informeren 
wij U over deze mogelijlcheden en de te behalen extra besparing. 

B) Besturingssystemen: 
+ De volledige besturing van de wasser vindt plaats met behulp van een Programmable 

Logic Controller-sturing, afgekort PLC, welke in een aparte schakelkast is ingebouwd. 
Door de toepassing van de PLC is een zeer nauwkeurige en stabiele sturing van de 
luchtwasser mogelijk. De onderstaande onderdelen worden gestuurd en gecontroleerd 
door deze PLC: 

1) zuurtegniad (PH) van het proceswater wordt bepaald met een zichzelf 
controlerende elektrode, waardoor het systeem automatisch aangeeft wanneer de 
meetelektrode geijkt dient te worden. De pH-sturing vindt plaats met behulp van 
het door Bovema speciaal ontwikkelde VPS-systeem. 

2) flow van de watercirculatiepompen, hierdoor waarschuwt het systee.m 
automatisch als de pompen te weinig wateJ; gaan verpompen (bijvoorbeeld 80% 
van de norninale·waarde) of als de pompen dreigendroog te lopeno 

3) waterDiveau in het reservoir wordt continu bewaakt, er voIgt automatisch een 
waarschuwing indien het waterniveau te hoog wordt in het reservoir. 

4) dichtheidsineting van het spuiwater waardoor een continue samenstelling van het 
spuiwater gegarandeerd is. 

5) spuiwatermeter welke is uitgerust met een pulsgever, hierdoor voIgt er 
automatisch een waarschuwing indien er teveel spuiwater wordt afgevoerd. 

6) drukval over wilSserpakket en druppelvanger wordt continu gemeten, er voIgt 
automatisch een waarschuwing indien de drukval te hoog wordt. 

+ voor een meerprijs lcunnen de waterpompen worden aangestuurd via een in een aparte 
schakelkast ingebouwde frequentieregelaar. Hierdoor wordt er een optimale verhouding 
bereikt tussen opgenomen vermogen van de pompen en de wateropbrengst van de 
pompen. 

C) Zuurdosering van-af opsIaQtank 
+ Zuurdoseerpomp ingebouwd in een pomplcast, geplaatst op de zuuropslagtank. Deze 

micropomp m uitgerust met een teflon membraan, keramisch voetventiel, teflon 
aanzuigleiding in de opslagtank, teflon multi-functieventiel, teflon drukleiding uit een 
stuk vanaf de pomp tot in de wasser, ommanteling van deze drukleiding uit PVC (PN 
10) vanaf pompkast tot in de wasser. Deze ommanteling wordt volledig gelijmd. 

Bijlage Dimensioneringsplan Boverna S-air Luchtwasser juni 2003 19 



Uitvoering luchtwassysteem "LW 15/70 N" eBB 96.18.8~3 '41-, "RCO %+"(BB 99.06. 
076) en "L W}?!'(t3I3 Oil 1'16 n~. ~ to, 61... o~y . 

A) Wasser: 
+ Omkasting opgebouwd uit hoogwaardige, gladde PP sandwich panelen met een gesloten 

celstructuur, kleur RAL 7032 met een dikte van 50 rnm. De omlcasting wordt volledig 
geproduceerd bij ons productiebedrijf in Milsbeek. De omkasting wordt duurzaam 
gekoppeld met behulp van kunststof extruse-' en draadlastecbnieken waardoor een zeer 
stabiele en stevige konstruktie ontstaat. De omkasting is standaard voorzien van een 
mangat (H x B: 1300 rom x 700 mm), welke toegang verschaft tot de ruimte achter de 
druppelvangers, bij de ventilatoren. Verder is in elke kast, indien er meer dan een kast 
geleverd wordt, voorzien van een sparing waarmee de wassers gekoppeld kunnen worden 
op waterniveau. 

Wassercapaciteit (m.j /h) Afinetingen (LxBxH) mm 
15.000 4300 x 1000 x 3000 
30.000 4300 x 2000 x 3000 
45.000 4300 x 3000 x-3000 

+ De wasserkasten worden onderling gekoppeld via een flexibel rubber, welke aan de 
voorzijde (luchtinlaatzijde) van de "vasser wordt gemonteerd, zodat een ciichte aansluiting 
ontstaat tussen de kasten, stal en buitenlucht. Afmetingen rubber bedraagt (H:x-.B) 300 x 
3000 mm. Mdichting tussen de boveuzijde van de wasser en de stal en/of luchtk.anaal 
dient te worden voorzien door de opdrachtgever. Eventuele afdichtingen tussen de kasten 
en het dak dienen ook te worden voorzien door de opdrachtgever. 

+ Wasserpakket is opgebouwd uit hoogwaardige, kunststof PP bestaande uit "honingraat" 
vorrnige matjes, kleur zwart. Ret pakket is opgebouwd uit blokken pakket met een 
afineting van 900 x 600 x 330 (mm) waardoor het pakket. eenvoudig stapelbaar en 
uitneembaar is. Door een groot specifiek oppervlak per volume eenheid wordt door de 
toepassing van dit pakket een zeer hoog ammoniakreductie: rendement behaald. 

+ De druppelvanger achter het wasserpakket bestaat uit profielen van PP die veiticaal zijn 
ingebouwd in een PP omkasting. Hi erdo or vindt een uitstekende afvang van 
wat~rdruppe1tjes plaats die van het wasserpakket afkomstig zijn. Zowel het wasserpakket 
als de druppelvanger zijn ongeveer 10 cm van de bodem af gemonteerd zodat het systeem 
zeer eenvoudig gereinigd kan worden. 

+ Ret waterverdeelsysteem voor de bevochtiging van het wasserpakket en de stofafvang is 
opgebouwd uit de hoogwaardige kunststof PVc. Leidingwerk en · appendage zijn 
uitgevoerd in de drukklasse PN 10 (10 bar). De sproeiers die worden toegepast zijn ook 
van PVC en hebben een rninimale waterdoorlaat van 5 mm, waardoor verstoppingen niet 
mogelijk zijn. Ret sproeisysteem aan de voorzijde van het wasserpakket is eenvoudig 
afueembaar, waardoor het wasserpakket gemakkelijk uitneembaar is. 

Bijlage Dllllellsioneringsplan Bnvema S-air Luchtwasser juni 2003 
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Algemene infonnatie Luchtwassers Bovema S-air B.V . 

Bijlage 2: 
Uitvoering, toegepaste materialen en voorzieningen luchtwasser 

Bijlage Dimensioneringsplan Bovema S-air Luchtwasser juDi 2003 17 
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Bandbraedte van de crmtruiepunten: 

controlepunt resultaat 

sproeibeeld " goed 
sUboptimaal 
slecht . 

waswaterdebiet afwijking < 10% 
afwijking> 10% en < 20% 
afwijking > 20% 

draaiuren waswaterpomp afwijking < 5% 
afw.ijking > 5% 

spuiwaterdebiet ** afwijking < 10% 
afwijking > 10% 

drukval over pakket afwijking < 20% 
afwijking > 20% en < 40% 
afwijking > 40% 

actie gebruiker /leverancier 

geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatiefonderhoud 
geen actie 
verklaririg vragen 
geen actie 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt . 
reparatie/onderhoud 

" goed: sproeibeeld is regelm8tig en bestrijkt het gehele oppervlak 
suboptimaaf: sproeibeeld is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% van het oppervlak 
slecht sproeibeeld is niet regelmatig en bestrijkt minder dan circa 80% van het oppervlak 

"* Spuiwaterdebiet, uitgedrukt in li~rlJaarfdierplBats, bedraagt 
VARKENS 
- gespeende biggen, leefruimte maxifllaal 0,35 m2 per dierplaats 9 
- gespeende biggen, leefruimte meer dan 0,35 m2 per dierplaats 11 
- kraamzeugen .' 125 
- guste en drag'ende zeugen 65 
-dekberen' 85 
- vleesvarkens,leefruimte maximaal 0,8 m2 per dierplaats 40 
- vleesvarkens,leefruimte meer dan 0,8 m2 per dierplaats 65 
PLUIMVEE 
- vleeskuikens 0,7 
- vleeskuikenouderdieren 8,1 
- legkippen: voliere- en grondhuisvestingssystemen 4,5' 
- opfokdieren van legrassen: voliere- en grondhuisvestingssystemen 2,4 

Bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 1999 gelden voor traditionele stallen. 

De 'resultaten VEn de wekelijkse controie mo£:ten worden geregistreera In hetlogbop.k. Afwijldngen ten opzichte van het monsterneme protocel of .. 
op andere wijte opgemerkt door de veehouder, bijvoorbeeld in de vorm van plotseling toenemende.stankoverlast, die duiden li'p drelgende 'J. 

ce lamiteiten, moeten direct aan de leverancler worden gemeld. Aile afwijkingen dianen in hat logboek te wordsn opgenomen. Ook de incidentele'-. 
reiniging en controlebeurt door de leverancier dientte worden vermelo in hat logboek. met daarbij de bevindingen. Sii de I'erplichting tot het .::' .-
uitvoaren ven aen rendementsmeting moet de datum waarop deze mating is ve rricht in hat logboek worden geregistreard. :/ 

BIJLAGE 3: REN'DEMENTSMETING 

De ver:gunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteern uit te voeren. Deze bcstaat uit aan . 
natchamischo bepaling van het ammoniakgehalte in lOwel de ventilatielucht voor de wasser als de ventilatielucht ns de wasser. Conform de .. 
voorschrlften van de NER dient ditte gebeuren gedurende dria meal een meting \Ian een half uur lijdens' piBkbelasting va.'1 do wa~ser {dit betakent 
voor de veehouderii overdag}.Het vBrwijdBringsrendement van ammoniak door het luchtwassysteem dient hiarbij minimaal het in de vergurining Wet 
Milieubeheer aangehouden reductiepercentage 1a zijn. 
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Secretariaat S!ichting Groen Label 

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS 
-J.d. 15 juni 2000 (vervangt de bijlagen van 4- november 1999) 

Postbus 70 
2280 AS Rijswijk 
tel. 070 4144700 
fax 070 4144702 

BIJLAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL 

Het is essentieel dat er een representatief monster van het in het luchtwassysteem aanwezige waswater wordt genom en. Het waswater dient op de 
hierander aangegeven parameters te worden geanalyseerd. En de analyseresultaten dienen binnen een bepaalde bandbreedte te liggen. 

i1fJonst<lmame plaats: 
In de leiding van de recirculatiepomp naar de sproeiers is een aftappunt aanwezig voor het bemonsteren van het waswater. 

Monstername: 
De monstername vindt plaats door in een emmer onder het aftappunt circa 2 liter waswater op te vangen. Hieruit wordt 100 milliliter in een 
monsterflesje gebracht De analyse dient binnen 48 uur te warden uitgevoerd. 

Anah,se: 
H'et waswater dient in een laboratorium met STERLAB erkenning volgens daartoe geschikte normen te worden anderzoeht op pH. ammonium 
[NH4+·Nl, en sulfaat (S042.). Het gehalte aan ammoniumsulfaat is systeem afhankelijk. 

Bandbregdte van de analyses: 

component 

pH 

resultaat 

afwijking < 0,5 pH eenheid 
afwijking> 0,5 en < 1 pH eenheid 
afwijking> 1 pH eenheid 
afwijking < 10% 
afwijking > 10% en < 20% 
afwijking > 20% 

actie gebruiker /Ieverancier 

geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 

'J • . ' 
Onafhankelij/ce insper:tie: i;. 

Degene die de monsters neemt conlroleert het spuidebiet en de werking van de recirculatiepomp.ln dat kaderwoJden de standen van de : '" , 
urenteUer en de watermeter atgeJezen en geregistreerd. Geeontroleerd moetworden of het spuiwaterdebiet overeenkamt met de door de 
leverancier opgegeven)'vaarde. : . 
Voorts moet hilt zuurverbruik worden vastgesteld. Oit verbruik moet voor wat betreft de orde van graotte overeenkomen met de geschatte 
ammoniakemissie aver de afgeJopen periode. . ' , 
Indien blijktdat de gemeten waarden niet liggen binnen de aangegeven range (iie bijlage 2) moet de veehouder sam en met de leverancier aetie 
on'dernemen am de werking van het chemisch luchtwassysteem te optimaliseren. .. 
Tan 'behoeve van deze controle moeten de volgende gegeve.ns bij het luchtwassysteem beschikbaar zijn: 
a. staltype; . . . 
b. dierbezetting over de afgelopen periode, sinds de vorige inspectie [opleg- en afleverdata en aantal dieren);' 
c. aanvulling.en van de zuurvoorraad, sinds varige inspeetie (data, volume van het zuur en pakbonnen); 
d. spuiwatcrdebiet zoals door de leverancier is ingesteld. 

Rapportage: 
Uitkomsten van de analvses moeten wotden vanonden aan de veehouder en de leverancier, aij de rapportage moeten in ieder geval de volgende 
gegevens worden vermeld: . 
a. (type)nummer van de luchtwasser; 
b. datum van monstername; 
c. naam, adres en wocnplaats van de inrichting waar de luchtwasser is geplaatst; 
d. meterstlmden van de urenteller en ,de spuiwater debietmeter; 
e. zuurverbruik; 
f. eventuele opmerkingen. 
Het inspeetie labcratorlum beoordeelt de uitslagen van de waswa!ermonsters en meterstanden om vastte stellen of de chemische luchtwasser 
op goede wijze heeft gefunctianeerd. Over daze beocrdeling dlentja8clljks Ie worden gerapporteerd .. Een beoordeling van hetjaarlijkse 
technische onderhoud en het logboek maken deel uit van deze jaarlijkse repportage. Verzanding van het rapport moet plaatsvinden aa'n de 
veehouder, de leverancier an de gemeente. waarin df! infichting Is gelegen. 

BIJLAGE 2: STANDAARD ONDERHOUDSCONTRACT 

Het standaard onderhoudscontrect dient minimaal de volgende elementen te bevatten: 
1\ Minimaal 8snmaal per jesr dient de leverancier een onderhoudsbeurt uit te vaeren. 
2) Wekelijkse controle van de veehouder op de volgende punten: 

a. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een takmoespapier); 
b. waswaterdebiet en verde ling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens voorschrift van de leverancier); 
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, voJgens voorschrift van de leverancier); 
d. ventilati.e (volgeRs voorschrift van de leverancier); 
e. lUurdoseerinstallatie (volgens vocirschrlft van de laveraneier); 
f. zuurverbruik. 
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

3) Incidenteel reinigen van het luchtwassysteem (volgens lIoarschrift van de leyeraneier). 
41 Het mogelijk maken van contrale door de veohouderten behoeve van de laveraneier. 
5) In geval de veohouder verplichtwordt om een rendementsmeting uit te laten voeren moet in het onderhoudscontraet worden vastgelegd dat de 15 

leverancier voer het uilVeereil van deze meting verantwoordelijk is. . 
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doorsnede stal 

c~8ml9c1:1e luchtwasse, 

perspectief stal 

sproeisysteem 

ingaande lucht ~ ~ uitgaande lucht 

ci,culaUepomp 

filterpakket 

vloeistofniveau ntJYmllngb~ en - fil te, 

doorsnede -chemische \·uchtwasser 

• Omsch,1jving: 

Chemisch luchtwassysteem ·voor vlees~ 
varkens, kraamzeugen, guste en dragende 
zeugen, gespeende biggen en beren 

AangevraEigd door. 

Sovema Konstrukties B.V. 
te Milsbeek 

6 

.' 
-d • . ' 

Datum Groen-Lal 

17-06-1999 

Behorende biJ aanvraag: 

BB 99.06.076 
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Secretariaat Stichting Groen Label 
Groen Labelnummer: 

Toegekend op: 

Vervangt nummer: 

Geldigheid voor het systeem: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

B B 99,06,076 

17 juni 1999 

n,v,i, Toegekend op: n.v.!. 

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label 

Chemisch luchtvvassysteem 95% 

Vleesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, 

gespeende biggen en beren 

[(one omscilrijving van hut Slalsysteem: 

~ ~. 

uJ.i:.'J:;te ,:~ ""';' :t ;~ '" 

f'0stbus 7Q 
2280 AB Rijswijk 
tel. 070 4144700 
fax 0704144702 

De ammoniakemissie wordt beper\..t door de ventilatieluchtte behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Dit systeem bestaat uit ee~ kolom met 
vulmateriaa l, waarover continu aangewurde wasvloeistof wordt gesproeid. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak afgevangen in de wasvloeis[of, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat Middels toevoeging van zwavelzuur aan de 
wasvloeisto1. wordt continu de ammoniak omgez.et in een zout 

Eisen Bali de uiflfDering: 
1) Chemisch luchtwassvsteem 

Een chemisch luchtWassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen behandslen, Op de situatietekening van het tota'ie bedrijf dient 
dit duidelijk te worden aangegeven, 

21 Ventilatielucht 
a. van elke afd~ling waarvoor de lagere emi5siewaarde van kracht is, dient"alle ventilatielucht via het chemisch luchtwassysteem de stal te verlaten; 
b. bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal tenminste 1 cm2 per m3 maximale ventilatiecapaciteit 

bedragen. Voorts moeten de door het Klimaatplatform vastgestelde normen voar maximale ventilatie in acht worden genomen, 
3) Registratie instrumenten 

Ten behoeve'van de wekelijkse controle (zie bijlage 21. moeten een urenteller en een geijkte waterpllismeterworden aangebracht De urenteller is 
nodig voor het registreren van de draaiuren van de circulatie{lomp. Door de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd. Deze 
waarden moeten continu worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen. 

4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen, 

5) Afvoer spuiwater " 
Het spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een mestkelder die in open verbinding staat met de dieren. Aanbevolen wordt om het spuiwater af te 
voeren naar aen aparte opslag waarin zich geeh mest bevindt 

Eisen OBn het gebruifc: , 
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het waswaterte worden genomen. De analyseresultaten dienen 

binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen dient de gebruiker en/of,leverancier actie te onderfiemen. 
Mo'nstername, vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te ":l" 
worden uitgsvoerd. . '. ' 

2) Doorvervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht esn hogere weerstand ondervinden. Om deze reden dient het luchtwassysteem minimaal ~Ik " 
jaar te worden gereinigd. ," '~ .' 

J) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds meting en, onderhoud, analyseresultaten van het wasvvater en optredende 
storingen en andeczijds ds wakelijkse co'ntfolewerkzaamheden (zie bijlage 2). 

4) Hot chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsfendement hebben van minimaal 95%. , 
51 Er dient oen onderhoudsoontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de loverancier. In het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controIe 

en onderhoud van het luchtwassysteem zijn.opgenomen. Voorts zijn in dit oontract taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft informatie 
over de stand.aardinhoud van net, onderhoudscontract Het adviescontract biedt steun bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem. 

Madero biizonderheden: 
1) Bij·de vergunningaonvraag dient het dimensioneringsplan van hetluchtwassysteem, eonfor(l1 het toehl1ingscertificaet (waaruit onder meer de retatie 

met het aantal dieren per diercategorie blljktl an het monsternameprotocol ts worden ovarlegd. 
2) Het monsternameprotocoi en de bedieningsha ndleiding dienen op een centrale pleats bij de installatie Ie worden bewaard. 
3) De bestemming van het spuiwater van het chemisch luchtwassyste,em moet duidelijk worden aangegeven. Alvoer near de mestltelder In de stal Ian 

daarmee in open verblnding met de diaren) Is niet loegesta an in verband met het gavaar Van het vrijkomen van zwavelwaterstofgas. Lozel') van het 
spuiwater op het g!lmaentelijke riool is niettoagestaan. . 

41 De vergunningverlener ken voorschrijvafi een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteem uit1e voeran in de periode van 3 tot 9 maanden 
nadat het systeem is ge"instalieerd. Om op langere termijn hat amflloniakverwijderingsrendement van het chemisch luchtwassysteem aan te tonen kan 
de vsrgunningverlener voorschrijven tot het herhelen van de rendementsmeting. In bijlage 3 is ean beschrijving opgenomen van de wijze waarop de 
rendementsmating moetworden uitgevoerd. 

5) Chemische luchtwassystemen worden gekanmerkt door het vrijkomen van spuiwater en extra energieverbruik door de ventilatoren, 
6) Het gohalte aan ammoniumsufaat in het spuiwater moet minimaal2, 1 mol{liter bedragen. 
7) Voor de opslag .van an het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie" en de Commissie Preventie van Rampen voor gevaarlijke stoffen 

richtlijnen opgesteld (P·blad 134.4 en CPR-richtJijn 15-1 ). Het nietnakomen van deze richtlijnen kan ernstige ongelukken totgevolg hebben. 
8) De aanvrager noemt dit chemisch luchtwassysteem: "ECO 95+". 
9) De beslissing van het Bestuur Is genomen op basis van een door de aanvrager overlegd meetrapport De emissie badraagt 

a. Gespeende biggen , 
. 0,D3 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,35 m2 1eefruimte per dierplaats; 
- 0,04 kg NHa per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 mZ leefruimte per dierplaats. 

b. Kiaamzeugen 
0,42 kg NH3 per dierpla'ats per jaar. 

c, Guste en dragende zeugen 
- 0,21 kg NHa per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting; 
- 0,21 kg NHa per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d, Dekbe'ren' ' . 
0,28 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e. Vleesvarkens 
- 0,13 kg NHa per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,8 m2 1eefruimte per dierplaats; 
- 0,18 kg NHa per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,8 m2 1eefruimte per dierplaats, 

101 De bovenvermelde bijlagen 1, 2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij chemische luchtwassystemen. 

Takeninge,.l: 
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van het chemisch luchtwassysteem en de integratie van het luchtwassysteem in de stal. 

Aangevraagd door. 
Bovema Konstrukties B.V. te Milsbeek, tel. 0485 51 4492, 
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Stal G 
In stal G worden 2.244 vleesvarkens gehuisvest. Het centrale luchtkanaal bevindt 
zich in de nok van de stal. 

Berekening luchtkanaal en luchtwasser: 
Maximale luchtbehoefte in de stal ===> 2.244 x 75 m3/h = 168.300 m3/h. De 
maxima Ie luchtsnelheid in het centraal kanaal mag niet boven 2,5 m/s komen. De 
maximale luchtbehoefte bedraagt 168.300 m3/h ===> 46,8 m3/s. Rekening houdend 
met een maximale luchtsnelheid van 2,5 m/s zal het vrije doorstroomoppervlak van 
het centraal luchtkanaal groter dan of gelijk moeten zijn aan 46,8 m3/s : 2,5 m/s = 
18,7 m2

• In onderhavige situatie wordt de luchtwasser echter in het midden van de 
stal geplaatst, waardoor de lucht van 2 zijden kan worden aangezogen. Hierdoor 
mag het doorstroomoppervlak met de helft worden verkleind en dient derhalve 
minimaal een omvang te hebben van minimaal 9,4 m2

!. 

lndien de temperatuur van de stallucht wordt gereguleerd door mid del van 
verwarmen en koelen, kan het doorstroomoppervlak met nogmaals de helft worden 
verminderd. 
Het totale aanstroomoppervlak van de wasser bedraagt 28,4 m2

, het volume van het 
wasseroakket 24,6 m3

• 

Bovengenoemde gegevens zijn ontleend aan berekeningen/gegevenslinformatie 
van Bovema S-air B.V. 

. \ 



DIMENSIONERINGSPLAN 

De heer W. van der Heide, 
Dwarsdijk 5 te Ommen 

Sfal C + H 
In stal C en H worden in totaal (1.080 + 536 =) 1.616 vleesvarkens gehuisvest.Het 
centrale luchtkanaal bevindt langs de zijgevel (oostzijde) van de stal. 

Berekening luchtkanaal en luchtwasser~ 
Maximale luchtbehoefte in de stal ===> 1.616 x 75 m3/h = 121.200 m3/h. De 
maximale luchtsnelheid in het centraal kanaal mag niet boven 2,5 m/s komen. De 
maxima Ie luchtbehoefte bedraagt 121 .200 m3/h ===> 33,7 m3/s. Rekening houdend 
met een maxima Ie luchtsnelheid van 2,5 m/s zal het vrije doorstroomoppervlak van 
het centraal luchtkanaal groter dan of gelijk moeten zijn aan 33,7 m3/s : 2,5 m/s = 
13,4 m2

. In onderhavige situatie wordt de luchtwasser echter in het midden van de 
stal geplaatst, waardoor de lucht van 2 zijden kan worden aangezogen. Hierdoor 
mag het doorstroomoppervlak met de helft vlJorden verkleind en dient derhalve 
minimaal een omvang te hebben van minimaal 6,7 m2

!. 

Indien de temperatuur van de stallucht wordt gereguleerd door middel van 
verwarmen en koelen, kan het doorstroomoppervlak met nogmaals de helft worden 
verminderd. 
Het totale aanstroomoppervlak van de wasser bedraagt 20,5 m2

, het volume van het 
vvasserpakket 17,7 m3

. 

Sfal D 
In stal D worden in totaal1.296 vleesvarkens gehuisvest.Het cenlrale luchlkanaal 
bevindt langs de zijgevel (westzijde) van de stal. 

Berekening luchtkanaal en luchtwasser: , 
Maximale luchtbehoefte in de stal ===> 1.296 x 75 m3/h = 97.200 m3/h. De maximale 
luchlsnelheid in het centraal kanaal mag niet boven 2,5 m/s komen. De maximale 
luchtbehoefte bedraagt 97.200 m3/h ===> 27,0 m3/s. Rekening houdend met een 
maximale luchtsnelheid van 2,5 m/s zal het vrije doorstroomoppervlak van het 
centraalluchtkanaal grater dan of gelijk moeten zijn aan 27,0 m3/s : 2,5 m/s = 10,8 
m2

• In onderhavige silualie wordt de luchtwasser echter in het midden van de stal 
geplaatst, waardoor de luchl van 2 zijden kan worden aangezogen. Hierdoor mag 
het doorstraomoppervlak met de helft worden verkleind en dient derhalve minimaal 
een omvang te hebben van minimaal 5,4 m2

!. 

Indien de temperatuur van de stallucht wordt gereguleerd door middel van 
verwarmen en koelen, kan het doorstroomoppervlak met nogmaals de helft worden 
verminderd. 
Het totale aanstraomoppervlak van de wasser bedraagt 16,4 m2

, het volume van het 
wasserpakket 14,2 m3

• 
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Omschrijving: 
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laatste met schuine putwand(en) en metalen 
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Aangevraagd door. 

Inter Continental B.V. 
te Helmond 

Dalum Groen label: 

29-10-1998 

Behorende bij aanvraag: 

BB 97.07.056 V2 



Secretariaat Stichting Groen Label 
Groen labelnummer: 

Toegekend op: 

Vervangt nummer: 

-"Jdigheid voor het systeem: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

B B 97.07.056 V2 

29 oktober 1998 

BB 97.07.056 V1 Toegekend op: 11 juni 1998 

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label 

Mestkelders met (water- en) mestkanaal, de laatste met 
schuine putwand(en) en met metalen driekantroosters 

Vleesvarkens 

Korte omschrijving van het stalsysteem: 

Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
tel. 0704144700 
fax 070 4144702 

De ammoniakuitstoot wordt beperkt door verkleining van het mestoppervlak per dierplaats. Aan de achterkant wordt de mest opgevangen in een breed 
mestkanaal, voorzien van een metalen driekantrooster en schuine putwandlen). 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Mestkanaal 

a. de breedte van het mestkanaal dient minimaall,lO meter te zijn; 
b. het emitterend mestoppervlak mag: 

maximaal O,1B.m2 per dierplaats bedragen, of; 
meer dan 0,18 m2 per dierplaats bedragen, maar moet dan kleiner zijn dan 0,27 m2 per dierplaats; 

c. het emitterend oppervlak van het mestkanaal moet worden beveiligd door een overloop; 
d. het mestkanaal dient voorzien te zijn van een metalen driekantrooster; " 
e. het roosteroppervlak boven het mestkanaal moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het roosteroppervlak boven het waterkanaal; 
f. het mestkanaal mag niet in verbinding staan met het waterkanaal of andere kanalen (bijvoorbeeld met het kanaal onder de dichte bolle vloer of 

onder de schuine wand); 
g. de schuine wand dient gemaakt te zijn van niet mest aanhechtend materiaal (bijvoorbeeld polyethyleen/polypropyleen, roestvast staal of materiaal 

voorzien van een coating); 
h. de wand tegen de bolle vloer dient uitgevoerd te worden onder een hailing die ligt in de range van 45~ tot en met 90· ten opzichte van de putvloer; 
i. de schuine wand tegen de achtermuur is niet vereist, indien wei toegepast dient de wand een helling van minimaal60· ten opzichte van de 

putvloer te hebben; 
j. de montage van een schuine wand dient vloeistofdicht te gebeuren; 
k. ook is het mogelijk om een goot toe te passen. 

2) Hokuitvoering en roostervloer 
a. er zijn twee soorten hokuitvoeringen mogolij1c: 

het hok wordt uitgevoerd met gedeeltelijk rooster, waarbij het hok vooraan bestaat uit een dichte vloer. Achterin het hok bevindt zich het " 
mestkanaal. Het mestkanaal moet worden voorzien van ~r.hllino flI11wand(en) en een metalen driekantrocstcr; 
het hok wordt uitgevoerd mel in het midden een bolle vicar. Asn de voorkant bevindt zich een kenaal yoorzien van een rooster. 
Het is loegesls an om dit kanaal als een zogenaamd waterkanaal uit If.! vooren. 
Aan de achterkantwordt de mest opgevangen in een mestkanaal, voorzien van een metalen driekantrooster. 

b. indien het voorsto kanaal als eBn zogenaamd waterkanaal wordt uitgevoerd, dan geldt voor het voorste kanaal: 
het voorsle kanaal mog lOwel met als zonder goten of schulne putwandlen) worden uitgevoerd; 
het roosteroppervlak boven hel waterkanaal mag nooit groter zijn dan het roosteroppervlak boven het mestkanaal; 

- de breedte van hel wateroppervlak mag niet mear bedragen dan 0,60 meter. 
Om dit te realiseren lean het waterkanaal worden uitgevoerd met een schuine wand tegen de bolle vloer. Deze dient uitgevoerd te worden onder 
een helling dio ligt in de range van 45~ tot en met 90' ten opzichtB van de putvloer. Ook is het mogelijk om twee schuine wanden in het 
waterkanaal Ie gebruiken of een goot 
hel weterkaneal mag niet in open vcrbinding Sloan mel meslkanalen; 
ns elke mcstrande diem het wat.erkanaal afgelaten te worden waarna het hok gereinigd kan worden; 
na reiniging en voar aanvang van een nieuwe ronde moel het waterniveau in het waterkanaal minimaal 0,10 meter zijn. 

c. Voor beid"e type hokuitvoering geldt 
het hok mag worden uitgerust met een brij· of droogvoerbak of met een Idwars)trog; 

- de hokafscheiding kan open of dicht worden "uitgevocrd 
per dierplaats dient een dicht vloeroppervlak van minimaal 0,3 m2 aanwezig te zijn. 

3) Mestafvoer: 
a. voor de afvoer van de mast uit het mestkanaat moet cen rioleringssysteem worden aangebracht, zodat de mest frequent en restloos uit de 

mestkanalen ken worden afgevoerd.; 
b. de doorsnede van de afvoeropening dient minimaal150 mm te zijn, de afvoerbuisdiameter minimaa1200 mm; 
c. vardcr dient de afvoer van mest zodonig te zljn gewaarborgd dat het emitlerend mestoppervlak nooit groter wordtdan 0,18 m2 respectievelijk 

0,27 m1 per disrplaats. Dit moet worden gerealiseerd middals een overloop mo sen minimale doorlaet van 75 mm wanrvan de instroomopening 
zichtbaer in het mestkanaal is aangebrachl. Voorts moet de overloop zlin voorzien VBn aen stankafsluiter. De overioop mag nietworden aangeslo
ten op de hoofdteiding van het rioleringssysteem; 

d. in het afvoersysteem van hel waterkanaal moet een (centrale) afsluiter worden aangebracht die vloeistofdicht en mestbestendig is. Bij gesloten 
afsluiter moet hat water in het waterkanaal worden vBstgehouden. De afsluiter mag niet door de opwaartse druk van mest worden geopend; 

e. hot rioleringssysteem heelt per mestkanasl een centrale afsluiter. Deze afsluiter moet vloeistofdicht afsluiten en mestbestendig zijn. Voorts mag 
een gestoten afsluiter niel door de 0pwllartse druk van mest worden geopend; 

I. de buiz.en VBn hel rioleringssysteem dienen vervaardigd te zijn van PVC en te voldoen ean de KOMO, BRL 2001 (NEN 7045). De hulpstukken dienen 
geproduceerd te zijn volgens NEN 7046. Buizen en hulpstukken dienen tevens te voldoen aan sterkteklasse 41. De rubberen ringen voor het koppe· 
I~!! von de bulzen en hutpstukken dienen van het type SBR Ie zljn en Ie voldoen aan BRL 2013 "Aubberringen en f1enspakkingen voor verbindingen in 
arlflkwater en afvalwaterleidingen". Aile verbindingen voor het koppelen van buizen en hulpstukken dienen met manchetten te gobeuren. Controle 
op vloeistof-dichlheid dient te uebeuren voor het betonstorten d.m.v. het vuUen van de afdelingsleiding met waler. 

Eisen aan het gebruik: 
Na elke ronde dienen de kanalen a/gelaten te worden, waarna het hok gereinigd kan worden. Na reiniging dient het waterniveau in het waterkanaal 
minimaal 0,10 metor te bedragen. Verder dienen de schuine wandlen) in het mestkanaal na elke ronde schoongespoten te worden. 

Nadere bijzonderheden: 
1) Do aanvrager noemtdil stalsysteem "IC-V sysleem met melalen driekantrooster". 
21 De beslissing van hot Bestuur is genomen op basis van: 

o. door de aanvrager overlegde moetgegevenswolko een gemeten emissie aangeven van 1,0 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een emitterend 
oppervlak van hoi mestkanaal van maximaal 0,18 m'l per dierplaals; 

b. door de Werkgroep emissielactoren uitmeelgegovens, door berokening, herleide emissie van 1,4 kg NH3 per dierplaats per jaar bii meer dan 
0,18 ml masr kleiner dan 0,27 m2 emitterend oppervlak van het mestkanaal per dierplaats. 

Tekeningen: 
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal met detailtekenin!len van mO!leliike uitvoe-rin.Qsvormen VAn riA ml;'<tafvQer. 

Aangevraagd door: 
Inter Continental B.V. te Helmond, tel. 0492545505. 
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BB 99.06.076 



Secretariaat Stichting Groen Label 
Groen labelnummer: 

Toegekend op: 

Vervangt nummer: 

Geldigheid voor het systeem: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

BB 99.06.076 

17 juni 1999 

n.v.t. Toegekend op: n.v.t. 

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label 

Chemisch luchtwassysteem 95% 

Vleesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, 
gespeende biggen en beren 

Korte omschrijving van her stalsysteem: 

Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
tel. 070 4144700 
fax 070 4144702 

De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Dit sys~eem besteat uit een kolom met 
vulmateriaal, waarover continu aangezuurde wasvloeistof wordt gesproeid. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak afgevangen in de wasvloeistof, waama de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Middels toevoeging von zwavelzuur Dan de 
wasvloeistof, wordt continu de ammoniak omgezet in een lOUt. 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Chemisch luchtwassysteem 

Een chemisch luchtwassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen behandelen. Op de situatietekening van het totale bedrijf dient 
dit duidelijk te worden aangegeven. 

2) Ventilatielucht 
a. van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient aile ventilatielucht via het chemisch luchtwassysteem de stal te verlaten; 
b. bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal tenminste 1 cm2 per m3 maximale ventilatiecapaciteit 

bedragen. Voorts moeten de door het Klimaatplatform vastgestelde normen voor maximale ventilatie in acht worden genomen. 
3) Registratie instrumenten 

Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2), moeten een urenteller en een geijkte waterpulsmeter worden aangebracht. De urenteller is 
nodig voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. Door de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd. Deze 
waarden moeten continu worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen. 

4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen. 

5) Afvoer spuiwater 
Het spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een mestkelder die in open verbinding staat met de dieren. Aanbevolen wordt am het spuiwater af te 
voeren naar een aparte opslag waarin zich geen mest bevindt. 

Eisen aan het gebruik: 
i i Conform het rn onstername protocoi izie bijiage ij dient elk half Jaar een monster van het waswater te worden genomen. De analyseresultaten dienen 

binnen de aangegeven grenzen te Ilggen. Indien deze buiten de grenzen liggen dient de gebruiker en/of leverancier actie te ondememen. 
Monstername, vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te 
worden uitgevoerd. 

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om deze reden dient het luchtwassysteem minimaal elk 
jaarte worden gereinigd. 

3) Er dient aen logbaek te wordan bijgehouden met belrekking lot enenijds metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en optredende 
sl aringan en anderzijds da wakelijkse controlewerkzaamheden (lie bijlage 2). 

4) Het chemisch luchtwassYStaBm moet aen ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 95%. 
51 Er dlent een onderhoudscontract en een adviescOJ)lract afgesloten te zijn met de leverancier. In het onderhoudscontract maet een jaarlijkse contrale 

t! 11 uraderhoud van het luchlwassysteem zijn opgenomen. Voorts ZlJn '" dit contract "taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft informatie 
over dB stand aerdinhoud van het onderhoudscontract Het adviescontract biedl steun bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem. 

Madere bi;zonderheden: 
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het luchtwassysteem, conform het toelatingscertificaat (waaruit onder meer de relalie 

met het aantal dieren per diercategorie blijktl en het monsternameprotocol te worden overlegd. 
2) Het monslernameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een cnntrale plaats bij de installatie te worden bewaard. (. -
3) De bestemming van het spuiwater van het chemisch luchtwassysteem moet duidelijk worden aangegeven. Afvoer naar de mestkelder in de stal (en 

daarmee in open verblnding met de dieren) is niet toegestaan in verband met het gevaar van het vrijkomen van zwavelwaterstofgas. Lozen van het 
spuiwater op het gomoentolijke riool is niet toegestaan. 

4) De vergunningverlener ken voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch luchtwas.systoem uille voeren in de periode van 3 tot 9 maanden 
nadat het systeem is ge"installeerd. Om op langere termijn het ammoniakverwijderingsrendement van het chemisch luchtwassysteem aan te tonen kan 
de vergunningverlener voorschrijven tot het herhalen van de rendementsmeting. In bijlage 3 is een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de 
rendementsmeting moet worden uitgevoerd. 

5) Chemische luchtwassystemen worden gekenmerkt door het vrijkomen van spuiwater en extra energieverbruik door de ventilatoren. 
6) Het gehalte aan ammoniumsufaat in het spuiwater moet minimaal2,1 mol/liter bedragen. 
7) Voor de opslag van en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Commissie Preventie van Rampen voor gevaarlijke stoffen 

richtlijnan opgesleld (P-blad 134.4 en CPR-richtlijn 15-1). Het niet nakomen van deze richtlijnen kan ernstige ongelukken tot gevolg hebben. 
8) De oanvrager noemt dit chemisch luchtwassysteem: "ECO 95+ n. 

9) De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van een door de aanvrager overlegd meetrapport. De emissie bedraagt: 
a. Gespeende biggen 

- 0,03 kg NHa per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,35 m2 1eefruimte per dierplaats; 
- 0,04 kg NHa per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 m2 1eefruimte per dierplaats. 

b. Kraamzeugen 
0,42 kg NHa per dierplaats per jaar. 

c. Guste en dragende zeugen 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting; 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d. Dekberen 
0,28 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e. Vleesvarkens 
- 0,13 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,8 m2 1eefruimte per dierplaats; 
- 0,18 kg NHa per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,8 m2 1eefruimte per dierplaats. 

10) De bovenvermelde bijlagen 1,2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij chemische luchtwassystemen. 

Tekeningen: 
Zie ommezijde voor een schemalisch overzicht van het chemisch luchtwassysteem en Ol! intp.!JrRti~ \I~n het !llchtv'.'~ ss','steem lr. de ~ta!. 

Aangevraagd door: 
Bovema Konstrukties B.V. te Milsbeek, tel. 0485 51 44 92. 
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Zwavelzuur en oleum zijn 

sterke, corrosieve 

anorganische zuren d-ie 

gevaarlijk zijn bij 

ondeskundig gebruik. 

Geconcentreerde 

oplossingen van zwavelzuur 

en oleum veroorzaken bij 

contact met de huid 

ch~mische. br;:wdwonden. 

Contact met de ogen 

kan zeer ernstige gevolgen 

hebben. 

. " 
~-

VEllIGHEIDSMAATREGELEN 

Om de risjco's van het werken 
met zwavelzuur of oleum 
zoveel mogelijk te beperken, 
zijn een aantal maatregelen 
nodig: 

- Instrueer het personeel goed 
over het werken met zwavel
zuur en oleum en de gevaars
-aspecten h iervan. 

.' Op de plaatsen waar zwavel
zuur of oleum wordt gebruikt 
of is opgeslagen, dient een 
aansluiting op de waterleiding 
aanwezig te zijn , am in geval 
van lekkage het zuur te 
verdunnen en weg te spoelen . 

• Op qeze plaatsen moeten -ook 
een doue:he en een oogdouche 
aanwezig zijn. 

• Voorkom dat zwavelzuur in. 
contact komt met basen, 
met onedele metal en , of met 
brandbare, met water 
gemengde (organische) stoffen. 

- Indien er gevaar bestaat voor 
contact met zwavelzuur of 
oleum, moet het person eel 
uitgerust zijn met doelmatige 
persoonlijke beschermings
middelen, zoals: 

- • beschermende kleding 
• gesloten veiligheidsbril 
~ laarzen 
• kunststof handschoenen. 

- Dicht f1enzen aan de buiten
rand af met een kunststof ring 
of t~pe, om teO voorkomen dat 
zuurlekkage ontstaat. 

Eerste hulp 
Mogelijkheden van eerste hulpverlening na contact met zwavel
zuur of oleum : 

- Bij inad,ern en van zwa-velzu ur- of ole limdamp: 
Het slachtoffer direct ui t de ·gevaarlij.ke ruimte hal.en en zo snel 
mogelijk in de frlsse lucht brengen. Zorg daarbij eerst voor zelf· 
bescherming. Voistrekte rust laten ho uden, rii et lat en lopen of 
laten spreken. Dien zuurstof toe bi] kortademlgheid (aileen door 
arts of deskundlge) . ~oep medische hulp in. 

- Na inslikken van zwavelzuur of oleum: 
Het slachtoffer veel water laten drinken om de concentratie te 
verlagen. Onder geen voorwaarde braken opwekken. 
Roep medische hulp in. 

• Na contact met de ogen: 
Direct de ogen uitspoelen met veel water, gedurende ten minste 
15 minuten. Houd hierbij de oo'gleden van elkaar om goed te 
kunnen spoelen.- Als de pijn b1ijft, doorgaan met spoelen. 
Roep medische hulp in. 

- Na contact met de huid: 
Afspoelen met veel water. Verontreinigde kleding, schoeisel en 
dergelijke, uittrekken. Getroffen huidgedeelten gedurende 
minimaal 15 minuten met veel water afspoelen. 
Roep medische hulp in. 

Veiligheidsinformatiebladen van zwavelzuur en oleum zijn op 
aanvraag te verkrijgbaar. 

.. 

Alao Nob~l Chemicals B.V. 
Postbus 247 
3800 AE Amersfoort 
Tel. 033 - 67 68 69 
Fa.'{ 033 - 6761 38 

"-! . 
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Veiligheidsinformatieblad (VIS) conform NEN-ISO 11014 
- JUN\" 2003 

Afdruk door: 

Afdrukdatum: ZWAVELZUUR 96% 
Admin, 

23·03·2000 OS:{ 

1S-02·199614:1c 

26,10·199917:10 

Stofnaam 

Soort stof 

Leverancier 

Officlele stofnaam 

CAS nr. 

Annex 1 nr. 

KankervenNekkend 

Sensibiliserend 

Mutageen 

Ogen 

Huid 

Inademen 

ZWAVELZUUR 96% 
Enkelvoudige stof 

BREUSTEDT CHEMIE BV 
POSTBUS 721 
7300 AS APELDOORN 

NEDERLAND 

Tel. 055-5332844 

ZWAVELZUUR 96% 
7664-93-9 

016-020-00-8 

Nee 

Fax 055-5429072 

Reprotoxisch '(voor de voortplanting vergiftig) 

Nee Bijz:6ndere aanduiding 
Nee ' 

Invaerdatum: 

Laatst. wljz lglng 

Artikelnr. 

Tel. in noodgevallen 
0653244323 

.• EG nr. 

Formule 

231-639-5 

H2S04 

Nee 

GEEN braken opWekken, mond spoelen, twee glazen water drinken, arts waarschuwen. 

eerst langdLirig spoelen met veel water, arts waarschuwen of naar ziekenhpls vervosren. 

verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water of douchen, zonodig arts waarschuwen. 

frisse lucht, in 'halfzitlende houding zetten, zonodig.beademen, onmiddellijk naar ziekenhuis.vervoeren. 

) Risico's 
Stabiliteit stabiel onder aanbevolen bewaarcondities. 

Preventieve maatregelen 

Blusmiddelen 
Brand Produkt niet ontvlambaar, GEEN water op deze stof gieten, verder aile blusstoffen toegestaan. 

Persoon Hjke voorzorgsmaatregelen 

Ogen gelaatsscherrn of zuurbril. 

Huid zuurbestendigekleding en handschoenen, (PVC, butylrubber). 

Inademen voorkom inademen van de damp of nevel, ventilatie. 

Milieuvoorzorgen I reinigingsmethoden 

Opruiming/Afval reactie' met water is zeer exo!herm (warmte-ontwikkeling). dus voorzichtig neutraliseren (verdunnen). 

OpruimingfAfval neu.traliseren met sodawater, afval afvoeren vol gens de ervoor geldende wetgeving. 

Opslag in een goed geventileerda ruimte, in goed gesloten verpakking, gescheiden van: reducliemiddelen en basen. 

Dit velligheidsinfarmatleblad (VIB) is mel de groats: magelyke zarg apgesteld ap basis van de meest recente kennls 
en informalie. De aansprake/iikheld vaor het gebruik dit VIB Jig! echler by de wBrI<gever. De samensteller aanvaardt 
geen enkete aansprakelijkheid VDor materifHe enlof ;mmateriete schade va" welke aard dan ook door her gebruik van 
dit blad. 

Oil VlB b ~9Ma1 .. rd m.' Prftti-CS 3.20.14 VVI H .. '"v Sy~'lIIm' LnL B.V. 
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Veiligheidsinformatieblad (VIS) conform NEN-ISO 11014 

Ogen 

Huid 

Inademen 

gelaatsscherm of zuurbriL 

zuurbestendig.ekleding en handschoenen, (PVC, butylrubber)_ 

voorkom inademen van de damp of nevel, venti/atie_ 

Blootstellingsgegevens 

JUNt 2003 

Afdruk door: 

Afdrukdalum: 
Invoerdatum: 

Laalsle wijziglng 

Admin 

23-03-200009:17 

19-02-199614:18 

28-10-199917:10 

Opname door de huld? 

Omschrijving 

Zwarte /ijst stof7 

MAC-TGG 8 uur 

MAC-TGG 15 min 

WGW-waarden 

WGD-advieswaarden 

Zwavelzuur 96% 
Nee 

Nee 

-~ 

Fysische toestand Vloeibaar Kleur Helder tot lichtgrijs 

Verschijningsvorm Olie-achtige vloeistof Geur Reukloos 

Molecuulmassa 98,1 Reukgrens , -. 
mpspanning (mbar) bij (20 DC) mbar KookpUlitltraject 310 

.... ampspanning (bar) bij (20 DC) 0,03 bar Smeltpuntltraject -13 

Dichtheid (water=i) bij (20 DC) 1,843 g/cm3 Sublimatiepuntltraject 

Dampdichtheid (lucht=1) bij (20 DC) g/cm3 Vlampunt nvt 

Wateroplosbaarheid bij (20 DC) goed Zeifontbrandingstemp. nvt . 

Oplosbaar in ... Ontledingstemperatuur 

pH bij (20 DC) <1 Onderste explosiegrens nvt 

V~scositeit bij (20 DC) 23 Bovenste explosiegrens nvt 

Overige gegevens 

gevaarlijk ontiedingsprodukt sulfur trioxide . 

reageert heftig met bepaalde metalen onder vorming van waterstofgas. . !.: Reactiviteit 

Reactiviteit 

·Stabiliteit 

reageert heftig met: sterke basen, water en reductiemiddelen onder sterke warmteontwikkeling. 

stabiel onder aanbevolen bewaarcondities. 

Preventieve m~atregelen 

Reactiviteit verwijderd houden van reductiemiddelen en bas en. 

.l.nkerverwekkend . Nee Reprotoxisch (voor de voortplanting vergiftig) 

Sensibiliserend 

Mutageen 

Nee Bijz:ondere aanduidlng 

Nee 

Bijz:ondere Veroorzaakt emstige brandwonden .. 

Overige toxicologische gegevens 

Acute toxiciteit:,<ora~lIrat): 2140 mg/kg 
Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

Geen experimentele gegevens over het preparaat als zodanig aanwezig. 

Opruimlng/Afval 

Oprulming/Afval 

neutraliseren met sodawater, afval afvoeren vol gens de ervoor geldende wetgeving. 

reactie met water is zeer exotherm (warmte-ontwikkeling), dus voorzichtig neutraliseren (verdunnen). 

SAGA KCAlKGA 

_./ 

Dfl venlgheldslllfOtmafieblad IV/B) /s mel de grool.s1 mogelUl<o ZOf!j opges/eld op basis Vi1fI de meo$l reeen/e keonis 
lUI lnformall~_ De aanspra~eJljltheid voor he/ yobruil< dil VIS lig / echlsr bij de wetkgever_ De samensle/ler aanvaardl 
geM BIlkele """ sprakefflkheid ..oar maI6"'~·18 en/of fmme/.rllilo schade van Wolke a.rrJ dan oox door hel gebruik van 
oilblad. 

ppm 
·C 

·C 

'C 
DC 

·C 

·C 

Vol% 
Vol% 

Nee 
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.. JUNi 2003 
Veifigheidsinformatieblad (VIS) conform NEN-ISO 11014 

ZWAVELZUUR 96°/~ 
Afdruk door: 

Afdrukdatum: 

Admin 

23-{)3-2000 09:17 

19-02-19961 4:1B 

28-10·1999 17:10 

Invoerda tum: 

L3atste w ijziglng 

Bijtend e stof 

Vervoer 

UN nr. 1830 Verpakkingsgroep II 

GEVI nr_ 80 

Overige vervoerscoderingen NFPA-code 

Weg 
Water 

Spoor 
Lucht 

'Gf1em. identiteit 
." ~.' . 
. B~vi3t 

.- .R:zinnen 
'r· 
.: S-zinnen 

Opmerkingen 

Informatiebron 

,-

ADRlVLG 
ADN 
ADN(R) 
IMDG 
RIDNSG 
IATAlICAO 

ZWAVELZUUR 96% 

R 35 

S 26 

S 30 

8 1b 10b 

B 1b 

B 1b 

B 
B 1b 

EG nr. 231-639-5 

Veroorzaakt emstige brandwonden. 

Bij aanraking met de ogen onniiddellijk met overvloedig wa!e( afspoelen en deskundig 
mcdisch advies inY/innen. 
Nooit water op deze stof gieten. 

Deze informatie betreft uitsluitend'he! bovengenoemde produkt en behoeft nlet te gelden bij he! gebr,uik !ezamen 
met (een) ander(e) produk!(en) of in enig proces. De informatie' is naar ons beste weten op dit moment correct en 
volledig en word! Ie goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg. Hel blijft de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om zich ervan !e verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het speciale gebruik 
dat hij van het produkt maakt 

AKZO 

Oil veiligheidsiniormalieblad (VIB) is met de grootsl magelyke Iorg opgesteld op basis van de meest recente kennis 
en inf"rmatie. De aansprakelykheid voor hel gebrUlk dit VIB figt echter bq de werkgever. De samensteller aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid vaor materiel", enlof immaleriete schade van welke aard dan oak door hel gebruil: van 
dil Mad 
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·VERJ(;ilJili';.mSINF;(lRMATJE 
Cliemproha CliemieP-artrier<B''v:JNB~B"¥ort:J3'·.V.fNed. Benzol Mij."-BlV. 

. Naam: ZW.AVELZUUR94%·_·9-8V«:· 

1.1 lDENTIFICATIE V AN·.OO:S-T-OR:QR"HE1' P~T 
Naam: ZWA VELZUUR 94,%,.'98% 
Brutoformule: H2S04 

CAS-Dr. 7664-93-9 
Eli cataloguSnummer: &16-029-00:"8:· 
HAZCHEM-nr. 2P' 
Molec1:l1air gewicht::9~s.o7 
PFOduct type: Zuiv~ stof . 

Andere Dossiem1lIJJIllB[S.;m@.n~ E--1:0247 

.EINEeSf.ELJNCS-nr: 25,l;!639-5 
-F.:'lE.GS-m:. WS5600000 
-NFP]i;.m::. J-f):-2-W 

Pmdudten van dit dliissieF; LA'¥:A. VEt:ZUOR:.g4% . .:.:9g%~.-1-"6"9850 

1:2 IDENTIFICATIE VAND.E~G 

Chemproha ChemiePai:tner:B-.VrNBM Ex;peft-RV.I-NM :Benzol ':Mij .. B. V. 
Danker Duyvisweg 44 
33-l6BMDordrecht 
The Netherlands 

13.~ 

Tel.:. .Hfst.4/+jl(O)-7~~944 

2 .SAMENS'I'ELLING EN.~E~-{!)-lf:Eti)}l;;BEs~l1ELEN 

ZWA\iELZUUR 94o/.G-'- 9&%..: n..b. 
Gevaarsymbolen: ~ C . 
R -ziDnen : R3:5-
CAS-or: 7664-93-9· 

3 MOG~~EV~N 

R-ZlN=NEN: . 

Yeroorzaakt ernstige~~nden 

ALGEJ\ffiEN 

Conn-deer de vital€ fupcties . . 
Indl,en bewusteloos: zorg-voor-vrije-laehtwegen _ 
Bij adembalingsstilst'6Hd:; ktmstm:atige~mg..,ffi~of 
Bij·.hartstilstand: remimeer'Ret: slaehtoffer 
Bewust slachtoffer met .adem1i.a·lin-gsmoeili}~1i:am:ittend 
Bij shock: bij voorkenc mgj:j·gginR.m.et.de~g. 
Bij brakeD: v06rl<om-:v.ersfikk:i:nglasp:imtiepmmm_ 
Voorkom afkoel:ing cioor-toedekkettc(1ri.et opwatmen) 
Blijf het slachtoffer obs~eren: 
Verleen p'sychologisshe bjj:Stand 
Hou het slachtoffer mstig, v.erm:ij~ ~annmgen 
/lili..ankelijk van de toostand: .art-slzlel::e'nhu1-s 

Afgediukt in aver.eenkomst Il}et de EG-ricbtf!jn.en-91fl:55ffiEG:"en:93"1l:12tE-Ei-op··1-"8'fl.4-2001 
Chemproha GhemieP.arlner B. V j NB~-Export.B".Y.1 Ne.d.:genzol Mij·, '.5::'1_ .. 1/10 

...... ... ----- , - - .... . ~ .. --._ ... - .. .. -_ .... - - . .... _- ..... . - . ~ .. 
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VElt:.IGBEIDSDlFORMATIE 
Chemproha CIiemie-F~er B:V:"/NBNf:EXpOlt':B.,y.lNed. BenzoHi4J.j·. "B;':v: 

INHALATIE 

·HUID 

BFeng het slachtofferm·-de··ffisse.-1ucht 

Onmidde1.liJ1c IS mm.:RW~spoe1en.af:dmrchen 
Gebruik van z~ toogestaaI;x;.:. : . 
'Geen CchemisGh)n~~ebruiken 
Kledin.g verwi.jdex::ea:~elen . 
Indien'klecilng vastziV.a:ae:·d~19.'tlf~~~niet: ver~erei1 
Wonden. steriel afElekken·. . 
Indien-verbrande Qpp. >. :ffi%=-~.~ek 

OOEN 

OnmiddeJlijk 15 minute.a~eo.~1 ~ spaelen 
Zo mogeli}k contactiemreliE-vm;w.ij~ 
·Ge~ne~itIal:isati.emid'd:e1 iif-kniken 
Slachtoffer naar Q{}gam;.~ien 

ORAAL 
M<mcl spoe1en met-water . 

. Zo vhig mogelijk na~y.eril:w.aterla~en 
l:.f1et lateu braken . . . 
Geeamedicmale h01Itsk.oot~en 
Inalli::.gevallen arts.w,a~ 
. Verpakkinglbraakseltoo.eD:-'33INilFtslbiekenh1iis 
Bii inname van grote.h~eden::Snel D:aan;~uis 
Geen·chemisch tegerrg:if~enen . 
Art:s:.maagspoeling . 
Tele:fooEllUmmer i.n:::I'I:OOri..-g~anerr·Imiren:kantoofl1re~·aTI.eeiI voor.-artsen. :-B3lf~ 2.14-&8 88. 
(Nationaal VergiftiginE~Ime~-Cen.trum-~ven:} 
Veer Belgie :R.aadpIeeg lie""Ulniigif"eebtrum'@)Z*345A.5.45) 

BLtJS1.1IDDELEN 

.Blusmtddelen bij omge'Pl~and 
Geepwater . 

BLUSINSTRDCTIES: 

T..ankslvaten keeien-enfef:in--vcili'gfieia bren,gen 
Bij koelenlblussen: -oontEiet-~van;pr{)dyGtmet--watel';lernij den 
Toxische gassen vern~lMI:-¥emeyeld-water 

BRANDGEVAAR 
Direct.br.anclav-evaar 

Nietbrandbaar 
:1ndiieet brandgevaar 

Reacties die brand-gev.aar inbolld"en:: -zie "C-herniscb.e reacties" 

• '.~ • 4 

Afgedrukt.in.o:llereeokomst met de EG-I;i.cbilijnen:9-tf155lEE-G en 93fllWEG. ope 1.g--(}~20at 
Chemproha ChemiePartner B. V./ NBM Expert B.Y..:1Ned. .Benzol Mi}..1l~Y.: .. 2/lO 
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~GDji::m.SBdf6RAfATIE 

Chemproha ChemieP:artner aV.!NBM:E),.,1'9rt:B.Y/~Ned. Ben-zolMij. B;Y .. 

Naam: ZWAVELZUUR 94%:-,9WAt: ' 

EXPLOSrEGEVAAR 
Jndfrect.expioJiegevaar . 

Explosiegevaarlijke' reaohes; iie "!:Q'ienilsG1te··~ties" 

6 MAATREGELENBIJ-ACCIDENTFiEfJ"~N 

PERSOONLI.JKEBESC~ELEN:. 
Handschoenen 
Gelaatsscherm 
Corrosiebestendig pal: 
Bij groot lek of in gesloten ±1limte: :J?e.rsiu~h~stel 
Bif grootlek'ofin geslcien.tuimte.:..gaspak· . 
Bij verhittinglverbranding: ~t-lzuu..-..sroffi:iestel 
Bij. verhittinglverbranmng; gaspak . 
. Voor materiaa1keuze'b~emng: zie IIMatefl81~lirlg" 

. ' , 

:MJLE3UMAATREGELENEtsT~GSMA..J.\.~EN: 

Gevarenzone afbakenen . 
Geen open vuur .' 
Bodem.-: en waterveromreimgi:irg. ~men 
Niet.in rioollozen . 
Vaten gesloten houdeD. 
Geen water in tanks..:ef-vatPFI;-jjrt~-.. :dm:taen 

. •. •• • ..0 

VerontreIDlgde kledirJog !eIHF!!l"J;l- • 

Eijbrandfllltte:bovea~~~jven 
Bij:'brandJhitte: ev.actlll:1ie-evecwe...gen 
Bij.1ritte: lager gelegen::rulmtoo.~hten 
Bi;} bitte': omwon.encl'eIl~-eIl~en-latea-gluiten 
Bij·groot lek ofin ~te.:;eyaena:li.~gen 
Bij gevaarlijke reaGfu-~.J!Irirrd:'blijven . 
Bij gevaarlijke reactie~-evaaWie-e;v6:wegen _ 
VriJ.'komend product~aR.zen:·m:gescbikte .v.atenceFe1t.e):pDffipen 
Raadpleeg "Material-lli'mfllin.g;.'·-¥ooF-materiail:1Kel'lZ~~g 
:eel: mehteD., toevoer .af::;IDiten 
Monwloeistof indanmmn _. 
Bij gevairlijke reactie::exp:l'aSief 'gasi'ludl:ttrreagscl:IDeten 
Bij. reactie: brandbaar g1lSidamp-verffimnen met:-watergordijn 
Bij: hitte.: toxische gasld'aml?,-"Veraunnen:met. vemeveId~ater 
Rekening houden m€t~~-neersla~ter 

OPRUIMINGSPROCEDURE: 
Tanks. na beschadigi1l.-g1afko.efui.g..leegmaken . 
Morsvloeistof absorberen ID.-eroogzand; aarde;ver:miculiet 
Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vat:en 
Raaclpleeg "Material-hanrl1mg'" voor materiarukeuze verpakking 
Mornstof7restant zOfgwlmg,veFZ8IU€len 
Venameld product"overdiagen 1IlD1. producentlbevoegde dienst 
Kleine-hoeveelheden morsvlo:eistof neutraliseren: met kalk: natriumbicarbona:a:t soda 
(natriumcarbonaat) of sona ash 
Geneutraliseerd product: 'wegspeJelen met een overma:~ water 
Bevuilcie oppervlalcten: FeiIDgen (beJiandelen} met eeFl-'ovefW,aat water 
Na werkzaamheden ktedmg en materiaal FeiRigen ~ --

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-ricbtlijnen.91/!55IEEG en. 93ill2tE.G op.18:-04:-2aOr 
Chemproha ChemieP artner B. V.! NBM- E:>iport.:B_Y..!Ncd. ElellZel1-iij...B. V. 3/10 
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VEIf;lGJm:m~RMA~ ~ - ":- _; f~'" Ii I " ~ - , ' . ' ~. , •• 

Cliemproha CliemieFartner B.:v.JNB·~~·Exp.'01it.B.VJNed. BenzoFMij. B.V .. 

1-69850: 1 Geedgekeard:.ap:l81OltI2UO:I 

Naam: ZWAVELZUUR 94:%: -.9lWh;· 

T· HANTERING-ENOPSLAG 

HANTERING: 
In oroe ~et de wetteIijke:rulJtInen._ 
Regehnatig concel11J:a:lle1n~t-meten 

I Herzieaing.v~ 3Q/8titOOO' 

Werken in open lucatl on~er-pFa:atseliPt~.afZnjgingf m.et ventilatie-of met ae.eInliif!:iiigsDescherlning
Blootstelling enJaf ooI3.ta~t vemrijQ~f'~ 
yerontreinigde klecliag enmidrlelIi.jk.u{ttrekken 
VeroB:treinigde lde~i,gen. . 
Verontreioiging van.betp(~-voGlcliOmeu 
Verpakking g~d geSfuteo.ilieuden 
Verwij:derd houdeu_ .... .8R opm vm:u:f..wannte _ 
Insta:llatie zorgvuIdig. reiBiil.0Jif&t}g~V0m--lil.geJj~ame 
Afval- met .in de gootsteen:J;oaen. _ 
Contact van productmet:w.ater ve.rnri.jden . 

OPSLAG: 
. Op 'een' droge plaats bewaren' 
V entilatie l~gs de vloeF 
Beschennen tegen vm::sttkoude 
Op:.v.angknip voorzien. 

. Onder-afdakrm 0pe!l lucht '. 
Bovengronas . 
Aileen in. beperlcte-hoe.veelheid~ 0psla~.toeg:?laten 
In oree met de wettelijke. nQiIlJ.en 

VERPAK:k:INGSMAT.ER:I;ALEN: 
Ge.sc!itkt-Perpak:l:ing.smateriaal.· 

·kooIstofstaal . 
polyetfiyleen 
polyprepyleen 
glas. . 
aru::dewerkJpor:selein 

Fe mijden- perpaHtng-.smoter.iaal· 
-moneIstaal 
Ioed 
alunriniuin 
ijzer 
koper 
zink 
nikkel 
brons 

.8ijzondere elser. voor verpalddngsmaleriaal-
afslUitbe.ar . 

dr?og 
ZUlver 
ccirrect geetiketteerd 
beantwoorden aan de wettelij.ke 1lOIllJ.en 
Plaats kwetsbare verpakking. in een sterio-;:;e h:~der 

Afgedruld in overeenkomst met de EG-richtlijnen91115 5fEEG en 93JUZlEG op tl~~a4-2QO!' 
Chemproha ChemiePartner B. V.I.l\'BM Export B. V.I Ned. Benzol Mi}...B. V. 4110 
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"7'Il''R'..;rC1BEm~on:lt:E_A'~· 
.:...I!I~~ . ~ -, ~~~v:a:tT~-..a;~· 

JUNf 20'03 

Chemproha ChemiePartneF.B·.V'J NBMExpottB. Y!NecL BenzofMii_ BN. 

:Naam.: ZWA VELZUUR9:4%- -'98.-~ 

8: BWO'ISl'ELLlNGSGIDiN:ZEN'ERBRS~G 

BLOOTSTELLINGSGRENzEN .. ,_ 

'1ZfT >wartlm: 

CONCEN!RATIEMETlNGEN: 
, Korte dutlr nzeetbuisjes - :l)rager: 

Zwavelzuut lfa (6728-nl-) 

PERSOONLIJKE BESCHERMING: 
Hitid: 

Handschoenen 
Gelaatsscherm ' 
Corrosiebestendige klediIi.g 

Ll1hafade: 

TeY::u""2:EC 
O",t:intH!crll~U 

Stof4aerosolmasker m~ filtertype P2 
. Gasmasker met filterty-pe 'E . 

Bij hoge darnp-/gasconce:ntrnJie: .1).erslucht-~estel 

MATERIALEN: 

Materialen die een uf.ts:tekenrk besclie-f.7i:tillg,.J7ieden: 
butylrubber 
polyethyI~ 
~etnrlluorethyleen 

Materialen dle een minder..g6'8de.02SC1ie-mi~~den: 

neopreen 
PVC 
viton 

.l.1"aterialen die een slecMe1}elYeRer.miilg-oiBden: 
natuUFIUbber 
nitri1rubber ' 
PYA 

MAATREGELEN VOOR wERlrnEMERS·,:.±8-1MR: 

Geen gegevens besihikbaar 

MAATREGELEN VOORZWi\N6ERE'¥R-OUWEN: 

Geen' gegevens besclrikbaar 
, . 

FYSISCHE 'FOESTAND 
Aggregade 

Vlbeistof 

JJ.)"~ 

Jl:l~' 

/r.v.L 

If.v.l 

h.v.£ 
1U<L 

A ' 
n.v..! 

.J1J'J. 

"'0_ 

Afgedrokt in ov~reenkomst met de EG-ricbtlijnen.9l:l1'55!EE.G en.931ll21EG op' lZ~o-4-20.o1 
Chemproha Ch~ePartner B.V.! NBM ·ExpOrt- B,V.1.Ned:':Renzo!,Mij-: .Bj[. ' 

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

: ... r7r1~mrJ. 
,-J _Arri· 
Jt~J: 

--I · /rID'htr3" 

',-'I hI"fln3 
r-:f ",pin$. 

I-:l m.-1Jn3 
=:J.-mI!Arr.J ., 
-JEm~' 

5110 

_ . _ ., . _ . e O · · . ... . -. __ • 
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- JUN! LUUj 

Chemproha ChemieP-intn.er. :RV )NBIvtEXfl:OCt.~B:. VjNed. Berrzoi-:Mlj. B:~ .. 

Naam: ZWA VELZUUR94%:. - 98%: 

Geur 
reukloos 

·.KIew 
Zuiver product: lGatrloos 
onzUiver product: .gee! to{b~ 

Oplosbam:heid 
<?plosbaarlteid in water: 100 % 

.Ovenge eigenschappen 
Exotherm oplosbaar ill water 
"Oplosbaar in ethanol 

. WeiDig vluchtig 
Gaslcliimp zwaardeuiaajuehFeij 20'C 
Hygrosoopisch 
Reageert zuur 
Helder 
OIieachtig 

CIJFERGEGEVENS FYSISCBE EIGENSCHAPPEN 
Smeltpunt 
Kookpunt: 
Ontbindingspunt 

Relatieve dichtheid: 
Soortelijk. gewi-cht: 
Temp_ product: 
Temp. water: 
Dampdichtheid: 

STABlLITEI:T 
. Niet stabiel oj.v. vocht 

CHEMISCHE REACTIES 

J "DC 
338 DC 
>34B DC 

1-.&"4 . 
1841 kgfrn3 

"C 
3.4 

reageert met vele verbindi::ngea::"(v.erhoogde}.:k.ans:op-~!llosie 
Bij verhitting : vo:rmlirg:v~g~ bijtentfe.:gllSsenldanp.errzw:avelQxi.den 
heftige exotherine· reaetie-m"eH¥.ate1'·{vooht)· ;. va~~>:an: biitende gasserrJdBmpen 
reageert exotherm met.QYgaftisdt-m:ateriaal : J."'.!!I!&l'1J)l ~l1taI!e·crntbranding . 
reageert met (sommige}~e&: lIOmting ,,~"t.QI;i~-gasse~mpen: ~f 
feageert heftig met· bFaorlha:re.stoffurr::.(verhmlgde:J..kBns'.op:brandlexplosie _ 
reageert heftig met (.so.rrnnige;):_basen::: warniteontw.ikb:l:ing.met verhoogde kans:op:fuau.dt6h'Plosie 
reage6t met (sterke).rediicttintra·::(verhoogde}Jrnns-op"·brarrdfexplosie 

TE VERMIJDEN OMST:ANDl~.EN STOFFEN: 

wmmtebronnen 
brandbare stoffen 
reductiemiddele:n 
(sterke) basen 
licht-ontvlambaar materiaaI 
metalen 
cellulosehoudende 'sroffen 
or:ganisch materiaaI 
oxidatieiniddeJen 

Afgedrukt in oveteenkomst met de. EG·richttijnen.911r55!EE.G: en.93/11:2lRG op 1&-0+20.or 
ChemprohaCh=iePartncr B.V JNBM Export.BS.lNed: Benzol Mij,13Y, 

-_.-' -.-... - .-... -~ ._- -- + 

6/10 
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JUN! 2003 
; 

WHl.lIGlm1DS'~T.Q:t 

Chemprolia CliemieF<i:l::tJ;reF.B.Y1NBMEA'pOrt:KV.lNed. Benzor Nil} R V. 

1-69850: t .G.eedgek.eum.op$ 8'/.04t1001 

Naam: ZWAVELZUlJR94% -9;8:%: 

TOXIC.HEIT 
Clironlsche to~icilei': 

lARC Groep: I 
AClIle·toKiciteit: , 

Bij begin van de·reukw~·tIe·ThV~,ove~eden 
Bijtend.voor de huid 
Bijtend v~~r de ogen 
Im1:ereud vcior de ~~~geu 

Y'o:ciCB/efFlsche qeOe'yens: 0 : ' 0 0 . 

. Niet 0pgenolfle!1 in:nlllt.agen:ite:i.tskse~ 
Niet opgen~men inter~eitSIaasse (EEG.MAK) 

TO:..XI-CrnmSGEVAAR 
Direct toxiciteitsgevatrr 

Bijtend 
Voor meer informatie! zi6abriek. "'fOxiC<)ro~eP' 

:indirect tariciteUJ'gevttor. , 
Reacties me"t toxiciteitSgt;:l7.am::zie. ~.chemisaheJ:eaIlties" 

Algemeen: 
Etswonden/corro-Jie Jtml..de huM 
AderlfhamlgsRJoei1fj/:hedep 
Kans op spasmekedeem'tlan-lJef-str.£Jtteit.oofi/ 
Irrilatie lucJL.'We~en 
Droge Keel.&ee{p2jtJ 
MfsseltJ1rheid 
Bidkpfjn 
Btoededge stoefga"g 
Bioederig braaksel . 
Brcmdwonden maeg-/~iezen 
~/oord gezicbtsve?'{/Joxe/t" 
Carrasie van het.tXJgWeefte! 
7Tanenvhed ' , 

Die iaottijdig !.:zmne:tJ ~jl1en, 
, . "Kans op IOllgo'ntsie1mg 

Kans op longoedeem 
B[j mname 'Pan grote-hBePselheden: 
, Shock ' 

Na.fangdtnige blootsl'e-lling/oolfioct: 
,Corrosie bovenste luchtwegen 

CHRONISCHE EFFECTEN 
Na /angdurige/!rerbaalde0~tsteUi"'1g/coIJtact· 

'.Rodehuid 
.Diag~ ,~uid 

JeU!c 
, Hmdttits!ag/ontJ'tel.:ing 

Mgedrokt in overeerikomst met de EG-richflijru:n-91J155fE£.G en 93/1J.:l1RG op t8'-04-2001' 
ChempFoha CheanePartner B.V.I NBM ExpoI!.B-.U;NecL:Be'OZol Mij-. ,B,V_· 

I' Herziea-ing \Ian; 3"01812000 . 

" , 
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VEILIGHEIDSlNJIDRMATIE" 
Chemproha ChemiePartner 'B.VINBM:ExpE)rt Rv.r Ned. BenzolMij . . S.V.· 

1-69850· f- Goedgekeutd.op:l:.&t04J2001 

Naam: ZWAVELZUUR94% - 9841. 

AanttZSting;Verkfetlring landen 
OntsleKIng/aanlasting oogweefiel 

lZ.. ECOTOnCOLOGISCHE~EN 

VERDELWG OVERlvfiLIEUCOMPAR1Th1ENTEN 
MIlieu jn.formatie i v.m; J1!Oler: 

Z wale -waterverontreinigeaEl (Oflpervlal-tewater) 
GeVaaF voer drin1."waterver:ontreiIDging (GroadW'ater) 
Schadel:ijk :voor visseo.. -
Scllade'Jijk voor waterorganismen 
Weinig schadelijk voor-baotetietl:{ECSO > lWing{!) 
Literatlillr vermeldt: tzeer) ziftig v~r- algen 
Uteratuur vermeldl:: met eioaccumlifeerbrurr 
pH -versclru.Mn.g 

Mllieu ir¢Onnatie r: v.m;. irudenz: 
Biola giSche afbreekbaarheid in de bodem: Did van toepassing 

ELIMlNATIEGEGEVENS 
WGK: 

. EC~O.xteE'EIT 

1 

Pri::lllilct ZW AVEL~ -9-40/~ - 98.0/0: 

J Herziening van: 30/812000-

0_=_ e._lUI _ 'P",.ra.m- lbAI!u1 

JX:J() l'Iut!n .. 
GAMEUSUO-FiNIs. • -
LEP(})OSpUCllOCBlRrIY 

;£CJI} H'ebt1'1f'Z1'ism.:lr; 
zoUJ:l1'Am , /JEt:.J}>QA{: JlaUN1,U 

I 
2ZMrusar: . 

" 
G.Q.OJt7STA.JFnN1S 

. .ECJfJ J»p!l1ffa.-
AU'.lINM:.M;t(1}{A 
CfU]{G(JNti:lMNGON 

.Ecro 11'al<TIP'gt1J1Uh'i!n.· . 
' ./MCIBJ/M' ACl1EPSUIJ, 

1I=.drat,pd.wrJlaJ:nplJir11l"': 
J'SEFlDOMCJMtS.FZf70R£J'CENS 
iUI'.BMl/' M;t(JW'A 

JNSTRUCTIES VOOR VER:.WIJBER:ffiG:VAN AFlAL: 
Afvalstofcode (Vlaander~): 04-830 l' 
Gevaarlijk afval (9I168glBEG) 
Rerwfunenlhergebruikea 
Neutraliseren 

. Neer.daarilonoplosbaaLDlWKeo 
Chl~ateren , . 
Immobiliseren van gifiige'Gf schaGelijlCe oestaOO'delen 
Afvoeren naar vergurufe st0rlplaats (Klasse I) 

-Mit -~Z"'IP"-
-.(411, -19_1L 

1-~.2J J1PI'f -~II 

-M it 'JQ-((NT ti>Jt11: 

! -9tf It 1=17..,;"4 

~N'" - jplflli'/1. 
=~-It "TO' 80 "",11--

I-no-It =-'8' '''--~ 

1-69~"'rIf -HA 
- Ult -JO"",'" 

Met de best bescbikbare tecbnieken. behandden ahlorens in.het nool ofhet aquatisch.e milieu te 
lozen -
BAGA code: D.2 -" 
KCAcode: 01 

, Afgedrok! in overeenkomst mefde EG-cichtlij.uen-9'illS5IEEO en 9-31i12/f.G op 1'8-04--2001 
Chemproha ChemiePartner B.V.l:NBM E:-;-part- B.V 1 N~d, Benzol Mij-._ B-.V. 

". 

8/10 
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WllLlGlmID-~R'MAT.IE .. _ • ~ ~ :. '. ( .. ':" . . , , l " . ' -". -
Chemproha ChemiePartner R V.I NBM~Jlxp@r.t R VJNed. Benzol Mij. B. V. 

1-69850-

Naam: ZWAVELWUR.94%.-~k 

14 TRANSPOR-TGEGEVENS 

ADR: .Tl'a:nspot;t over d:e."weg.: 

ADR-UNO-nr: 1830 
Gevarencode: 80 
Klasse: 8 
Randnummer. 2801 
Cijfer{s):: Ib) 
Gevaarlabel(s) tallies: 8 
Gevaar1abel(s) oolli: 8 

J .. Goedgekeuti!hop-:.18/04J2{)Ql 

Transportnaam: ZWAVELZUORMET"N1EEJB)AN~A~ 

. ADNR: Binnenscheqnraart.: 

Klasse: 8 
Randnummer: 680 1 
CijfeI(s); lb) 
Transportnaam: ZWAVELZQUKMETNlEER"DAN5'1% ZUUR 

·RID .: Transport via spoor.: 

Klasse: 8 
Randnumrner: 801 
CijfefCs): lb) . 
Transportnaam: ZWA VELZUURMET :MEER.DAN5Wo- ZUUR 

. . IlVIDG·: Zeeva:art.: 
IMDG-UNO-nr: 1830 
Verpakkingsgrpep: II 
Klasse: & . 
Bladzijd.e: 8230 
EMS-nurnmer: 8-06 
MF AG-nummer: 700 
Mme pollutant - . 

J .H-erziemng-v-an:·30/81200El' 

Tnmsportnaam.: SULFHURlC" ACID:wITlf.MDRE:-:mAN 51 % ACID 

rCAD: Luchtvaart: 

Klasse:.8 
Bijkomende 'gevaren: -
Instructie "passagier": 809fY809 
Instructie rrca:rgQ": 8lJ 
T:ratisportnaam: SULPHURI'e..A"CID:WI1'.H"!~7J0RE..'IHAN 51% ACID 

15 ETIKE::E'rER.ING 

EU catruogusnummer: 016-020'-00-8 · ElNECSIELINCS-m;: 23I..{i39-5 

·SYI:v.IBDLEN: 

Bijtend 

.'\fgedtukt in overeenkomst met de EG-rich!li.jrum.9t!:t55IEEG en 93fH2fEG op Ur-Q4-20Dl 
Chemproha ChemiePartner B. V.I NBM Expert a v :tNeti. Benz",l Mij,.E.'Y.':. . 9/10 
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WH,fGlfEmSINF€lRMAi!IE' .. 
Chemproha ChemiePartner'K V./'NBM EXport B: VINed. BenzoF ~fij. .. RV_ 

1-69850 . t, Goedgekelltth>p~t8f04nGQl I HerzieBiDg ·vrur. 3018!200(} 

Naam.: ZWAVELZUUR94:% .-98-4Jo, 

R-ZINNEN: 
R35: Veroorzaakt erns1ige .Qfaad.w~nden 

S-ZINNEN:· 
S26; Bij' aanrak:iug.nretrl~.o:geo..omDidde1iijk.met.J;JV.eFVioerlig water afspGeien en des1.imdig 
medisch advies inwirmen 
S30: Nooit·water op cieze.stof gieten 
S45: In geval van oagev.a!..-of ·indien. men ziclt oowel voelt, .onmiddellijk ·een:.arts r&adplegen 
(indien inogelijk hem4t.etilrettoaen:} 

Lokale voorSchriften en ED liist: 
Opgenomen in EEG - .Amrex 1 stoffenlijst.vmEichtlijIt;61!54.&tEEG en votgende 

16 OVERIGEINFORMATIE 

BIJK01-1ENDE INFORMATIE 
. De bov~de gegeve.tlS>geklen aif€elJl·'V@el'!Le"m.hfSl E- ge.a.oemde-pFocl~et~ cIit 
veiligh~dsinf0mratieb¥ad:. v.ermekte. G~crxghedeIL. ~ g.egewns ge1d'e.o..niet 'ZGruI"e;:meer 
wanoeer hef product samen:.met andere. prooUGt.en. womt gebtErikt.. Enmetzob:ciermeel>w.anneer 
het product m. e.en proces-we;nt toegepast Mh~el de· .s&menstelling van-rut . 

. vej.ligheidsinformatie'bfadmel ae.:meeste. zOJ:g1s .gedaan.:km"Cheti:Lproha.. ~IiemieP.arlneI:B. V.I 
NBMExportB. V.f. Ned. :BenzoL' Mij. B. V. ~ete.a~ERk.el:i.jkheid:·aan'Va-aFd'eJl"'Voor 
selladelijk:.e gevoIgen die.event;neel uit het g€bmik van.. dlt product zouden t,'1IDMn.0n1stea:n. De 
gc::bruiker dientzich'er 'VoorarvaU te.o.v.ertuigeitGlf:dE:gege.v.ens. volieclig en. ~.zijn i;roor de 
specia:1e toepassing.:v.an&t.pr:.oouct. ' 

R~levante wijzigi,ngenmeen reVisie wetden:aBngegeven met-een verticaIe .s1r-eep in de k'lintlijn. 

Revisie nr. 2 -
.' . 

. ' 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijnen.,91/t55IEEG en.93lU.2fEG~p 19-04.200.t 
Chemproha ChemieParlner B.V.r NBM-Expert RV.r Ned ·Benzo]·Mij. B.V. 10/10 
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PRODUCT INFORMATIE 

PRODUCT 

ARTIKELNUMMER 

PRODUCT KENMERK 

PRODUCT SPEqFICATIE 

-.... :.. ... 

VERPAKKING . 

PRODUCT TOEPASSING 

Bron 

Che:mproha ChemiePortner B.V. 

Nodere informatie 

Adres · 

ZWAVELZUUR 96% TECHNISCH 

,-69850 

Chemische naam '. 
Chemische formule 
Molecuul gewicht 
CAS'nummer 
ANNEX-1 'nummer 
EINECS nummer 

Zuiverheid 
Dichtheid 20 a C 

Samenstelling: 

ijzer (Fe) 
kwik (Hg) 
a,rseen (As) 
cadium (Cd) 
load (Pb) . 
zink (lo) . 
chloride (el) 
oxideerbare 
bestanddelen (50 2) 

20 liter.can 
. bulk 

200 liter vat 

Zwavelzuur 
H2S04 

98,1 
7664-93-9 
016.020.00.8 
231·639-5 

I 
94.0-98.0 gew % 
1,836 

max. 20 mg/kg 
max. D,S mg/kg 
max. 0,01 mg/kg 
max. 0,03 ing/kg 
max. 0,3 mg/kg 
max. DrS rrig/kg 
max. 10 mg/kg 

max . 40 mg/kg 

. . 
Zwavelzuur 96% technisch wordt geleverd als een olieachtige, kleurloze 
tot griisg~tinte vloeistof. 

ChemprohaChemiePortner: moart 2002 PM 11 [03/02] 

. Chemproho en haarwerkmoatschoppijen richten zich uitsluitend op de in- en verk~op, 
het voorraodhouden ("stockist"), de handling en .ciistribt)lie van ca. 300 ~oorten chemi.che 
produden'in de vorm van vloeistoffen eO-.vaste ;toffen. 

Voor produdveiligheids,informalie verwii~n wij noor het bijbehorende veiligheidsblad. De 
gegevens in dil informolleblad Iiin opgesteld in nouw overleg mel de producen! van he! 
produd. Wij kunnen echler geen enkele oansprokefijkheid aonvoorden voor schade, van 
welke oord en omvong don ook, door 'gebruik von dez.e gegevens. . 

Chemproho ChemiePoiiner B.V. 
Postbus 872-
3300 AW DORDRECHT 

.. 
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. CAS-nummer: [7664-93-9) 

ZWAV.FLZUUR(ca. !?8%) 

. FYSISCHE EIGENSCHAPPEN BELANGRIJKE GEGEVENS 

Kookpunt; ·C 290 KLEURLOZe; OUEACHTIGE HYGROSCOPISCHE VLOEISTOF 
Smeltpunt, 'C 11 De damp merigt zlch goOO met luchL De Slot ontleedt bij lIerhi\1fng onder lIormlng van gtflige dampen 
Ralalleve dichtheid (WIller .. 1) 1,83 /.zwaveltrloxldo. zIe aldaar). De slot is een stark oxidatlemlddel en reageert hefIJg met brandb;l.re en 
Relatlelle dampcfichlheld Qucht ~ 1) 3,4 'reducerende slolfen. De slot is een sterle zuur en reageert heltig met basen en is carros/el. Aeageert 
Relafieve dichlheid bil 20 'C van verzadigd heltig met organisctie-Sfoffen, oplosmiddelen en vel~ andere stollen met kans op brand en eXillasle. 
dampiluchtmengsel (Iuche: 1) • 1 Reageert mj!l melelen ondervorming vanwalerslo(g85 (zle aldaac) met leans op brand en eXillasle. 
Oampspanning, mbar bij 2.0 'C <0,01 Het geconoentreerde zuur last staal nlet san, . .. 
Dplosbaarheid in water volledig 
Relatieve molecuulmassa . 98!" MAC-wearde 1 mg!m~ . " 

De MAC-waarde kan overschreden :zijn voordat de 'geur WO!~ waargenomen. 

WIJze van opname I Inademlngsrislco:De st01 kan worden opgenomen In het lIc.haam door ina-' 
- deming en inslikken;''Een voor de gezondhei!1 gevaarfijk2 eoncentratie In de locht 2al door ver-

-
damping van deze Slof b~ ca 20'C ~iet of slecl'tts zeer langzaam worden bereik!; bij vemevelen 
eehler veel sneller. 
Directe gevolgen':De stat werk! bijlend op de .og~n, de huid en de ademhalingsorganen. In~de-
ming van damp enlo! nevel kan adamnocd verool2.8ken (long02deem). In ems!!ge geva/len kans 
op dadelijke a~oop. 

, 
, . ' , .' 

Brutqformule: . -H20 4S 
. -

.' . DIRECTE"GEVJ\REN' P~EVENTJE BLUSSTOFFEN " , 

Branrl':niet brand!:laar, !:Ilj vele relicties kans op ge~n contact met organi~che staffen en blJ brand in ' dJrecte omgaving: geen waterliou-
brand en e.xplosje. . ' .. " metalen. gende bfussfoffen gebruiken. 

EXRlosle:kans op e;xplosls' dqor yele: reactles. 

SYMPTOMEN' . I PREVENTIE EERSTE HULP 
, . 

STRENGE HYGIENE IN AlLE GEVALlEN ARTS WMRSCHUWEN , 

Inademen:b~lend.k!!elp·~n, ' hoeslen, 
migheid, ademnood. 

kortade· ventilatie (filtertype pi)_ frisse lucht, rust, haltzittende ho~dIng, -zonoi![g 
beadeJTIen, en naar zlekenhuI~ VeNoeren. . 

Huld:b~lend, rao(1heia, plIn. em~tige bromo- handsehoenen (butylrubber, PVC). bescher- veronlreinigde kledlng urttrekken, huid spoel!!n 
wonoen, " 

" . '!t '. men·de.kleding, met veer water of douChen, en naar arts viltw!l-
, . . . zen. ', •• 

O~e~Jjlend.fOodl1eid, pijn" sle'oht ~ieri. gelaalsllcherm, ot ocgbeschermfng in comb!- eerst langourig spoelen met veel water ' iron-
natili mel aqemhalingsbescherming, tac:tlenzen verWyderen mits makketijk magelijk). 

dan naar arts brengen. : : , . .. 
Inslikken:bijland, 'keelpljn, buikpijn, braken, mond lalen sPaelen. en onmiddellijk r:aar zie-
diarree. - keJ}huis veNeeren. 

. ~ ' ...... 
.' 

-. ... 
,OPRUIMING / OPSLAG ETIKETrERING 

.' Opruimen gernors! produkl:Oeslrundige wllarschuwen! Afleveringsetiket: 
Qraag chemlcall~n'P"~ uilrusling en v~rse luchlkapiperslllchlmasker. 

~ 
. 

Bij meer dan 50 Uter gevarenzo~e ontrulmf!r;I, . . 
Gemorsl produkt indamme{l en apnemen In Inert abso!plfemidd!!1 (gee" zaagsel) of onschadelijk 
maken met bicaroonaal (pas op vcor reacUe).ReaclJeprodukt verwijdoren met water.Spoe/water af-
voeren naar riool. , Corros!ef . . 
V'llen 'eliketteren en alvoeren volgens BI\<?A/KCA regels, 
Opslag:gescheiden van brandbare sto'lIen, reductierniddelen en bas en, geen contact met vocht, NFPA: 
ven!/latie~langs de vloe~ . R:35 

s: (1{2-)26-30-45 

~ Nota B : 

. BAGA: D2 ':tt .' :-
KCA :VI ... . . .. . ,. . . ._-- ..... - _ .. .. -- .-

OPMERKINGEN 

De versehlj{1selen van longoedeern openbaren' zich veelal pas na enkele uren'en worden versterkt door lichamelijke inspanning; rust en 9pname ill een 
.ziekenhl'ls Is ~aarom noodzakellik. Sij vergiftiging door deze st01 is specifieke Eers!e Hulp noodzakelijk; de benodigde middelen (zuurstofj moeten met 
gebrulksaanwilz)ng beschlkbaar Zlin . ' 
NOOIT water In ZUUf gieten, bij verdunnen ALTlJD :twavelzuur in water gieten, . , 
In PUBUKAT1EBLAO P 134·4 'len de lvt>eldsinspectie worden uitvoerige InslructJes gBgeven voor het vellig werken met zwave!zuur (In zweminrieh-
tlngen). Pas een Sleiiige gebruiksverpakking toe; pleats kwetsl;l.arc geb~ik5ve!pakking in een slevige houder. 

TREM-Card: lab; ERIC-kaart: B-<l1 

Voor uitleg gebruikte term en zie·het 
boek '!CHEMIEKAARTEN!!,' 

Be5telcode C...Q050 

Chemiekaarten dertlende edilie 1998 

GEVI: 80; UN-nummer: 1830 

Seek en losse ch'emiekaarfen bestellen bij: 
Samsom H.D. Tjeenk Willink bv 

Postbu5316 
2409 AH Alphen aan den Rijn 
Telefoon 0172-466822 47 
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3-flummer: [T783-20-2) 
monsulfaat 
mmoniumsulfaat 

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN· 

lolqlunt. 'C 105 
neltpunt, 'C <0 

,Iatieve dichtneid (water,. 1) 1.,2. 
Jlosbaameid in water. gJ100 ml VOl/adig' 
;g P ocl.noVwater -5,1-

. 
3rutoformule: . HBN10~S 
~9lati9"" molecuurnassa 132,t 

. ·'·.DlRECTE GEVAREN 
'. 

3rand: nret bl;andbaa," 

. ;.~. 
SYMPTOMEN .. 

Inadarnen: hoastalL 

HuJd: roodheld eli pl)n. 

Qllen: rrodheid en pyn. 

Inslikken: I<!iolpijn. missal1Jkheid, bulkpl}n. 

. 

AMMONtttMSULFAA T 
(4£)% m water)· 

':SELANGRlJKE OEGEVEN,s 

·K!..El1R1.OZ£ Ol?l.OSSING I!L.WAlER. 
011 i;lof:onUbedtbiJ contact mol bsstItl'..ctlderYO!'"rllnSlY30 gi!tlge- en b!)ts~ dampen {ooS: ZWBII9!-

, d10J<~mmoniak, zla ~aas?: T~ val&mslalml·ann, • 

MAG-waardE>' nletvastgeslllld 

Wlp;o van '~pru!meflru!d!!miD\)S"A8iCQ: O;t sIcf·1:an women.opglmc:man In het-lbllasrn.door In-
adamlng-vao-do-S8mso1 en doorJaGUKkon...Elo:Uts1Df"Jlll"damptbiJ 2O"C pral:tisch 'nial; b!lvemove!e:n 
1:nn:-aen:hindot!1jke .. concllll1rnlle.-iIl.da -Iw:III.-onIsfaan.. 
Dirnct.!'QllwlgOIl7 De SfDf wor)(tln'llaran¢op-da-cgan: tIB'huld an de adamhaJIngsolgB11en. 
Glllloige-n.",o,whllt,·mllla-u: B~is,giftlg vO>ll" :hat.v~l9ImIliGU. I ' 

PREVENTIE: BLUSSTOFfEN. 

blf. brBQd. In dirncta omgevJng-_ .glle-hlusstcf!en 
, toagesman: 

PRSVENTIE EERSTE HWb;?" 

vanUlatie, plaalSelijlw aiZulging.otad.amllallllg&--
beso{mrmmg:(filertypa 1<), • 

fdssaluC;bt· nJst, arts. raadplegen.. 

, hands.chC>llnen.{butylrubbs;, P'\lC}. ~ln1gde kladlng uitlrBi:k-an._ huid.spoelen 
metw91:wmar of. oaIJ..."hen. 

zuurbdt ~Inrmaar jS mlnuten spClalan-.ma! wala- (1l'I/l 
. a;>ntaclle~ .. erwiIc!uron). dan mar' [oog)art& 

i)mngen.. '. 

-mond.·JatBfl "'Poalen en near. arts.",erwipan . 

'. . 

NOOOS!TUATlE I e?RUlMlNS J OPS!:..AG ETlKEl'1ER1NS 

AfIeYBrfngsetlket:. v;aag laveranclsr' 
NOOOSITtJAllE! IS 'nle! tE>v9<WaChterr, 001:" niet-bij:oogeconlrolaerdYl1)kcmen-vart"daze-stcf: 

. 0erultnon gnmorst product:' E1raag hancf:aooenen, laarun, iillannl!!ll:a"mat Tilterty.pa" K B!l ZW"'·· 
bnt Ex1rn ventilalia, 
Ge~ prodvct Indammon, 'ZDI\ivuldlg opzulgon mI evenlueal bsrgabcull:lln. 

'Res/am vetWijd.rarrmat watet; Soo&IWB/el"lff;oemn- naar·nooh 
:s.v.entuaI9 vaten aU\(etmf:Bn an- afvoolBn "oIgens. rBglonekLregllis. 
'0ps111Q: ~eschaid9n van stet1<e basen. • 

-KGA. : {It 

OPMERKINGEN" 

, 
.. ' . 

... 
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Eisen aan de plaatsing van een zuuropslagtank 

Bij het plaatsen van een zuuropslagtank met een inhoud van meer dan 1000 liter, moet 
voldaan worden aan de hieronder aangegeven in de CPR15-1 richtlijn. 

De zuuropslagtank moet in een afgescherrnd gebouw geplaatst worden. De wanden en 
de deur van het gebouw moeten minimaal 60 minuten brandwerend zijn, gemeten 
binnen de verticale projectie van het opslaggebouw op de wand, alsmede binnen een 
afstand van de projectie van ten minste 2 meter horizontaal en ten minste 4 meter 
verticaal. Dit is schematisch weergegeven in de bijlage. De dakconstructie moet 
minimaal 30 minuten brandwerend zijn. Een opslaggebouw moet opgetrokken zijn 
zonder verdiepingen. 

In het opslaggebouw moet een vloeistofdichte lekbak geplaatst worden met een 
minimale inhoud van 110% van de inhoud van de zuuropslagtank. De zuuropslagtank 
wordt in deze lekbak geplaatst. De wand en van de lekbak moeten bestand zijn tegen de 
inwerking van· zwavelzuur, in deze lekbak mogen zich geen andere ·v10eistoffen 
bevinden. 

Een opslaggebouw moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie-inrichting, die niet 
ongewild buiten werking gesteld kan · worden. Indien gekozen wordt voor natuurlijke 
ventilatie, dan moet aan de volgende eisen worden voldaan: 
* De ventilatieopenirigen moeten rechtstreeks aangesloten worden op de buitenlucht, ze 

moet (diagonaalsgewijs) zijn aangebracht in tegenoverliggende wanden of in het dak 
en wei bij het hoogste punt en bij de vloer (boven de lekbak). 

* De totale oppervlakte van de ventilatieopeningen moet 0,5% van het vloeroppervlak 
bedragen 

* Elk ventilatierooster moet een Iuchtdoorlatend oppervlak van ten rninste 1 dm2 

hebben. 
* Indien gebruik gemaakt wordt van mechanische ventilatie, dan moet deze voldoende 

zijn om de lucht binnen het opslaggebouw vier maal per um te verversen. 

Nabij iedere uitgang van een opslaggebouw moet een nood- en een oogdouche geplaatst 
worden. Van belang bij de plaatsing van de nood-en oogdouches is, dat een persoon 
slechts een korte afstand kan afleggen indien er een ongeval plaatsvindt. 

Bijlage Dimensioneringsplan Bovema S-air Luchtwasser juni 2003 49 
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Pas Nr. Omschrljvlng Aan!ol Pas Nr. ' Omschrl]vlng 

01 Bodemplool ,. 07 OnUuchling 

02 Buitenrnonlel HOPE Ix DB Overstod 

03 Binnenmonlel PVC 1. 09 VUlielding 

04 Del.sel Ix 10 Mongol 

as PVC Vlaller Ix 11 Lekdeleclle 

06 Aonzuigleidlng 1. 

i ll 
. :J 

4 ... .... ""' • • 

ZUURTANK AFMETINGEN 

Groolte tonk (Ilr) ArmeUngen (mm) 

1000 liter .. ll00mm K H= 1710mm 

2000 liter <1l1500n1m x H - 1 71 Ornm 

4000 liter 1112005mm x H= 1990mrn 

05 _ R_ rr- .". 

h 

~ 

I 
.. 

I I I ~ 
LEI(BAI< AFMETINGEN 

Groolle lank (IIr) AfmetJnQen (mrn) 

1000 Ii Ie,' L ... 1500 x 8=1500 x H=5ll0 

D~ 
2000 Iller L=2000 x 8=2000 x H=500 

4000 iller L=2500 x B=2500 • H=500 

Materioal: HDPE 

Bovema' .Iair 
Let op: voor de hoogte van het gebouw 

~IDf¥~NR.h M ~A,( MJm : ~1 ~~ ~i 
Aonlol voor de zuurtank, de hoogte van Kilen! : 

Pro ekt ; 
h de tank +70 em nemen. Offer I. Nr. : 

1. Tekenlng Nr, : 
Ploo ts 

1x 
Omschrli'ilr19.. ; Afme.tlriQ zuur\""k. lakbok en 'lobouw 

\x Datum: Noam: Formaal : Schoal ; 
Orlg. : 9-06-0J MJV 1. 
Roli,le: A4 
A.vIoIe I 

-

I 
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Algernene infonnatie luchtwassers Boverna S-air B.V. 

Bijlage 4: 
BriefMinisterie van LNV aangaande de toepassing van het spuiwater 
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LNV 

Ontheffing verbodsbepalingen Meststoffenbesluit 1977 

Bovema Konstrukties 

15 september 2000lTRCDLl200013674 

Krachtens de Omheffmgsbesehikking 
verbodsbepalingen meststoffen (Stert. 
230, 1977, Stert. 250, 1979) en gelet 
op artikelen 7 en 8 van het 
Meststoffenbesluit 1977 (Stb. 495), is 
door de Direeteur-Generaal 
Landbouw, Namurbeheer en Visserij 
verleend aan rmna Bovema 
Konstrukties te Milsbeek een ont
hefting van de verbodsbepalingenffi
van het Meststoffenbesluit 1977 voor 
het verkopen en vervoeren als mest
stof van spuiwater uit de ehemische 
luchtwassers die door voornoemd 
bedrijfzijn gemaakt en in·werking 
zijn op veehouderijbedrijven. Aan 
deze ontheffmg zijn de volgende 
voorwaarden verbonden: 
1. Het product moet worden aange
duid met: stikstofhoudende zwavel
meststof. 
2. Er dient een garantie te worden 
gegeven voor: 
Sulfaat (SO)) totaal; 
Stikstof (N) totaal. 
3. Bij het vervoeren en verkopen' 
IDoet een. afleveringsbon worden vers-

trekt IDet de voorgeschreven aandui
dingen, alsmede een gebruiksaanwij
zing en doseringsvoorschrift. 
4. De gebruiksaanwijzing en het dose
ringsvoorschrift dienen te worden 
opgesteld overeenkomstig de riehtlij
nen van de overheid en ter goedkeu
ring zijn voorgelegd aan de 
Commissie van Deskundigen inzake 
Meststoffenbesluit 1977. 
5. Op deze ontheffmg zijn voor het 
overige de bepalingen van het 
Meststoffenbesluit 1977 en de 
Meststoffenbesehikking 1977 van toe
passing. 
6. Deze onthefflllg laat de toepasse
lijkheid van andere wettelijke VOOT

schriften, waaronaer voorschriften uit 
hoofde van algemene milieuwetge
ving, onvedet. 
7. Alle partijen spuiwater die als 
roeststof worden vervoerd en verhan
deld dienen te worden geanalyseerd 
op hun gegarandeerde samenstelling, 
conform de bij RlKlLT in gebruik 
zijnde methoden. Het gebruik van een 
hiervan afwijkende analysemethode is 
pas toegestaan, nadat is aangetoond 
dat deze afwijkende analysemethode 
verkrijgbaar is met de bij RlKILT in 
gebruik2ijnde methode. 

Uit: Staatscourant 20 september 2000, nr. 182/ pag. 25 

8. Voorwaarde 7 komt te vervallen 
nadat uit de analyseresultaten van ten 
minste 20 partijen door de Commissie 
van Deskundige inzake het 
Meststoffenbesluit is vastgesteld dat 
de spreiding in de gehalten aan sul
faat-totaal en stikstof-totaal geringer 
is dan 0,5% absoluut ten opzichte van 
een generiek gegar3Jldeerd gehalte. 
9. Deze onthefrmg treedt in werking 
op de dag van publicatie in de 
Staatscouant en wordt verleend voor 
de duur van 5 (vijf) jaar. 

Een belanghebbende kan binnen zes 
weken na de dag waarop deze beslis
sing is verzonden hiertegen in beroep 
gaan bij de rechtbank in het arrondis
sement waarbirmen de belanghebben
de zijn woonplaats he eft. Voor de 
behandeling van het beroep is een 
griffierecht verschuldigd dat voor 
natuurlijke personen f 225,- en voor 
andere dan natuurlijke personen 
f 450,- bedraagt. 
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Algemene informatie luchtwassers Bovema S-air B.V. 

Bijlage 5: 
Onderhoudscontract 
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Onderhoudscontract "L W"luchtbehandelingssysteem 
+~. oc>.o~~ o3 LI 

Dit onderhoudscontract van het "LW"-luchtbehandelingssysteem (Groen Label nummer BB 
99.06.076) voorziet in het wekeli jkse controle programma dat uitgevoerd dientte worden door de 
gebruiker, het preventief en curatief onderhoud van het "LW"-luchtbehandelingssysteem door de 
producent en de half-jaarlijkse controle van het inspectielaboratorium. Het contract bestaat uit in 
totaal vijf pagina's (inclusief deze) en is in tweevoud opgemaakt. In bijlage 1 en 2 is het 
wekelijkse controle programma uitgewerkt, in bijlage drie het jaarlijkse onderhoud nader 
uitgewerkt en in bijlage vier de controle uit te voeren door een Sterlab erkend laboratorium. Het 
volledige contract dient ter inzage te liggen bij inspectie. 

Dit contract is, in tweevoud, opgemaakt d.d .. ...... . .. ... . . tussen 

Adres: ........................... .. 
Bovema S-air BV referentienurnmer: ............ ... . 
in dit contract verder te noemen als de gebruiker 
en 
Bovema S-air BV gevestigd te Vemay in dit contract verder te noemen als leverancier bereikbaar 
tijdens kantooruren onder telefoonnummer: 0478-515252. 

Het contract is afgesloten voor onbepaalde tijd .. 
De Kosten vom het jaarlijks onderhoud, voor omschrijving zie bijlagen, worden de volgel?-de 
Kosten in rekening gebracht: per reis/arbeidsuur € ..... , .. = en per reiskilometer € .... , .. =. Voor de 
monstemame, controle en rapportage van het systeem heeft Bovema S-air een contract gesloten 

. met een Ster Lab. Kosten per monstemame, inclusief analysekosten, per keer bedragen € ..... , .. = 
voor een tweede monstemamepunt op een zelfde lokatie die gelijktijdig bemonsterd kan worden 
geldt een bedrag van e .... , .. =. Bovenstaande Kosten zijn exclusief BTW en zuHen jaarlijks 
vastgesteld worden volgens prijsindex en CAO ontwikkelingen. 

Gebruiker en leverancier verplichten zich t~ houden aan dit onderhoudscontract, bestaande uit 
in totaal vijfpagina's,. en waarbij bovenstaande Kosten gehanteerd zullen worden. 

Voor akkoord: 
Gebruiker Bovema S-air BV 

De heer ... . ........ . . .. Dhr. M.P.l.W. Clephas 

Bijlagen: 1+2) Wekelijks onderhoud te verrichten door de gebruiker 
3) Jaarlijkse onderhouds/inspectiebeurt door de servicedienst van de leverancier. 
4) Halfjaarlijkse inspectie door Sterlab. erkend laboratorium. 

Bijlage Dimensioneringsplan Bovema S-air Luchtwasser juni 2003 
54 



Bijlage 1: 
1) Wekelijks onderhoud te verrichten door de gebruiker 

De gebruiker dient wekelijks de installatie te controleren op een goede werking van de 
volgende onderdelen. 

a) ventilator( en) 
b) waterpomp( en) 
c) zuurdoseerpomp( en) 
d) zuurniveau zuuropslagtank 
e) zuurtegraad van proceswater 
f) hoeveelheid spuiwater 

De door de gebruiker te ondernemen actie( s) bij een niet juiste werking van de bovenstaande 
onderdelen: 

a) Indien een ventilator aanloopt of uitvalt dient binnen 24 liUT contact opgenomen te 
worden met de servicedienst van de leverancier over controle/reparatie/vervanging van 
de ventilator. Als een ventilator aanloopt dan dient de oorzaak binnen 1 werkdag 
weggenomen te zijn. Als een ventilator uitvalt dan dient deze zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk binnen 24 uur vervangen te zijn. Eventueel uit te voeren door de servicedienst 
binnen 1 werlcdag indien de centrale afzuiging werkt met een ventilator, anders 2 
werkdagen. 

b) Indien een waterpomp niet meer functioneert dient binnen 24 uur contact opgenomen te 
worden met de servicedienst van de leverancier over de controle/reparatie/ vervanging 
van de waterpomp. Werkzaamheden dienen binnen 2 werkdagen uitgevoerd te worden. 
Irldien tijdens de controle blijkt dat de waterpomp niet ter plekke gerepareerd kan 
worden dan zal deze tijdelijk -vervangen worden door een reservepomp van de 
leverancier. De defecte pomp wordt vervolgens opgestuurd naar de leverancier. Als 
reparatie niet meer mogelijk is dan zal bij de gebruiker een ruil waterpomp geplaatst 
worden. 

c) Indien een zuurdoseerpomp niet meer functioneert dient binnen 24 uur contact 
opgenomen te worden met de servicedienst van de leverancier over de controle/ 
reparatie/vervanging van de zuurdoseerpomp. Werkzaamheden dienen biimen 2 
werkdagen uitgevoerd te worden. 
Indien tijdens de controle blijkt dat de zuurdoseerpomp niet ter plekke gerepareerd kan 
worden dan zal deze vervangen worden door een ruilpomp van de leverancier. De 
defecte pomp wordt vervolgens opgestuurd naar de leverancier. 

d) Indien het niveau in de zuuropslagtank onder het niveau komt van 21 dagen verbruik 
(aan te geven door de leverancier) dan dient nieuw zuur besteld te worden bij de 
zuurleverancier. Bestellen kan tijdens kantooruren. De gebruiker zorgt ervoor dat binnen 
7 dagen zuur wordt aangeleverd. 
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Bijlage 2: - vervolg-

e) De zuurtegraad van het proceswater wordt gecontroleerd met een lakmoespapiertje. 
Indien de zuurtegraad van het proceswater met meer dan 1 eenheid afwij1ct van de 
normale ingestelde zuurtegraad dan dient binnen 48 uur contact opgenomen te worden 
met de servicedienst van de leverancier over een controle van het zuurdoseersysteem. 
Indien de zuurtegraad boven de waarde van 7 ligt dan dient binnen 24 uur dit probleem 
opgelost te zijn door de servicedienst van de leverancier. 

f) Indien de werkelijke hoeveelheid afgevoerd spuiwater niet overeenkomt met de door de 
leverancier aangegeven hoeveelheid (vastgelegd in de opleveringsverklaring) dan dient 
binnen een 1 werkdag contact opgenomen te worden met de servicedienst. Bijstellen of 
repareren van spuiregeling dient binnen 5 werkdagen uitgevoerd te worden. 

Ret wasserpakket en de druppelvanger dienen gereinigd te worden indien de weerstand over de 
wasser meer dan 150 Pa bedraagt. Bij voorkeur voordat de j aarlijkse inspectie plaatsvindt door de 
leverancier zodat de nulsituatie kan worden vastgelegd 

Garantievoorwaarden volgens Metaalunievoorwaarden waarvan U een kopie wordt overhandigd. 
Als een onderdeel van de installatie niet goed werk-t dan zijn de kosten die gemaakt moeten 
worden om dit ·'op te lossen, als dit binnen de garantietermijn van de leverancier valt, voor de 
leverancier. Buiten de garantie teimijn zaJ de berekening van de kosten geschieden op basis van 
nacalculatie en volgens de tarieven zoals vastgelegd in dit onderhoudscontract. 

De gebruiker dient elke week bovenstaande punteJ:? te registreren in het logboek dat ten alle tijden 
ter inzage dient te liggen voor inspectie. Verder dienen aIle andere relevante gegevens in het 
logboek opgenomen te worden zoals zuurlevering enz. Dit om ·eventuele oorzaken van storingen 
eenvoudig te kunnen achterhalen. 
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Bijlage 3: 
2) Jaarlijkse onderhouds/inspectiebeurt door de servicedienst van de leverancier. 

Tijdens de jaarlijkse onderhouds/inspectiebeurt van het systeem door de servicedienst van de 
leverancier worden de volgende werkzaarnheden verricht: 

a) Samen met de gebruiker WOI9.t het logboek doorgelopen en eventuele apmerkingen van 
de gebruiker worden besproken 

b) Stroomopname van elke ventilatar wordt gecontroleerd en geregistreerd, cantrole op 
juiste werking 

c) Stroamopname van elke waterpomp wordt gecontroleerd en geregistreerd, cantrole op 
juiste werking 

d) Zuurdoseerunit wordt gecontroleerd 
e) Zuurmeetelektrode wordt geijkt 
f) ·Zuuropslagtank en vulinstallatie worden gecontroleerd 
g) Zuurtoevoerleidingen worden gecontroleerd 
h) Waterreservoir, leidingen, appendages worden gecontroleerd 
i) Dniaiurenteller wordt gecontroleerd en geregistreerd 
j) Spuisysteem wordt gecontroleerd, geregistreerd en eventueel bijgesteld 

De kosten van deze jaarlijkse cantrole door de servicedienst van de leverancier zijn afhankelijk 
van de grootte van het systeem dat bij de gebruiker geplaatst wordt. De kosten komen voar 
rekening van de gebruiker. De jaarlijkse onderhouds- en inspe.ctie beurt wordt vastgelegd in het 
logboek en ligt ter inzage voor inspectie. 
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Bijlage 4: 
3) Half jaarlijkse inspectie door Sterlab erkend laboratorium. 

Door de leverancier is een Sterlab gecontracteerd voor het uitvoeren van de inspectie volgens de 
richtlijnen, opgesteld door IMAG-DLO te Wageningen en welke zijn vastgelegd in het leaflet van 
de Stichting Groen Label behorende bij het op de eerste pagina van dit contract omschreven 
nummer. In deze richtlijnen en het leaflet staat aangegeven welke waarde de te controleren 
variabelen moeten hebben en tussen welke grenswaarden deze zich moeten begeven. Het 
laboratorium zal de resultaten van de inspectie toetsen aan de richtlijnen en vervolgens de 
resu.ltaten en conc1usies van deze bevindingen rapporteren aan de gebruiker, het lokale gezag en 
de leverancier. 

Op de volgende punten zal de "LW"-type luchtwassysteem geYnspecteerd worden: 

a) Molverhouding tussen ammonium en sulfaat concentratie in het proceswater 
b) Zuurgraad van het procesWater 

Het monstername punt bevindt zich aan de drukzijde van de watercirculatiepomp. 
Op lokatie wordt een watermonster genomen CIat in het laboratorium geanalyseerd zal worden op 
samenstelling volgens de richtlijnen. Vervolgens zullen de resultaten gerapporteerd worden aan 
de gebruiker, leverancier en het bevoegde gezag. Indien uit de rapportage en conclusies blijkt dat 
bepaalde parameters afwijken zal hierop actie worden ondernomen door de leverancier. Aan het 
lokale gezag zal gemeld worden welke acties zijn ondernomen om het systeem bij te 'stellen. 

v oor de kosten voor het bij stellen of repareren van het systeem gelden de in dit 
onderhoudscontract opgenorn,en afspraken. De resultaten van de halfjaarlijkse controle liggen ter 
inzage vOOI inspectie en worden opgenomen in het logboek. 
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~ . ~ ' . 
~Redactioneel 

.tret jaar 2000 had op de valreep /fog een verrassing in pete_o. 
Op _8 december heefr net ministerie van' VROM een brief 

. ~es_tuurd met een regeling om heE atltidperen op de nieuwe. 
,illllIloni.akregelgevlng Le veihlnderen. De nleuwe wet werp~ 
zijn schaduw _ vooruit op de Vergunningverlening. Daarom 
zien we in dit nieuwe jaar reikhaIzend uit naar de inhoud van 
de nieuwe regelgeving. Deze wordt in het voorjaar besproken 
in de twe~de kamer en is vanaf dat moment openbaar. Ook 
is de nieuwe Uav gepubliceerd. Bij de nieuwe wet staan we 
stil iIl het ~erste artikel van deze TES-info. Daarnaast hebben 
we veel technisCh riieuws over de luchtwassers (Spui- -en ven
tilatienormen) ~ 

WYl"'",,] . . 
WiENieu-we' ammoniakWet 

Het kabinet heef! ingest=d met het voorstel voor een nieuwe 
. ammoniakwet, de Wet ammoniak en veehouderij. Deze nieuwe 
wet ga~t de Interimwet ammoniak en veehouderif Gav) ver
vangeU: kngezien- de lav uiterlijk op 1 jantiari 2002 vervalt, 
moet de nieuw.e wet dan in werking treden. 

Anficiperen tegengoan 
In het wetsvoor~tel is ~en regeling opgenomen om het antici
peren .op de nieuwe wet tegen_ te gaan. ~e(kabIDet vo/Wacht 
namelijk dar, vooruidopend op de nieuwe amm0niakwet, vee
houderijbedrijven zich in en nabii kwetsbare natuurgebieden 
g~ v~gen of uitbreiden. Dit zou de uitvoenng van het a:rnmo
~leid en de reconstructie 6nderrni.jn~. Op 8 dece!Jlber '2900 
!leeft het ministerie vari VROM hierover een brj.ef vertonden. 

Vergllnningen vervallen 
'. "De regeUng is dat bij het in werking treden van de' nieuwe wet 
. alIe .Op of na 8 dec'ember 2000 aangevraagde tnilieuvergun
nir1gen komen te vervallen. Dit geldt yoor alIe aanvragen voor 
het -oprichten en uitbreiden van veehouderijbedrijven in voor 
verzuring gevoelige bo~- en natuurgebieden zoals_ aangewezen 
in de Interimwet ammoniak en veehoudeI;ij,. of in een zone 
y:m 500 meter daaromheen. Alleen.wanrieer de vergJpning ruet 
in strijd blijk"t met de nieuwe wet, dan blijft deze in stand. 

Herkansing . . ._, 
Ms een vergunnin~ op grond van de nieuwe wet ve~alt:':bi~dt 
de regeling de 'veehouder de .kans am binnen 'een bepaa:lde 
termijn een nieuwe uitbreidingsvergunniJ;tg aan te vragen. ~ de 
rueuwe aanvraag kan de veehouder aanpassingen doorv;)eren 
am alsnog aan de nieuwe wet te voldoen, bijvoorbeeld door 
het toepassen van 'verdergaande' eJ:clssiearme stalsystemen of 
door het houden van rnind~r dieren. Gedurende qe vergun
ningprocedure mag het bedrijf in werking blijven, ook al is"het 
in strijd met de .wet. 

P~litiek 
Duidelijk is dat het kabinet een belangrijk signaal heeh afge
geven: ongewenste uitbreiding van de veehouderlj in en nabij 
voor verzuring gevoeli&"e gebieden voorkomen. Dit' heeft een . 
brede steun van de kamer. Tegelijk is de ·nieuwe wet nog 
onderwerp van politieke besluitvorming (o.a. _een zone van 
250 m.). De toekornst moet leren of het wetsvoorstel met de 
regeling die tertlgwerkt op ?-anvragen tot en met 8. dece.mber 
juridisch houdbaar is .. Naar verwachting komt h~t .rmrusterie 
van VROM met een t,?elichting op 'de regeling: 

Waf te doen? 
- Gemeenten doen er goed aan om de aanvragers op de rege

ling te wijzen, zowel schriftelijk als mondeling bij het indienen 
van de vergunning en 'het verlenen daarvan. 

- Veehouders doen er :verstandig aan ruet een geheel.het bedrijf 
omvattende revisievergunning aan te vragen, maar een ver
anderingsvergunning. 

~ 
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l.",..;.",fitoo~!?~[(1~ u,,'m.m\\!llllJ~IE~S'1i.5~ Spuiwater chemische luchtwassers ., 
. . 

Sinds enkele jaren is het mogelijj:l: am de a,mmoniakemissie uit 
stallen terug te dringen door . de' ventilatie1ucht . cbemisch te 

wasser.. D:WvOorwordt de vendlatie1uCbt door e~ filter geleid. 
Dez~ is te vergeUjken: met een spans met eeo zure vloejstof. D~ 
amrnooiak uit de vemilati<:lucht worde·door he~ zuur gebonden. 
Hoe meer. zuur er worc:!t gebruikt, hoe meer ammoniak: er uit 
de ventilaticl.4chr kan worden gehaa1d. Afban.ke11jk van dirzuur
gebrulk lila er chelllische luchtwaSSers beschikbaar die inet eeo 
rendement van 70 - 90 - 95% de ammoniak uit de ventilatie
lucht wassen. 

In het onderstaand schema is de werking van een luchtwasser 
w~ergegeven. 

Uitfa.:tt 'schonc'lucht 
70 - 90 -:95 % mindor ammoWak: 

I!e~ spui 

InllUlt 

scallucht 

Na het -wasproees blijft een vloejstof met een zuur-arnmo.p.iak
. verbinding over. Dit'afvalwa;er, oak we! het spuiWater genoemd, 
is al: ge.rcime djd onderwerp van discussie. 'De vraag is of bet 
moet worden gezien ats eeo gevaarlijke afvalscof en als zod~g 

,, 'I<:an wofden 'verwijderd van'het bedrijf. of dat het eeri biuik-

bare mestStof is. 

Gevaarlijke afvalstof 
'Aanvankelijk werd her spill niet ~ gevaarlijke afvalstof gezien .. 
Het mengen met mest was op basis van de Uitvoeririg;;regeling 
van de· Interi.n).wet ammoniak en veehouderij toegestaan. 
Sinds rnei 2000 wordt hierin verWezen naar een brtef van het 
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ministerie van VROM over dit onderwerp een brief met "·I:vIilieu
hygienische randvoorwaarden ~oor verwijd~ring van spuiwater 
van lu'chtwassYstemen in de veehouderij" CDWV200(055147). 
In de brief is vermelci dat uit roetsing van d~ gehalten in het 
spuiwater aan de grenzen van het Besluit aanWljzing gevaarlijke 
afv~toffen blijkt, dat het spuiwater van de chemische wasser -

. eeo gevaarlijke afvalstof is. . 

Me~tstof 
Vit de genoem~e brief blijkt. verder dat het spuiwater niet 
voldoet a-an de eisen die .zijn opg~omen in de Lij~t )net 
M~ststoffen (artikel 2 en 3 van het Meststoffenbesluit .. 19.77). 

. fliervan kin een onthefflng worden vc;:rleend. Wanne~r deze 
wordt verleeD:d, kan degene aan wie de ontheffing U; ~e~le·end,. 
het spuiwater onuer de in de ontheffing gestelde voorwaarden, 
als meststof vervoeren en/of veiliandel~n. Inmiddels hebben 
enkele pmducenten van wassers deze ontheffmg geKjegen. 
Het ligt voor de hand dat de prodl:lcenten van de lucb:.twassers 
een dergelijke ontheffing 'aanvragen en het spuiwater van de 
betreffende' veehouderijbedrijven inzamelen (vervoeren) en 
doorverkopen (verhandelen) als meststof. V~~r de.veehouder 
is het ~et. interessant 'om een· ontheffing aan. te vrp.gen. Die 

:.moet het spui dan VaD. het eigen beclrijf~oeren en verkopen. 
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Afvoer als afvalslof 
Het spuiwater mag worden afgevoerd als gevaarliik: afval. Het 
spui moet worden aangeboden aan een door de wet erkend 
verzamelaar van gevaarlijk afval. In hoofdstuk 10 V?Il de·Wet 
milieubeheer 'zijn .biervoor bepalingen opgenom:en, De 'vee
houder moeI voldoen aan deze bepalingen van de Wet. 

Afvoer als meststof 
Een produ<::ent van chem.ische luch.twissers, die w eI over de 

" rder genoemde on,theffing beschikt mag spuiw ater van ~en 
,.~j~houderijbed.rijf afvoeren . . Hoofdstuk 10 van de Wet milieu-

Uitla2..t 'smQae' luc:ht 

- 90 - 9S " m1ndet: ammoniak 

apU'topslaan 
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lozen op het oppervlaktc:water 
·Yerhodc:n 

Afvoc.r via riool 
• Vergunnins Dodig 

Menge::ri m.et:mest: afvoere.n 
of aanwenden op dgen grond 
.. Mlliemecb.cJsch ge~ re~e optics 

.. o\fvoer a1s meststof 
.. Op basis van onthc.ffing meststofft:o.wet 

door de: producent van de lucbtwaSS~ 

A£voer a1s geva=lijke af\I:llstof 
.. Naar een e:rkendc: ve:rz:am.daa.r geva:uiijke 

afvalstoUcn Wet mllieubeheer 

beheer is dan niet van toepassing. Artikel 22.1, zesde lid 'Van 
de Wet milieubeheer geeft namelijk aan dat Hoofdstuk 10 van 
de Wet milieubeheer over afvalst~ffen niet varr toepassing is 
op gedraging~, voor zover daaromtrenrvoorschriften gelden, 
die zijn gesteld bij of·krachtens de Meststoffenwet. ' 
Wotden boyenstaande ov~egingen opgenomen in de con~ . 
siderans, dan zijn voorschriften niet neidig. Bij ·de vergu~nirig
aanvraag.moet weI een bewijs van de ontheffmg van de leveran
der van de chernische wasser zijn gevoegd, 

Controle 
Voor de cpntrole' moeten de afvoerbewijzen bewaard worden 
(tot 5 jaar). Een voorschrift dienaangaancl,e moet in de ver
gunoi,pg worden opgenoroen. Deze afvoefbewljzen rooet~ te 
allen tijde beschikba?-f zija :voor het bevoegde gezas. Di.t g~dt 
zowd b ij afvoer als gevaarlijk afvaI als voor afvoer als m.~of. 

Mengen en aanwenrfen op eigen gTori.d 
Vo.or het m~gen van bet spui~ter met ro:est roo.e! gel~t op 
de "anti-meng" clausule ~ het Besluit aanwijzing ge-vairlijke 
afvalstoffen door het bevoegd ' g~g (gemeente) In de ver~ 
gunnio.g uitdnikk~ijk. tQ~stemming word~n gegeven. Dit de 
aanvraag om de vergunning moet dan bUjken 'dat het mengsel 
van spuiwate1' ~ .roest op' de eigen grQod wQrdt aangewend 
waarvan is vastgesteld dar .toediening van zwavel gedurende 
~gere tijd om landbouwkuridig~ redenen gevfenst is. Die laat
see kaJ;l bijvoorbeeld aan de hand van een gI"9ndanalyse en 
daaraan gekoppelde b~estingsrichtlijnen voor zwavef.ln de 
I?eschikking op de· aanv;aag k:unnen zo nodig voorschriftea 
worden verbonden met het oog op een goede benutting van 
stikstof en sulfaat door de gew~sen. Het stellen v~n dergelijke 
voorschriften en de contrple. op naleving daarvan is geen een
voudige zaa,k. Veel gemeenten en milieudiensten in de regio 
zijh daarom van' mening dat. het mengen van spuiwater en 
mest voor gebruik op eigen grond geen reele optie is . 

Menqen en afvoeren 
H~ mengen van mest en spuiwater om het mengsel vervolgens . 
af te 'voeren naar buiten het bedrijf stuit op de "anti-roeng" 
dausule in het Besluit aanwijzing gevaarlijke ' afvalstoffen. Oak 

het ministerie van VROM geeft L.-1. pa~ brief aaIl dit om. milieu
hygienische redenen onwenselijk te vinden. Afvoe~ van het 
mengsel buicen het bedrijf zar veelal neerkomen op versprei- · 
ding van zwavel richting de bodem en is geen reele optie. 
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en ven·tilatienormen 
De ventilatielucht uie ·sralle:n vergaand, wordt gezuiverd van ammoniak. Voor de varkenshouderij zijn biologische en chemische 
wassers I?esr.hikbaar die 70% van de ammoni* uit d~ lucht palen. Door in de;: chemische WlISseIS mee~ ~ur te ~ebruiken wordt 
.?:elfs 'een rendement van 95% behaald. Voor de pluimveehouderij :djn aileen chemische wassers beschikbaar (90% rendement). 

Tegenwoordig komen alleen nag centrale luchtwassers voor (zie kader). Veor deze centrale luchr:wassers is het be~angrijk om rekeninf, 
te houden met ventilatienormen. DaiFop kan bij' de vergunningverlening de cap\idteit van: de luchtwasser worden be~ordee1d. 

Problel1Jen voarkomen 
Her Klimaatplatform (zie rekStkader) heeft ventilatienormen opgesteld om te voorkomen dat problemen ontstaan als gevolg Yah' 

een te lioge of te lage vendlatfecapaciteir. Denk bijvoorbeeld aan een war,me z;;'merdag waarop ZWllIe varkens in de stal ·liggen. 
In de pluimveehouderij is de 'ventilatiecap~citeit voor stallen getiaseer'd qp de bpeveelheid af te voeren warmte.·Is een lagere caRkiieit 
ge~eerd'<ian waar de o~igheden oni vragen Oll die geva] het 'maxiinum'), dan treedt er on.voldoende lu~~~g op 
enlof worde er onvoldo~de warmte afgevoerd. Een lme1punt is dar het in de praktijk vaak met rnogelijk is om precies de , b~de 
'ma:x:inkle'ventllatlecapactteit te realiseren. Her' installeren. V2;U een bepeqcre overcapaciteit is dan verstandig. Een. teo ~ote" ov~r~ 
capaciteit kan echter nadelig z,ijo. Zo lrunnen bijvoorbeeJd gezondheids-llongproqlem.eD, ontstaan'als gevolg van tocht 

BijkoI!lende ¥,ooriJ"e.1en , 
Het h?nteren van ventilatienormen bij het toepassen van een centrale luchtwasser heeft bijkQmende voorde.1en voor bedrijf en 
inilieu. De capaciteit van de centrale luchtwassers is afgesteld op de hoeveelheid aangeboden lucht en de concentratie annnoniak 
daa.riil. Dan is he~ rendemenfvan 7QOAl, '90% of meer red~Ctie van de ammoniakemissic:; goed' te waarborgen. Wordt te veel of te weinig 
geventileetd clan lean het rendement tegenvallen en word! naar verh9uding te vee1. energie gebruikt en ontstaat er meer spui. 
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VenfilafienormeJl Varkenshouclerij 
be Groen-Labelstalbeschrijviilgen voor centrale luchtwassers verwijzen naar de veI1tilatienormen van het Klimaatplatform. De door 
het KlimaatplatfQrm opgestelde·normen.zijn weergegeven in onderstaande tabel. Deze zijn ook gepubliceerd in de Ni~uwsbrief 
van Stichtirig Groen Label van maart 1998: Met de toelichting bij de tat?el geven we uideg bij het toepassen van de normen. 

De ventilatienormen geven de maximaal te realiseren yentilatiecapaciteit weer, 'zowel voor directe afzuiging ali; voor centrale afzuiging. 
't gaat om dehoeveelheid lucht di~ daadwerkelijk uit de stal wordt geventilee~d (de werkelijke-tuchtopbrengst). Deze ligt.1ager 
ide theoretische opbrengst van de. ventilatoren., Dit als gevQIg van weerstand in het ventilatiesysteem Ouch®ters, ventilatie

plafond, vemauwing in de luchtinlaar etc.). De maximaal te realiseren.ventilatiecapadteit geeft een.hoeveelheid·lucht weer die in het 
uiterste geval ge~entileerd moet kunnen worden. . . 

Toelichiing bij d~ tobel! 
'J:?irecte ofzuiging: bijvoorbBeld de stallucht wor~1 per ordeling mel "en venlilclcr direct orgezog"n noor de buitenlucht. . . 

.il gelijktijdigfreids[o<;tor is een omrekeningsfodor -.oor direde o&,uiging noor csnlrole ofzvlging. De ge!ijktijdigh"idsfod?c i. "eo. semidd"ldn. mool ~ de ven~loliebehoefte 
. 'Yeor aile dieten in de g~hele "01. In Qenl Fodor is het g"geilrojec;l weon'! de diet"" zich (gelijklijdig) bevinden verwerk.l. Uc;ht"re dieren hebben 'een !ogere behoefte don 

%woordero diinen. Vondo,?r dot 9"lijktijdigsheidsfcdor bij vl""o/,?~ns en 9e>peende biggen minder don .1 00% is ~n de stel be"'nden :zieb mwe! ofdelingen met %W!lordero 
01, met licht~re dier"n). Omdat de gu.fe en dragendc zeugWi 'gemidde'p nlet veel in groeih'ojed verschillen en duo per ofdc!ing een gelijke vuntilotiebehoefte habben, is de 

gelijktijdigheidsfodor gelijk oon 100%. • \ 
De gelijklijdigheid.Fodor mag bij Cantro",1 ofzujgan worden Ioegepast ai, qan olle von de volgende voorwoord~ is voldocn: 

• de 5101 ofhet Slalgedei!lte woann centrole 06i9109 werdt toegepe./ moet bestoa!) uil vier of meer ongeveer gelijke ofdeling;," yoor dexelfde ectegorie vorkens;' 
.• de betreffende ofdelinge~ ~oelen op eell luditofvoersy.lee.m xijn oan.~esk>tQn; 
• mer nome de gespeende biggen en vleesvorken. in de vers.ch!lIende ofdelingen beYinden zich gelijkmotig verdeeld in een verschillend groeitrojec:t; 
• de moxim<:lle venlitolie wOJdt per aldeling oongopmt con.de algemene norm V09r de behoefte von de dieren~ . 

3)Deze normen gelden olleen in di~ siluoties woonnae oongegeven gelijktiLdigh~id.sFoctor volledig -mog ",orgen gehanteerd (zie ook punt 2). 

4) Sij loepo.sing \Ion een ludJtkoelsy~lee"1 mog d" moxi~~lC~e copociteit mel : 5 procenl w<lrden beperkt. Yoorwaorden doarbij xijn dot het koelsysteem zeer degelijk moet 
~; zijn uitgevoerd en de ~oelin9 moet ploolsvlnden in combinotie met can luchtverdeelsysteem. Dit luchtverdeel.ysteem moet de luch! laog in de ofdeling:brengen. Aon beide 

voorwaarden moet worden voldoon. . - . ' 

.Ventilafienormcm P.luimveehouclerij: . 
De algemene norm voor de ventilatie.'1.oeveelheid voor aile d!ercategorieen in de pluimveehoud~rij' is: 3,6 m3 per uur per·kg diergewicht. 
Deze norm bestaat al lange tijd. Het klimaatplatform heeft'deze uitg~werkt voor enkele diercategorieen in de pluimveehouderij. 
Deze is met een toelic:hting gepubliceerd iri qktober 1999 in de Nieuwsbrief van Groen Label. Oaarin ontbrak een norm voor de 
opfokhennen. In overleg IDet het ~pe~se Centrum Landbouw is deze . toegevoegd. Zie de tabe! op pagffia 6. 
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~,g©",~~ii'l rrdill!ll~~IlSil!l:l(j3e ~I$ "~'I!l!Bil$ail'~tlD well'ililHBQ;J~ii~~[;j~~~ilil'1?9\l'~ ~®f1l~crJs~~@il' B!l!l ~,~ !lD~iWBrl"o!liwe~ih©l!llg'JeS'!i~ 
«am; WlI~ ~eil' Wa;l~ fjl>efl' 1I!Iil~ s'b'\\',lH" 1 » 

. '1 He! gaot hier am het nefto stdopper>llok, dit is het oppervlok von de stol dot qeschikbaar is voor de dieren (de dierruimh~). 
Muren en voorruimten tellen niet mee bij dit appervlak. . 

Bronnen 
Bodde, R., 1996,.Centrale afzuiging verovert varkensland; De ins en outs van een veelbelovend nieuw ventilatiesysteem, 

In: Boer:derij/Varkenshouderij, no. 26 (24 december 1-996), Missel, Doetinehem. 
Huijben; J., 1997, Maximumcapaciteit ken vaek heel stuk lager; Nieuwe ventilatienonmen gean uil von gereoliseerde opbrengst, 

In: Boerderii/Vorkenshoud~rii, no, 24 (2 december 1997), Elsevier b,edrijfsinformatie b.":., Doelinchem, 

Ananymus, 1998, Nieuwsbrief, Stichting Groen Lobel, Rijswijk (l.H.I, maori, nr. 1. , 

'J . . ' 

Anonymus, 1999; Nieuwsbrief, Stichting Groen Label, R~sWiik (Z.H.), okt9bor, nr. ~. . ' 
Raaii, L von (red.), 1994, Han'dboek voor de pluimveehouderij, Inlonmoli,!! CIl Kennis Centrum Veehouderij ofdeling PIUiriweehouderij, Beekbergen, p.ublikotie nr. 42. 

Henimer,' H. [red.), 2000, l<wontitatieve Infonmalie Veehauderij 200D - 2001, Praktijkonperzoek Rundvee, Schapen en Paarden [PRJ, Lelystad. 
Voet, J., 2000, Maridelinge mededelingen [De heer Voel is wer1czoam als pluimveedeskundige bij het expertisecenrrum LNV Ie Ede), ' 

Advies 
Op grand van het voorgaande advi$eerr Bureau TES om in de praktijk de ventilatienormen van het Elimaatplatform te hanteren. 
'De gemeente kan ~e no=en gebrujken om te controleren of de luchtwasser voldoende capadteit heeft. 
Belangrijk bij de vergunningverle~g is ouk dat: ' 
- de situering van en de dimensionering van het centrale 

afzuigkanaal'is aangeg!O!ven. Als rriinim:;le eis 'houdt Groen 
~bcl aan dat een doorsnede ~an 1 cm2 per m"3 ma.-uffiale 
lUchtcapaciteit nodig is; 

- aile ventilatielucht door het centrale 'afzuigkanaal.wordt , . 
afgezogen. 
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