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Gebruikte afkortingen 

AWZI AfyJ3lwate1ZuiY..~dggs· s Jlatie 

• Bees ---- - ----BesIUit emissie elsen stoOKmstaliaties 

• BOOM BesluifOverige O-rganische Meststbffen --

• Bva Besluit verbranden afvalstoffen 

• BZV Biologisch Zuurstof Verbruik 

• CPR Commissie Preventie van Rampen 

• CZV Chemisch Zuurstof Vernruik 

• EEl Energie Efficiency Index 

• Ge Geureenheden 

• GMP Good Manufacturing Practice 

• HACCP Hazard Analysis & Critical Control Points 

• MBR Membraan Bio Reactor 
• NeR Nederlandse emissie Richtlijnen 

• Nkj Kjeldahl-stikstof 

• PB Peilbuis 

• PRA Project Research Amsterdam 

• PvA Plan van Aanpak 

• RW Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees 

• SEV Specifiek Energie Verbruik 

• SKL Stoomketel 

• WKC Warmte Kracht Centrale 

• Wm Wet milieubeheer 

• Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Revisievergunning Sanae Burgum B.v. 
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Gebruikte begrippen 

._ Bioflter 
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Een biologisch filter bijvoorbeeld heide en schors) voor 
~--------- ----heherwijderen-van geurcomponen en UlfTuCf:lt---

• Broe-awei 

• Categorie 1 materiaal 

• Categorie 2 materiaal 

• Categorie 3 materiaal 

• Condensaat 

• CO 

• CO2 

• CxHy 

• Decanter 

• Emissie 

• Effluent 

• Flashdampen 

• Fluidizingtank 

• GMP systeem 

• HACCP systeem 

• Hydrolyseketels 

• H2S 

• Hydraulische belasting 

• Incinerator 

• Inwoner equivalent 

• Immissie 

• Influent 

• ISO 9002 

• ISO 14001 

• Ketelspui 

• Kjeldahl-N 

Waterige fase die overblijft na-het-centrifugeren van 
gecoaguleerd bloed 
Dierlijke bijproducten welke een TSE risico vormen of 
onbekende risico's als gevolg van de aanwezigheid van 
niet-toegestane stoffen of milieugevaarlijke stoffen. 
Dierlijke bijproducten welke een risico vormen ten 
aanzien van dierziekten (onder andere kadavers) of 
waarbij sprake is van de aanwezigheid van restanten 
geneesmiddelen. 
Dierlijke bijproducten afkomstig van gezonde dieren 
(ante/post mortem keuringen). 
Waterige vloeistof die ontstaat na het condenseren van 
dampen 
Koolmonoxide 
Kooldioxide 
Koolwaterstoffen 
Centrifuge voor het scheiden van materialen 
Uitzending van kleine deeltjes, gassen, etc. 
Gezuiverde afvalwaterstroom afkomstig van de 
waterzuiveringsinstallatie 
Ontspanningsdampen 
Tank waarin vet met gemalen, gesteriliseerde 
grondstoffen wordt vermengd 
Kwaliteitssysteem van Productschap Diervoeder, welke 
nadruk legt op voedselveiligheid 
Procesbeheerssysteem gebaseerd op het onderkennen 
en beheersen van de kritische punten, getoetst aan 
volksgezondheidsrisico's, in een productieproces 
Ketels waarin zich het hydrolyseproces afspeelt (afbraak 
eiwitketens onder hoge druk en temperatuur) 
Zwavelwaterstof 
Volumebelasting 
Naverbrander: nageschakelde techniek om emissie van 
schadelijke stoffen te voorkomen door middel van 
thermische verbranding 
Eenheid waarin de vuillast van afvalwater kan worden 
uitgedrukt 
Het v66rkomen van een verontreinigende stof in de 
(woon )omgeving 
Ongezuiverde afvalwaterstroom die dient als toevoer op 
de waterzuiveringsinstallatie 
Kwaliteitssysteem: model voor de kwaliteitsborging bij het 
vervaardigen en installeren 
Milieuzorgsysteem 
Aflaat van water bij de stoomketels 
Organisch gebonden stikstof 

Revisievergunning Sonae Burgum B.v. 

Definitief rapport 
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• Labcode erkenning Laboratoriumerkenning die is vereist voor GMP
gecertificeerde bedrijven 
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Nabe~z~in~~~~::==:::=~ln~s~ta~I~la~ti~e~v~o~o~r ~he~t=s~c~h~e~id~e~n~v~a=n:e:e~n=s~l:ib:-w~at~e~r~m~e=n=g~S~e~1 =:~==~~ 
• NH3 Ammoniak 
• N02 - -- Nitriet -

• N03 
• NOx 
• NC-systeem 

• Non-condensables 

• S02 
• Torengebouw 
• Tussenvaten 

• Walking floor 

• Warmte Kracht Centrale 

• Wasser 

Nitraat 
Stikstofoxiden 
Non-condensable systeem: leidingsysteem waardoor de 
afzuiging van non-condensables ter verbranding naar het 
ketelhuis wordt geleid. 
Niet condenseerbare gassen/dampen 
Zwaveldioxide 
Gebouw waarin zich de verdampingsinstaliatie bevindt 
Buffervaten tussen het batchgewijze sterilisatieproces en 
het continue verdampingsproces 
Beweegbare transportvloer 
Installatie voor het gelijktijdig opwekken van warmte 
(stoom) en elektriciteit 
Installatie voor het zuiveren van lucht door middel van 
vloeistofwassing 

Revisievergunning Sanae Burgum B.V. 
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Uittreksel Kamer van Koophandel en organisatieschema 
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Dossiernummer: 01050143 Blad 00001 

uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Friesland 

Reehtspersoon: 
Reehtsvorm 
Naam 
Statutaire zetel 
~~te van opriehting 

\ ~e laatste statuten-
d ziging 

Maatsehappelijk kapitaal 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 

:Besloten vennootsehap ........................ . 
: Sonae Burgum B. V . . ........................... . 
: Suameer ...................................... . 
:19-12-1983 ................................... . 

:24-12-2003 ................................... . 
:EUR 22.680.000,00 .. . ......................... . 
:EUR 4.538.025,00 ............................. . 
:EUR 4.538.025,00 ............................. . 

----------------------------------------------------------------------------
Onderneming: 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Correspondentieadres 
Telefoonnurorner 
Faxnumrner 
Datum vestiging 
De besloten vennootschap 

: Sonae Burgum B. V • • ..•••.••.•.•.••••.••••••••.• 
:Damsingel 27, 9262NB Suameer ................. . 
:Postbus 18, 9250AA Bergum .................... . 
: 0511-467300 .................................. . 
: 0511-461441 .................................. . 
: 18-02-1925 ........... . ....................... . 

drijft de onderneming sinds:19-12-1983 ................................... . 
Bedrijfsomsehrijving :De exploitatie van een of meer destruetoren in 

Werkzame personen 

Enig aandeelhouder: 

26,56 19-01-2004 

de zin der destruetiewet ..................... . 
De handel in rnateriaal van dierlijke herkomst, 
niet zijnde destructiemateriaal .............. . 
De bewerking respectievelijk verwerking van dit 
rnateriaal en de handel in de uit dit rnateriaal 
vervaardigde produkten ....................... . 
De handel in en de fabrikage van veevoeders en 
de samenstellende delen daarvan .............. . 
Het doen van onderzoekingen op ehemiseh, ..... . 
teehnisch en biologiseh gebied ............... . 
Al hetgeen met het bovenstaande verband houdt . 
of daartoe bevorderlijk kan zijn en voorts het 
deelnemen in, het voeren van beheer over en het 
finaneieren van andere ondernemingen, van welke 
aard ook. . ................................... . 

: 191 .......................................... . 

Blad 00002 voIgt. 
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------ ------ --
Dossiernurnmer: 01050143 Blad 00002 

Naam : Rendac B. V . . ......................... ... ..... . 
:Kanaaldijk Noord 20 -21, 5691NM Son .......... . Adres 

Inschrijving handelsregister 
onder nummer :17045322 ..................................... . 

Enig aandeelhouder sedert :31-08-1996 .......................... .. ....... . 
------ -- -------------------------------------------------------- - - ----------
Bestuurder(s) : 

F-'3.IIl 
Jortedatum en -plaats 

... . . es 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

: Ackerman, Koert Jan Leonhard ................. . 
:18-12-1965, Zutphen .......................... . 
:Gerniersstrjitte 23, 9251PM Burgum ........... . 
:13-07-1998 ................................... . 
: Directeur .................................... . 
:Alleen/zelfstandig bevoegd ................... . 

Naam : Rendac B. V. . ..••...••......•..... ••.... .....•. 
Adres :Kanaaldijk Noord 20 -21, 5691NM Son .......... . 
Inschrijving handelsregister 
onder nurrrrner : 17045322 ..................................... . 

Infunctietreding :01-01-1999 ................................... . 
Titel:President-directeur .. ................... ..... . 
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd ................... . 

Gevolmachtigde(n) : 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
A'"'1:"es 

mctietreding 
cl 

Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

:Hoekstra-Dijkstra, Jeltje Hylkje ......... .. .. . 
:02-06-1965, Tietjerksteradeel ................ . 
:Reidlanswei 51, 9254JG Hurdegaryp ............ . 
: 01-04-2001 .................... .. ............. . 
:Hoofd Financiele Administratie ............... . 
: Beperkte volmacht ............. ....... ........ . 

:Siemerink, Wilhelmus Marinus Maria ........... . 
: 16-05-1949, Boxtel ........................... . 
:Langakker 12, 5283TG Boxtel .................. . 
: 01-04-2001 ...... ........... .................. . 
: Controller ... .. ............................... . 
: Beperkte volmacht ............................ . 

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot nevenvestigingen 
beperkte bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel 
van de betreffende nevenvestiging(en) . 

20,00 19-01-2004 Blad 00003 voIgt. 



Dossiernummer: 01050143 

Nevenves t iging(en) : 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 

Blad 00003 

: Sonae Burgum B. V . . . ................. . ........ . 
:Almeloseweg 2, 7448RN Haarle gem Hellendoorn 

AIleen gel dig indien door de kamer voorzien van een ondertekening . 

48,56 Leeuwarden, 19 - 01-2004 

V~~r uittreksel 

Mw S.M .. Lans-Postma 



Dossiernummer: 01050101 Blad 00001 

~ ... ~ J ... ~. J-J.~ ) 

~, j.. K~R VAN KOOPHANDEL ' 
~FRIESLAND , 

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Friesland 

Reehtspersoon: 
Reehtsvorm 
Naarn 
Statutaire zetel 
Eerste insehrijving in het 
l1andelsregister 

.... e van opriehting 
,e laatste statuten-

wijziging 
Maatsehappelijk kapitaal 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 

Onderneming: 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Correspondentieadres 
Telefoonnumrner 
Faxnummer 
Datum vestiging 
De besloten vennootsehap 

:Besloten vennootsehap ........................ . 
: Res tex Bergum B. V . . .......................... . 
: Suarneer ...................................... . 

:20-12-1983 
:19-12-1983 

: 24-12-2003 .................. .. .. . .. . ......... . 
: EUR 6 8 0 . 8 5 0 , 0 0 ............................... . 
: EUR 136.170, 00 .... . . . ... . .................... . 
: EUR 13 6 . 1 7 0 , 0 0 . . ............................. . 

: Res tex Bergum B. V . . .......................... . 
:Darnsingel 27, 9262NB Suameer ....... . ... . ..... . 
:Postbus 18, 9250AA Bergum .. . . . . . .......... . .. . 
: 0511-467300 ............... . .................. . 
: 0511-461441 . ....... . ..... . .. .. ............... . 
: 01-12-1983 ............... . . . ..... . ........... . 

drijft de onderneming sinds:19-12-1983 ................. . ........ . .... . ... . 
Bedrijfsomsehrijving :De ophaling, bewerking en verwerking van olien 

Werkzame personen 

en vetten van dierlijke en plantaardige ...... . 
herkomst en van organisehe restmaterialen van . 
diverse oorsprong, de handel in dergelijke ... . 
materialen en in produeten vervaardigd uit ... . 
dergelijke materialen, doen van onderzoekingen 

op ehemiseh, teehniseh en biologiseh gebied, 
zomede het opriehten van, het deelnemen in, 
het voeren van beheer over, het finaneieren van 
andere ondernemingen en het instaan voor .... . 

sehulden. . ........... . ... . ................... . 
: 1 ............... . ........... . ....... .. . . ..... ... . ... ............. ... 

--- - -- - - --- - ----- - --- ------- ----- - - --- - - --- ----- - -- - - - ---- - - -- - - - - -- - ----- - -
Enig aandeelhouder: 

Naarn : Sonae Burgum B. V . . ......... . ............ . ....• 
Adres :Damsingel 27, 9262NB Suarneer ................. . 
Insehrijving handelsregister 

28,26 08-03-2004 Blad 00002 voIgt. 



Dossiernummer: 01050101 

onder nummer 
Enig aandeelhouder sedert 

Bestuurder(s) : 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
T '1 
E egdheid 

Blad 00002 

i~'·~ 
J . ' , , ~ , . -ill'':: 

0' o· ';' ~ 
; ' .. ',., . . KAMER VAN KOOPHANDEL "' 

- ' _~SLAND 

: 01050143 . . ........ . ............... . . .. .. . .... . 
:25-04-1997 ........ . .. .. .. . ............ . .. . ... . 

: Ackerman, Koert Jan Leonhard . . .. ...... . ...... . 
:18-12-1965, Zutphen ..................... . ... . . 
:Gerniersstrjitte 23, 9251PM Burgum .. . . ... . ... . 
: 13-07-1998 .................. . . . ........ . ..... . 
: Directeur ....... . ........... . . . ........ .. . . .. . 
:Alleen/zelfstandig bevoegd . . ..... . . . .... . . . . . . 

Naam : Rendac B. V . . ........... . ....... . ... . . . .. . .. . . . 
Adres :Kanaaldijk Noord 20 -21, 5691NM Son ..... .. ... . 
Inschrijving handelsregister 
onder nurruner : 17045322 .................. . .................. . 

Infunctietreding : 01-01-1999 .... . .. .. . . .. .. . . . . .... . .. . .. . .. . .. . 
Titel:President-directeur .......................... . 
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd ..... .. .. . . .... ... . . 

Gevolmachtigde(n) : 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

N 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

:Hoekstra-Dijkstra, Jeltje Hylkje .. .. ......... . 
:02-06-1965, Tietjerksteradeel ....... . ........ . 
:Reidlanswei 51, 9254JG Hurdegaryp ... . ........ . 
: 01-04-2001 ................ . .. . ..... . .. . ...... . 
:Hoofd Financiele Administratie ........ . . . .. .. . 
: Beperkte volmacht .. . . ... . ........ .. .......... . 

:Siemerink, Wilhelmus Marinus Maria .. . ........ . 
:16-05-1949, Boxtel .. ... ......... . ... ... . ... . . . 
:Langakker 12, 5283TG Boxtel ..... . ............ . 
: 01-04-2001 ..... . ......... .. .. . .... . .. . ....... . 
: Controller .. .............. . ......... . ....... . . 
: Beperkte volmacht ......... . . . . . .. .. . .. ..... . . . 

AIleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening. 

16,00 08-03-2004 Blad 00003 voIgt. 



Dossiernummer : 01050101 

44,26 

Blad 00003 
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Leeuwarden . 08-03 - 2004 

Voor uittreksel 

\ 

Mw F.T. Ykema 



Dossiernummer: 01051808 Blad 00001 
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Uittreksel uit het handelsregister van de Karner van Koophandel en Fabrieken 
voor Friesland 

Rechtspersoon: 
Rechtsvorm 
Naarn 
Statutaire zetel 
Eerste inschrijving in het 

- . handelsregister 
\'~te van oprichting 
~te laatste statuten-

wijziging 
Maatschappelijk kapitaal 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 

Onderneminq: 
Handelsna(a}rn(en) 
Adres 
Correspondentieadres 
Telefoonnumrner 
Datum vestiging 
Bedrijfsornschrijving 

werkzarne personen 

:Besloten vennootschap ........................ . 
: Profamex B. V. . ............................... . 
: Suameer ...................................... . 

:01-02-1985 
:25-01-1985 

:02-06-1994 ................................... . 
: EUR 9 0 . 7 5 6 , 0 4 ................................ . 
:EUR 22.689,01 ................................ . 
:EUR 22.689,01 ................................ . 

(Kapitaal orngezet in euro ex art. 2:178e B.W.) 

:Profamex B.V ................................. . 
:Darnsingel 27, 9262NB Suarneer ................. . 
: Postbus 18, 9250AA Bergum .................... . 
: 0511-461456 .................................. . 
: 25-01-1985 ................................... . 
:De ophaling, de bewerking en verwerking van, 
alsrnede de handel in rnaterialen van dierlijke . 
herkornst, het vervaardigen van en de handel in 
produeten, vervaardigd uit dergelijke ........ . 
rnaterialen, het doen van onderzoekingen op ... . 
chernisch, teehniseh en biologisch gebied, .... . 
zornede het opriehten van, het deelnernen in, het 
voeren van beheer over, het financieren van .. 

andere ondernerningen en het instaan voor ..... . 
sehulden. . ................................... . 

: 0 •.•••••....•••.•••••.•..•••....••......••.••• 
----------------------------------------------------------------------------
Enig aandeelhouder: 

Naarn : Sonae Burgum B. V . . ........................... . 
Adres :Damsingel 27, 9262NB Suameer ................. . 
Insehrijving handelsregister 
onder nummer : 01050143 ..................•................... 

Enig aandeelhouder sedert :25-04-1997 ................................... . 
---------------- ------------ ----------------------- ------ ---- --- --- ---------

25,60 27-08-2003 Blad 00002 voIgt. 



Dossiernummer: 01051808 

Bes tuurder (s) : 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

O~OO'O'~------------------

: Ackerman , Koert Jan Leonhard ................. . 
: 18-12-1965, Zutphen ........................ . . . 
:Hooijengastrjitte 25, 9251RE Bergum .......... . 
: 13 -07-1998 ................................... . 
: Directeur .................................... . 
:Alleen/zelfstandig bevoegd ................... . 

-"aam : Rendac B. V . . ............................. . ... . 
res :Kanaaldijk Noord 20 -21, 5691NM Son .......... . 

~schrijving handelsregister 
onder nummer : 17045322 ..................................... . 

Infunctietreding : 01-01-1999 ................................... . 
Ti tel: Pres iden t - directeur .......................... . 
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd ................... . 

Gevolmachtigde(n) : 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
- dres 

functietreding 
_.J..tel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

:Visser, Johanna .............................. . 
:19-03-1944, Dantumadeel ................ . ..... . 
:Priester-akker 4, 9269TS Veenwouden .......... . 
: 06-06-1996 ................................... . 
:Directiesecretaresse ......................... . 
: Beperkte volmacht ................. . ....... .. . . 

:Hoekstra-Dijkstra, Jeltje Hylkje ............. . 
:02-06-1965, Tietjerksteradeel ................ . 
:Reidlanswei 51, 9254JG Hurdegaryp ............ . 
: 01-04-2001 ................................... . 
:Hoofd Financiele Administratie ............... . 
: Beperkte volmacht ............................ . 

:Siemerink, Wilhelmus Marinus Maria ........... . 
:16-05-1949, Boxtel ........................... . 
: Langakker 12, 5283TG Boxtel .................. . 
: 04-01-2001 ................................... . 
: Controller ................................... . 
: Beperkte volmacht ............................ . 

AIleen gel dig indien door de kamer voorzien van een ondertekening. 

20,00 27-08-2003 Blad 00003 voIgt. 
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Sanae Jum B.v. 
A-060-BGM-01 
Printdatum: 2-11-2004 

Overzicht verleende vergunningen 

Wet Vergunning 

Uitvoeringsregeling Erkenning categorie-3 verwerkingsbedrijf voor 
EG-verordening de productie van verwerkte dierlijke eiwitten 
2002/1774 
*Stcrt.2003.171 ) 
Wet milieubeheer Revisievergunning 

Melding voor de. realisatie van een 
luchtbehandelingsinstallatie (biofilters DE) en 
het verplaatsen van een schoorsteen 
Melding voor de realisatie van een 
containerloods 
Melding voor de realisatie van een Turbo-drain 
voorziening t.b .v. de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie van Rendac 
Bergum B.v. 
Melding voor de realisatie van een 
luchtwasser ten behoeve van de 
luchtbehandeling van de afdeling destructor 
van Rendac Bergum B.v. 
Veranderingsvergunning voor de verwerking 
van Specifiek Risico Materiaal (SRM) 
Melding voor de plaatsing van een buffertank 
en een bioscrubber 
Melding voor de realisatie van twee 
luchtgekoelde condensors t.b.v. de SRM-
verwerking 
Melding voar permanente plaatsing van 
zandfilters. een nieuwe opslagtank vaar 
hydraulische alie en verlenging van de 
meellaadsluis 

Nummer 

TRW/04/39761 ; 
Reg.nr.: NL 900 

RM .94/87142/B4 

-
-

-

M0/98-28153 

MO.98/5243/B2 

MO/98-111105/81 

M0/98-122037/81 

M0/99-69565 

Pagina 1 van 3 

I 

I 
I 

Verleend door I 8evoegd Verleend op Geldig tot Opmerking 
gezag 

Ii 
VWA 11 oktober nvt 

I 2004 I 

I 

Provincie Fryslan 20-12-1995 A onbepaald Deel B b1etreft de 

B 20-12-2005 
verwerkiJ1g van 
putvetten door 
ResteXl :1 

Provincie Fryslan 21-12-1995 -

: I Provincie Fryslan 29-08-1996 
-

I 
Provincie Fryslan 30-01-1998 -

I 
! 

Provincie Fryslan 24-03-1998 - I' 

:i 
Provincie Fryslan 24-06-1998 -

II 
Provincie Fryslan 13-11-1998 -

~ 
Provincie Fryslan 25-11-1998 - I ~ , , 

I 

II 
Provincie Fryslan 23-07-1999 -

I 
. I 



Sonae dum B.v. 
A-060-BGM-01 
Printdatum: 2-11-2004 

Wet 

Europese 
Verordening 
Overbrenging 
Afvalstoffen 

Vergunnlng 

Veranderingsvergunning voor diverse 
wijzigingen, waaronder anaerobe 
voorzuivering van afvalwater, 
membraanfiltratie-unit,' toepassen van dierlijk 
vet als brandstof 
Melding voor een installatie voor opslag en 
dosering van vloeibare zuurstof t.b .v. de 
AWli. 
Veranderingsvergunning voor de uitbreiding 
en wijziging van de verwerkingscapaciteit van 
Restex Bergum BV 

Beschikking op Plan van Aanpak voor de 
periode 1999 - 2004 
Melding voar: 
a. overslaan van putvetten 
b. opslag in chem.loods 
c. laadsluis eindproducten 
d. inst. Opslag en deosering vloeibare 02 
Melding voar: 
a. vervangen trammeldroger 
b. doseren kalkmelk 
c. ontvangsttanks vloeibare grondstoffen 
d. opslag gevaarlijke stoffen 
Melding voor het verbranden van SRM-vet in 
ketel1 en 2 
Melding voor het plaatsen van aanvullende 
voorzieningen in de loods voor opslag van 
(gevaarlijke)(hulp)stoffen 
Overbrengen van afvalstoffen naar buitenland 

Overbrengen van afvalstoffen naar buitenland 

Overbrengen van afvalstoffen naar buitenland 

Overbrengen van afvalstoffen naar buitenland 

Nummer 

MO.98/95603/B3 

380183 

465542 

467744 

474811 

486512 

492173 

554624 

NL 107851 

NL 109062 

NL 109063 

NL 109064 

j Pagina 2 van 3 

Verleend door I 8evoegd Verleend op Geldig tot Opmerking 
gezag 

II 
Provincie Fryslan 19-10-1999 - I 

I 

I 
Provincie Fryslan 13-07-2000 -

r 
Provincie Fryslan 31-12-01 1 juli 2005 - MER-procedure 

C I I . - ompensatle geur 
1 11 

dmv; grondstof-
verdeling 

Provincie Fryslan 31-12-01 - -
II 

Provincie Fryslan 25-01-02 - b. en d. afgewezen 

I II 
I I 

Provincie Fryslan 23-05-02 - - I 

I 
I 

Provincie Fryslan 16-07-2002 - iii 
Provincie Fryslan 25-03-04 -

II 
VROM 15-12-04 

VROM 30-08-04 16-07-05 III 
VROM 30-08-04 16-07-05 III 
VROM 30-08-04 16-07-05 I II 

·11 
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Wet Vergunning Nummer Verleend door I Bevoegd Verleend op Geldig tot opmer~Tg 
gezag 

Wet Besehikking voor de sanering van FR/136/043 Provincie Fryslan 05-01-1999 -
1 II 

Bodembescherming bodemverontreiniging op de locatie Rendac 
Bergum, Damsingel 27 en 30 te Sumar 

Grondwaterwet Grondwatervergunning tot 750.000 m~ per jaar - Provincie Fryslan 11-04-1996 - Max. 751~000 m" per 
jaar I I 

Wet verontreiniging Revisievergunning WF.98/3671 Wetterskip Fryslan 06-12-1999 -
I I 

Oppervlaktewateren 
Wijzigingsvergunning WF.99/5931 Wetterskip fryslan 31-12-01 - Vergunhing tgv 

uitbreidirig Restex 
Melding wijziging lozingspunt effluent WF .2004/12399 Wetterskip Fryslan 20-07-04 - Ii 

Arbeidsomstandighed n.v.t. - - - -
II enwet 

Wet geluidhinder n.v.t. - - - - II 
Wet inzake n.v.t. - - - -

1 II luchtverontreiniging 
Wet milieugevaarlijke n.v.t. - - - -

II' stoffen 
Woningwet n.v.t. - Gemeente - - Ingeval v~n bouwen 

en slopeI'] vergunning 
aanvragen 

Wet belastingen op n.v.t. - - - - Grondwa'ierbelasting 
milieugrondslag I I 

II 
II 

I II 
I 

II 
I I 

I 
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Milieubeschermingsgebieden met kwetsbare functies en waarden 
Bijlage d, Milieubeleidsplao 2000 - 2003 
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Provincie Fryslan 

verwerkt met GIS 

Legenda 

Milieubeschermiml~g,ej)ledeo met 
. kwestbare ftmcties-en-waarden~--

stiltegebiedeo 

uit te zonderen vaarroutes 

grondwaterbeschermingsgebieden 

Vastgesteld d.d. 8 december 1999 

o 5 10 km 
LI _ _ _ IL...._--" 



Milieubeschermingsgebieden met specifieke waarden 
Bijlage d, - Milieubeleidsplan 2000 - 2003 
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Aigemeen document: A-010-8GM-02 8eleidsverklaring Sonac 8urgum (Uitgave: 5) 

~ Aigemeen document 

( e-p}. ) Beleidsverklaring Sonae Burgum 

~/ 

Nummer: A-010-BGM-02 
Uitgave: 5 
Datum vrijgave: 28-01-2004 

======(,DOCUMENT IN~OUD ) 

1 ALGEMEEN 

De direetie van Sonae Burgum BV zal, met inaehtneming van het algemene bedrijfsbeleid van Rendae BV 
zoals is vastgelegd in P-01 0-NOP-01 0 Opbouw van het kwaliteit- en milieumanagementsysteem TQM, de 
voorwaarden seheppen en in stand houden welke een optima Ie uitvoering van de werkzaamheden en een 
kwaliteits-bewust handelen mogelijk maken. 
Dit beleid betreft het samenspel tussen, en het voldoen aan: proees- en produktkwaliteit, kwaliteit van de 
arbeidsomstandigheden en de kwaliteit ten aanzien van de invloed op het milieu. Het speeifieke beleid 
van Sonae Burgum BV ten aanzien van de versehillende seetoren is hierna weergegeven. 

2 BELEID en DOELSTELLINGEN 

2.1 Aigemeen proees- en produktkwaliteit . 

De direetie van de Sonae Burgum BV streeft ernaar om eontinuneit te verkrijgen en te behouden op een 
gewenst (hoog) kwaliteitsniveau, in de ruimste zin van het woord, in het gehele trajeet van inzameling van 
grondstoffen en de daarbij behorende diensten, de verwerking van die grondstoffen en de aflevering van 
de eindprodukten. Tevens streeft de direetie van de Sonae Burgum BV ernaar om continurteit te 
verkrijgen en te behouden op een gewenst (hoog) kwaliteitsniveau in de kwaliteit van toegeleverde 
hulpstoffen en diensten. 
Samengevat houdt dit in: 

1 Het seheppen en hand haven van voorwaarden welke een kwaliteitsbewust handelen en produeeren 
mogelijk maken. 

2 Het voldoen aan de eisen gesteld in, ISO 9001-2000, ISO 14001 (Milieu), HACCP en de Labeode 
aanzien van de verwerking van de versehillende grondstoffen conform de eisen zoals vastgesteld door 
het Produetsehap Veevoeder. 

3 Het voldoen aan aile eisen en normen zoals vastgelegd in de Europese en Nederlandse wet- en 
regelgeving ten aanzien van de verwerking van dierlijke bijprodueten. 

4 Het voldoen aan aile milieueisen zoals vastgelegd in de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving 
en lokale (milieu)vergunningen. 

4. Het voldoen aan aile ARBO-eisen zoals vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving. 

5 Het jaarlijks aetualiseren en auditlen van het kwaliteitssysteem 

2.2 Arbeidsomstandigheden 

De direetie van de Sonae Burgum streeft naar een zo groot mogelijke mate van veiligheid, gezondheid en 
welzijn van de werknemers. De arbeidsomstandigheden dienen tenminste te voldoen aan het daaromtrent 
gestelde in de ARBO-wetgeving. Onaanvaardbare risieo's voor werknemers en derden ten gevolge van 
door de Sonae Burgum ontwikkelde aetiviteiten dienen te worden uitgesloten. Daarbij wordt inbegrepen 
beleid op het gebied van biologisehe agentia. Dit beleid wordt ziehtbaar gemaakt door: 

1 Het regelmatig uitvoeren van bedrijfsinspeeties; 

Niet beheerste kopie afdruk 10-05-2004 
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2 Het zorgdragen voor benodigde voorschriften en richtlijnen ter voorkoming van onaanvaardbare 
risico's voor werknemers en derden ten gevolge van door de Sonac Burgum ontwikkelde activiteiten. 

3 Het blijvend actualiseren van de benodigde veiligheidsvoorschriften en richtlijnen ter voorkoming van 
onaanvaardbare risico's voor werknemers van de Sonac Burgum en werknemers van derden ten 

=====::~=_=_= _= _=gevol€Jecvan_door~d.EkSona~urgl! _on'"'-tw~ik"-,k"""el..",d""e=".-a""c'""'ti'.t;!.Ji""te~it""e'!.!.n",,,, =======~= 

4 Zorgdragen voor deugdelijke hulpmiddelen ten behoeve van het uitoefenen van de werkzaamheden 
door werknemers; 

5 Het geven van voorlichting m.b.t. tot veiligheids- en arbeidsvoorschriften alsmede persoonlijke 
beschermingsmiddelen; 

6 Zorgdragen dat het werkoverleg wordt gebruikt voor continuTteit in het TQM-beleid; 

7 Het voldoen aan eisen en normen met betrekking tot de ARBO-wet. 

8. Het uitvoeren van periodiek geneeskundig onderzoek van het personee!. 

2.3 Milieu 

Milieuzorg is bij Sonac Burgum een integraal onderdeel van het ondernemingsbeleid. Sonac Burgum zal 
naast het voldoen aan wettelijke eisen, in vergunningen gestelde voorschriften en andere normen en 
eisen, streven naar continue verbetering van de milieuprestaties van de onderneming. Het milieubeleid 
komt op de volgende wijze tot uitdrukking: 

1 Er wordt bij de werknemers op elk niveau een besef van verantwoordelijkheid voor het milieu 
bevorderd; 

2 De milieu-effecten van aile nieuwe activiteiten, producten en productieprocessen worden van te voren 
beoordeeld; 

3 De gevolgen van de lopende activiteiten voor het plaatselijke milieu worden geevalueerd en 
gecontroleerd, en elke belangrijke weerslag van de activiteiten op het milieu in het algemeen wordt 
onderzocht; 

4 De nodige maatregelen worden genomen om verontreiniging te voorkomen of uit te schake len. 
Wanneer dit niet haalbaar is, zullen verontreinigende emissies en de productie van afval tot een 
minimum beperkt worden. Daarnaast zal zuinig met hulpbronnen om worden gegaan; 

5 De nodige maatregelen worden genomen om emissies van stoffen of energieverliezen ten gevolge van 
ongevallen te voorkomen; 

6 Er worden controleprocedures ingevoerd en toegepast om de naleving van het milieubeleid na te 
gaan. Ais voor deze procedures metingen en proeven dienen te worden uitgevoerd zullen de 
uitkomsten daarvan geregistreerd en gearchiveerd worden; 

7 Er worden procedures en maatregelen vastgesteld en bijgewerkt voor het geval dat wordt 
geconstateerd dat het milieubeleid of de milieudoelstellingen van het bedrijf niet worden nagekomen; 

8 Er worden in samenwerking met de overheidsinstanties noodprocedures ingevoerd en bijgewerkt om 
de effecten van eventuele emissies in het milieu ten gevolge van ongevallen tot een minimum te 
beperken; 

9 Aan het publiek wordt de nodige informatie verschaft om de milieu-effecten van de activiteiten te 
begrijpen. Daarnaast wordt een open dialoog met het publiek nagestreefd; 

Niet beheerste kopie afdruk 10-05-2004 2 



Aigemeen document: A-010-8GM-02 Beleidsverklaring Sonac Burgum (Uitgave: 5) 

10 Aan de toeleveranciers van de grondstoffen en de afnemers van de verschillende eindproducten 
worden de nodige adviezen verstrekt over de belangrijke milieu-aspecten van het hanteren, het 
gebruik, en de verwijdering van de door het bedrijf vervaardigde producten en diensten; 

11 Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat leveranciers van producten en diensten, 
====~=====miliel:ln0rmeA hante[e~_die g:lijkwaardig zijn,-,-,-=a=a~n~d~iaY~'a=:;ILi,-,=",S,-"on",,- ~a~c=B=::u=r",u~m:.:.. :.:.. , ============_ 

12 Het milieuzorgsysteem wordtjaarlijks geactualiseerd en geaudit 

3 Doelstellingen per afdeling, corrigerende en preventieve maatregelen. 

Op basis van het gestelde onder 2 worden per afdeling jaarlijks doelsteliingen en plannen 
geformuleerd, zowel voor milieu als kwaliteit als voor ARBO, en door de directie bevestigd conform 
P-040-BGM-09 Management review. Voor de realisatie (sturing en bijsturing) van de doelsteliingen zijn 
de betreffende afdelingshoofden verantwoordelijk. De afdelingshoofden maken daarbij gebruik van 
verschiliende instrumenten: 

interne communicatie; 
interne audits; 
beoordeling/evaluatie van het managementsysteem; 
registratie van klachten; 
kwaliteitsregistraties/keuringsplannen. 

Medewerkers worden ge'lnstrueerd door hun directe chef of diens vervanger. 

Niet beheerste kopie afdruk 10-05-2004 3 
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Overzicht werkvoorraden Sonae Burgum B.V. 

Afdeling 
laboratorium 
AWZI 

SMO 

Vleesmeellijn I Pluimvee-
meellijn 

FBG 

BVH-fabriek 

Werkplaats 

Ketelhuis 

Wasstraat 

loods 200-BO-314 
Dude monsterkamer 
Compressorruimte 

Sanae Burgum B.V. 
maart 2005 
1 11 

Opslaglocalie 
in laboratorium 
gebouw turbodrain 
bij Amtax en nitrax 
bijMFU 
bij carrousels 
bij Amtax en nitrax 
in ruimte SMO I 

in ruimte SMO 
in ruimte SMO 
procesruimte pluimveemeellijn 
meelafdeling 
bij pluimveenabezinktanks 

tank in ontvangsthal, 221-T-001 
IBC-container bij ontvangsthal 

bij droger 

bij schijvendroger verenlijn 
ontvangsthal BVH 
ondercyclonen 
bij silo verenmeel 

tank bij lossluis bloed, 241-T-003 
garagewerkplaats 
garagewerkplaats 
garagewerkplaats, ontvettngsunit 
werkplaats WTD, gasverdeelunit 
werkplaats WTD, ontvettingsunit 
werkplaats WTD 
werkplaats ETD, ontvettingsunit 
werkplaats ETD 
smeerdershok 
in ketelhuis 
in ketelhuis 
in ketelhuis 
in ketelhuis 

in wasstraat 
in wasstraat 
IBC-container bij ingang 
in oude monsterkamer, 200-80-473 
in compressorruimte, 200-80-115 . 

Voornaamste stof 
diverse chemicalien 
vlokmiddel 
chemica lien voor meetapparatuur 
Na-hypochloriet 
ijzerchloride 
schoonmaakmiddel 
schoonmaakmiddel 
desinfectiemiddel 
benzine 
antischuim 
bio-add-liquid 
anti-oxidant 

natronloog 1 % 
natronloog 1 % 

anti-oxidant 

salpeterzuur 53% 
antischuim 
bio-add-liquid 
anti-oxidant 

natranloog 1 % 
olien en vetten 
divers 
ontvetter 
gasflessen 
ontvetter 
divers 
ontvetter 
divers 
olien en vetten 
vacuumzout 
methanol 
turbineshampoo 
monofosfaat 

desinfectiemiddel 
schoonmaakmiddel 
natronloog 1 % 
waspoeder 
olie 

-- -_. -

Hoeveelheid Gebruik 
in flessen tot 5 liter tbv analyses 
2000 kg vlokmiddel 
8 kg tbv analyses 
25 kg reiniging 
2000 kg procesvoering AWZI 
5 kg reiniging 
1000 liter reiniging 
500 liter ontsmetting 
20 liter grasmaaier etc. 
1000 liter in proces 
1000 liter in praces 
1000 liter in proces 

3 m3 ontsmetting 
1000 liter ontsmetting 
1 m3 praces 

2 m3 in wasser lBI BVH 
200 liter in bloedmeellijn 
60 liter in bloedmeellijn 
60 liter productie 

3 m3 ontsmetting 
2500 kg, liter onderhoud 
hfdz. spuitbussen onderhoud 
200 liter reiniging 
8 flessen lassen 
200 liter reiniging 
hfdz. spuitbussen onderhoud 
200 liter reiniging 
hfdz. spuitbussen onderhoud 
2500 kg, liter onderhoud 
1000 kg ontharden water 
10 liter voor turbine ('S winters) 
25 liter reiniging 
25 kg Iprocesvoering ketelhuis 

1 m3 ontsmetting 
200 liter reiniging 
1000 liter ontsmetting 
20 kg wasmachine 

-
25 liter tbv compressors 

-



Gem. jaarverbrulk hulpstaffen Sanae Burgum 

Chem.naam, 
Ca\. Jaarverbrulk Omachrijving werilzeme slol 01 Opslag-Iocatle 

WMS Aggr.tossl. Verpakklng 
2003 Gebrulkt 

gebrulksdosl 

Nalronloog 33% nalrlumhydroxlde fblj chemlcellenloods I I oeml. 38000 Prod. 
Aclleve Kool I abaorptiamlddel chamlcallanloods - 5 zakl25kg 0 Prod. 
Anllschulmmiddel SAG 7133 antlachulmmlddel chemlcallenloods . I 1000 It 1000 Prod . 
AnUschulm blo spumex 38 entlschulmmlddel chemlcellenloods - I vall200L 200 Prod. 
P3 Mepasll elkailsche relnlgar chemlcaUenloods I s zakl25kg 11000 Prod. 
P3 Deslnfeclo onlsmeltlngsmlddel chemlcallenloods BII ·s zakl25kg 375 Prod. 
Foodclean DES 30 deslnfectismlddel chamlcailenloods I I cont. 500 Prod. 
Netrlum hydroxide natreta natrlumhydroxfde chemlcallenlooda I s zekl26kg 1250 Prod. 
Antl ·oxidant l'oxidan Eros antioxidant chernlcallentoods - I cen/20Jt • Prod. 
Anll-oxldant Tharmox liquid anll-oxydant chamlcallenlood. - I muiliboxli000 II 14000 Prod. 
Procar Eaay Ontvelter koolwaleraloffen chemlcallenlooda E/H/O I vsll200l 1000 WTDIGar. 
Terpenllne koolwaleraoffen chemlcallenloodal magazljn 0 I cen/10 II 1000 WTD 
Zoutzuur 38% waleretofchlorlde chemlcallenlooda I I cenl20lt 320 Prod. 
Induatrlazoul nalrlumchlorlda chemlcellenloods - zakl25kg 12600 Prod. 
Vacuumzout natriumchlorlda chemlcellenlooda - zakl25kg 28000 Prod. 
Methanol melhanol ohamlcallenloods DIG cenl20l 40 WTD 
Mononalrlumlosfaal 44/46% Food Grede mononalrlumfosfast chemlcalienloodB - zakl25kg 850 Prod. Koelvloelstol koelvlolestof chemlcallenloods H vall200L 400 Garage 
Eoo-gold claaner extra relnlglngsmlddel chamlcallenlooda - multlbox 9000 Dlv 
Caldlc rullenaprosler anUvrles AV-IPA ethyleenglyooJ chemlcellenloods CIDIE vall200L 400 Garage 
Gaslurbinerelnlger relnlglngsmlddel chemlcellenloods - vall200L 200 Prod. Na-hypochlorlel aetief chloor chemlcalJenloods I cenl251t 800 AWlla.a. Salpeterzuur 63% weteralofnltraal BVH-fabrlek I 1000 II · Prod. Blo Add liquid mlerezuur chemlcellenlooda I 1000 II 2000 Prod. IJzerchloride IJzerchlorlde AWZI I 1000 II · AWll Vlokmlddal letag 7676FS40EA Grade mlnerale olle AW~I - conl.ll000lt 2000 AWll Kelkmelk Aqu8csl catclumhydro>dde opalBgtank J 241-T-00e, 25 mJ 

200000 AWlVProd. Kalk Inducal celclumcarbonaal n.v.1. J 8 n.v.I. 240000 AWll DieseloHa mlnerale olle opalagtenk H I 211-T-002, 40 mJ 1400000 Iransport Gasolle minerai a olle opslaglenk H I 211-T-001, 12 mJ 45000 trensport Smeerolle 011 en opalagtank magazlJn - I 20B-T-00i,5m3 3400 WTD Smeerolle an -vel oll4nfvelten chemlcallenlood9lsmeerdershok - I valen 5 - 200 IIr 4370 WTD Hydraullache olie hydraullsche olle chemlcsllenloods/ameerderahok - I vel 200 I 100 WTD Hydraullsche olle hvdraullsche olie oDsleolank ameerdershok - I 208-T-002, 3mJ 
8500 WTD 

• nleuwe slol, neg geen varbrulksgegevens van bakend 



Gem. jaarverbrui chemicalien laboratorium 
/0 

Chem.naam, 
Aggreg. Verpakkings-Omschrijving werkzame stof of Opslag locatie Cat. WMS Jaarverbruik 

gebrulksdoel Toest. eenheld 

zwavelzuur 96/98% zwavelzuur Chern. Opslag lab I I 20 I 100 , 
natriumhydroxlde natriumhydroxlde Chern. Opslag lab I I 20 I 500 chloroform trichloormethaan Chern. Opslag lab H I 2,51 10 petroleumether petroleumether Chern. Opslag lab D/H I 2,51 200 zoutzuur (3m) waterstofchloride Chern. Opslag lab I I 51 20 zoutzuur (4 n) waterstofchlorlde Chern. Opslag lab I I 1 1 5 zoutzuur (37%) waterstofchloride Chern. Opslag lab 1 I 2,51 5 ether ether Chern. Opslag lab C 1 51 50 aeeton dlmethylketon Chern. Opslag lab D I 51 20 ethanol ethylalcohol Chern. Opslag lab D 1 51 20 boorzuur orthoboorzuur Chern. Opslag lab - kg 1 kg 1 methanol methanol Chern. Opslag lab DIG I 2,5t 1 KF·tilreermiddel methanol houdend methanol houdend Chern. Opslag lab G/D I 1 I 7 Ijsazijn az!jnzuur Chern. Opslag lab I 1 2,51 10 wlJsoplossing Jodiumoplossing Chern. Opslag lab I I 1 I 3 
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Aigemeen document: A-201-BGM-01 Afvalwaterzuivering (Uitgave: 6) 

Drainwater biofilters Regenwater terreinwater 
(Restexlspecialties, ontvangsthal 

buffer 

vlee9T1eellijn, BN/H) 

- - wasser BNIH -

buffertank 
fabriek 

(riolering) 

I I 
.. wasser 

korrelpersen 

I bloedmeellijn 
1 bloedwei-tank 

(buffer) ketel 
spuiwater 

I I- I I 
• Imhofftank wasstraat 

\A9rwerking 
haar/\A9ren 

wasser + biofilter 
vleesmeeliijn 

pluim\Agemeellijn 
\A9rwerking 
specialties waterafsch. + 

wasser 
Ne's i 

I I 
Restex ~ 

wasser 
\A9tpersen 

\A9rwerking AW tank 
vleesmeellijn -. 

(buffer) 
pluim\Agemeelllijn 

-

Pompput 

water indikker 

j . 
Afvalwater 

Niet beheerste kopie afdruk 15-12-2003 5 
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geurbelasting in de omgevlng van l'ierih1:lustrteterrein-;-waarop-8enae-is-gelegeRrCll"'"-__________ _ 
problematisch bestempeld. In het betreffende eindrapport zijn afspraken opgenomen die 
moeten leiden tot een reductie van de geuremissie van Sonac van 70% in een periode 
van 10 jaar (Iooptijd van 1994 tot 2004). 

In 1994 is hiertoe door Sonac, de provincie Fryslan en de gemeente Tytsjerksteradiel 
een Plan van Aanpak Geur overeengekomen (aangeduid als Plan van Aanpak 1). 
waarin de maatregefen worden beschreven die moeten leiden tot de gewenste geur
emissiereductie van 70%. 

Na het verstrijken van fase 1 is in 2000 door Sonac een evaluatie voor deze eerste fase 
opgesteld, alsmede een Plan van Aanpak Geur voor de tweede fase (aangeduid als 
Plan van Aanpak 2). In het betreffende Plan van Aanpak 2 is een nadere uitwerking en 
detaillering gegeven van de in het Plan van Aanpak 1 nog niet nader benoemde maat
regelen om de 70% reductiedoelstelling voor 2004 te behalen. Oaamaast zijn in het Plan 
van Aanpak 2 op basis van nieuwe inzichten verdergaande emissiereducerende 
maatregelen gefonnuleerd. Oit Plan van Aanpak 2 is vastgelegd bij beschikking met 
kenmerk 467744 (van kracht per 31 december 2001 ). 

In 2003 zijn door Sonac alsmede door het bevoegd gezag ex. Wm, provincie Fryslan, 
geuremissiemetingen uitgevoerd ter toetsing van de geuremissiedoelstellingen voor 
2004. Omdat naar aanleiding van deze metingen twijfel is ontstaan omtrent de 
haalbaarheid van de geprognosticeerde geuremissies voor 2004, is door Sonac een 
Plan van Aanpak voor de korte termijn opgesteld. Oit Plan van Aanpak voor de korte 
termijn beoogde inzichtelijk te maken welke aanvullende maatregelen moesten worden 
getroffen om zeker te stellen dat aan de in het Plan van Aanpak 2 gestelde emissie
reducties voor 2004 zou worden voldaan. Het Plan van Aanpak voor de korte termijn is 
inmiddels, met sueces, tot uitvoering gebracht. 

Vooruitlopend op de nu voorliggende aanvraag om revisievergunning is door Sonae. 
naast het Plan van Aanpak voor de korte tennijn, eveneens een nieuwe evaluatie 
opgesteld om inziehtelijk te maken welke nadere geuremissiereducerende maatregelen 
door Sonac kunnen worden getroffen om in de toekomst een verdergaande reductie van 
de geurbelasting in de omgeving van Sonac te bewerkstelligen. Hiertoe is door Royal 
Haskoning, in opdracht van Sonac, een concept rapport 'Plan van Aanpak Geurreductie 
2004 - 2014' opgesteld. Het betreffende rapport is door Sonac eind april 2004 
gezamenlijk met een concept van de nu voorliggende vergunningaanvraag ingediend bij 
bevoegd gezag. Uitvoering van de in het rapport genoemde maatregelen was op dat 
moment beoogd voor (eind) 2004 en 2005. 

Met het oog op een verdergaande reductie van de geurbelasting in de omgeving heeft 
Sonac evenwel inmiddels een groot gedeelte van de in dit rapport genoemde 
maatregelen (parallel aan de uitvoering van het Plan van Aanpak voor de korte termijn) 
reeds doorgevoerd. Oaamaast zijn op basis van voortschrijdende inzichten nog nieuwe 
mogelijke maatregelen ge"identificeerd en (gedeeltelijk) inmiddels doorgevoerd. 

Evaluatie Geurreduetie Sonae Surgum s.v. 
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De actuele stand van zaken ten aanzien van de inmiddels doorgevoerde maatregelen 
alsmede de nog voorziene maatregelen is weergegeven in het nu voorliggende 

------doetlmeAt-~_Evaluatie-GeurreductieralsJ>ijlagabij cL m-ver unnin aanvraa Sonae 
Bur um B.V.'. 

Actuele situatie (status peri ode 10 - 2004) 
In 2003 en 2004 is door Sonac een veelvoud aan maatregelen getroffen om de totale 
geuremissie van Sonae te reduceren. De doorgevoerde technische maatregelen voor 
het bewerkstelligen van geurreductie kunnen worden samengevat als het loskoppelen 
van de hoogbelaste geurstromen en non-condensables van de diverse LBI's en het 
aansluiten van deze luchtstromen op de LSI Ketelhuis. Hiermee is invulling gegeven aan 
de stand-der-techniek die conform de SREF wordt gesteld aan de behandeling van de 
hoogbelaste geurstromen en non-condensables. Daamaast heeft Sonac diverse 
technische en procedurele maatregelen getroffen voor verdere optimalisatie van de 
bedrijfsvoering van de wassers en biofilters voor borging van een goede werking van de 
installaties. 

De recentelijk doorgevoerde maatregelen hebben geleid tot een substantiele geur
reductie van de diverse LSI's. Ten einde deze reductie inziehtelijk te maken, heeft PRA 
Odournet in oktober 2004, in opdracht van Sonac, de geuremissies opnieuw gemeten 
voor de verschillende emissiepunten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de geur
emissies (zoals vastgesteld in periode 10 van 2004) van vrijwel aile bronnen voldoen 
aan de prognose 2004. De geuremissie van de Carrousels AWZI is enigszins hoger dan 
de prognose 2004. 

De totale geuremissie, vastgesteld aan de hand van de meest actuele jaarlijkse emissie
cijfers (periode 10 van 2004), bedraagt 2.210 x 106 ge/uur (zie tabeI4.6). Hiermee wordt 
in ruime mate voldaan aan de doelstelling van 3.808 x 106 ge/uur voor 2004, zijnde een 
70% geurreductie ten opzichte van de uitgangssituatie in 1992. Ten opzichte van de 
uitgangssituatie van 1992 is hiermee feitelijk zelfs een geurreductie van bijna 85% 
gerealiseerd. 

Resumerend kan worden gesteld dat Sonac hiermee invulling heeft gegeven aan de 
emissiereductiedoelstelling van 70% zoals verwoord in de vigerende I MZ-afspraken. 

Toekomstige situatie 
Door TNO is in opdraeht van provincie Fryslan een studie uitgevoerd waarin de aan de 
hand van metingen vastgestelde geuremissies zijn geevalueerd in relatie tot de 
verwerkingscapaciteit ten tijde van de betreffende geurmetingen. Deze benadering heeft 
ten doel-gehad om, indien aanwezig, een verband vast te stellen tussen de 
verwerkingseapaeiteit en de geuremissie per verwerkingslijn. In navolging van deze 
benaderingswijze heeft Sonac eveneens deze methodiek gevolgd voor het vaststellen 
van dergelijke emissiekentallen, uitgedrukt in geuremissie per eenheid van 
verwerkingscapaciteit. 

Door toepassing van een dergelijke kentallenbenadering kan de geuremissie worden 
gerelateerd aan de in de Wm-vergunningaanvraag gehanteerde verwerkingseapaciteit 
per verwerkingslijn. Dit biedt bevoegd gezag de mogelijkheid om de geurbelasting van 
Sonae te beoordelen op basis van de geuremissie die is gerelateerd aan de maximaal te 
vergunnen verwerkingscapaciteit. Tevens kan op theoretische basis het effect van 
maatregelen worden beoordeeld. 

Evaluatie Geurreductie Sonae Burgum B.v. 

Definitief rapport - ii -

9P7625.01/R0003/RVLlJI AS/N ijm 

13 april 2005 



000 
_ 0.0_ 

000 

.OYAL HASKONING 

Hierbij kan worden gedaeht aan wat het effect is op de geurimmissie als een 
sehoorsteen wordt verhoogd of wat het effect is op de geuremissie indien het 

--------geuFVeFWijderingsrendernent-van-Eler.LLBLtoe~Lafne_erni~. _______________ _ 

Indien de aan de hand van geurverspreidings ere enlngen vas geste ae georMla'Stin
naar de omgeving wordt getoetst aan een onlangs door provincie Fryslfm vastgestelde 
geumormering, blijkt dat er sprake is van een mogelijk knelpunt. Indaehtig deze 
eonstatering is een teehniseh-eeonomisehe evaluatie uitgevoerd, resulterend in de 
zekere maatregelen zoals samengevat in tabel S.1. 

Tabel S.1 Planning realisatie zekere maatregelen 

Locatie Zekere maatregel Planning 

LSI Sreker I Doorvoeren van processimplificatie ingevolge het niet langer Doorlopende actie 

Ontvangsthal verwerken van kadavers, bes!aande uit: 2005 - 2007 

• Het vervangen van de drie bestaande grofbrekers door twee 

kleinere brekers; 

• He! elimineren van de !wee ontmetaliseringsinstallaties; 

• Het elimineren van de verdeelschroef naar de voorkokers; 

• Het aansluiten van de nieuwe groftank op he! non-condensables 

systeem. 

LSI Breker I Het overkappen van de biofilters, het aanpassen van het 2007 

Ontvangsthal en afgasleidingsysteem, het installeren van een nieuwe afgasventilator 

LSI Korrelpersen alsmede het plaatsen van een Qezamenlijke schoorsteen 1). 

LSI Ke!elhuis Ombouw van een tweede s!oomke!el voor verbranding van non- Eerste helft 2005 

condensables als reservevoorziening voor de bestaande operationele 

stoomketel 

Aile LSI's (excl. Verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering van de biofilters Doorlopende actie 

LSI Ketelhuis) 

Overiqe AfzuiQing rioolstelsel naar non-condensables systeem 2005 - 2006 

De feitelijk te realiseren hoogte van de sehoorsteen zal in de toekomst nader door 
Sonae worden vastgesteld, mede afhankelijk van andere ontwikkelingen binnen Sonae. 
Het doorvoeren van deze maatregel vormt een substantiele kostenpost voor Sonae die 
door Sonae aileen als finaneieel haalbaar kan worden gekwalifieeerd indien de 
bedrijfseontinuTteit van Sonae in de toekomst is gewaarborgd. Het realiseren van deze 
maatregel kan derhalve finaneieel aileen door Sonae worden gedragen indien Sonae de 
mogelijkheid krijgt geboden om over te gaan tot verruiming van de bedrijfstijden (Le. 
indien de aangevraagde continue bedrijfsvoering wordt vergund door provineie Fryslan). 
Hierbij w.ordt overigens opgemerkt dat Sonae er vanuit gaat dat de doelstellingen in de 
door bevoegd gezag te verstrekken Wm-vergunning feitelijk zijn gerieht op de reductie 
van de geurimmissie (Le. de geurbelasting van de omgeving). Indien door bevoegd 
gezag wordt gekozen voor doelstellingen voor vergaande geuremissiereduetie zal deze 
maatregel geen effect sorteren en behoudt Sonae zieh het reeht voor om af te zien van 
deze maatregel. Daarnaast merkt Sonae op dat door Sonae nadere ontwikkelingen 
binnen het bedrijf worden voorzien waardoor reeds anderszins de geurbelasting naar de 
omgeving zal worden geredueeerd. Indien ten gevolge van deze bedrijfsontwikkelingen 
en de daaruit voortvloeiende reduetie van de geurbelasting reeds wordt voldaan aan de 
geumormering (Le. indien wordt voldaan aan de bovenwaarde van de geumormering 
voor geurbelasting in de omgeving), behoudt Sonae zieh eveneens het reeht voor om af 
te zien van realisatie van deze maatregel. 
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V~~r de Carrousels AWZI is geconcludeerd dat er redelijkerwijs geen maatregelen zijn 
te treffen die resulteren in structurele geurreductie voor de Carrousels AWZI. Oit 

--------betek-eRt~dat-de..recer:1telij lLvastge-steLdft9 uremissie binnen redelijke maatstaven niet 

nader kan wor en gere ucee d:-. ---------------~======== 

Op basis van de vastgestelde zekere maatregelen is de toekomstige geuremissie 
berekend na het treffen van maatregelen. Uit deze berekening wordt geconcludeerd dat 
hiermee een totale geuremissiereductie van circa 25% wordt bewerkstelligd ten opzichte 
van de uitgangssituatie (Lc. de situatie voor het treffen van maatregelen). 

Op basis van de berekende geurbelasting naar de omgeving blijkt dat, na het treffen van 
deze maatregelen, ook dan nog niet wordt voldaan aan de recentelijk door provincie 
Fryslan vastgestelde geurnormering voor Sonac. Uit aanvullende geurverspreidings
berekeningen blijkt echter dat de beoogde reductie van de geuremissie en -immissie 
van de verschillende LSI's heeft geresulteerd in een toekomstige situatie waarin de 
LSI's niet meer bepalend zijn voor de geurbelasting van de omgeving en slechts de 
geuremissie afkomstig van de Carrousels AWZI maatgevend is. 

Middels verspreidingsberekeningen is tevens vastgesteld dat de geurbelasting van de 
verschillende LSI 's van Sonae (exelusief de Carrousels AWZI) wei ruimsehoots voldoet 
aan de gestelde bovenwaarde van 3,5 ge/m3 (als 98-percentiel). De maxima Ie 
geurbelasting ter hoogte van enige woonbebouwing bedraagt 2,5 ge/m3 (als 98-
percentiel). Deze betreffende woonbebouwing bevindt zich ten noorden van Sonac, ten 
noord-noord-oosten van de aldaar gesitueerde jachthaven van Surgum. 

Dientengevolge kan worden geconcludeerd dat, op basis van de stand-der-techniek 
conform de Europese IPPC-riehtlijn in combinatie met een technisch-economische 
evaluatie van mogelijke maatregelen, een redelijkerwijs haalbare maxima Ie geur
belasting van 2,5 ge/m3 (als 98-percentiel) bij de woonbebouwing kan worden 
gerealiseerd. Tevens dient te worden geconcludeerd dat op basis van deze ALARA 
afweging het voldoen aan de streefwaarde van 1,8 ge/m3 (als 98-percentiel) als niet 
haalbaar moet worden gekwalificeerd. Hierbij wordt nog opgemerkt dat, indien de 
feitelijke verwerkingscapaciteit op jaarbasis lager is dan de aangevraagde (maximum) 
verwerkingscapaciteit, de geurbelasting in de omgeving van Sonac evenredig lager zal 
zijn. 

Uit de vergelijking van de hedonische waarden, als maat voor de (on)aangenaamheid 
van een geur, voor de Carrousels AWZI en de overige bronnen binnen de inrichting van 
Sonac blijkt dat deze hedonische waarde bijna een factor twee verschilt waarbij de geur 
van de Carrousels AWZI als minder onaangenaam kan worden gekwalificeerd. 
Resumerend mag worden gesteld dat de geur van de Carrousels AWZI qua 
(on)aangenaamheid duidelijk positief afwijkt van de overige bronnen. Op basis van het 
bovenstaande kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de uitzonderings
definities, zoals verwoord in.de geurnormering v~~r Sonac. In lijn met dit besluit van 
provincie Fryslan betekent dit dat geurnormering kan worden geformuleerd die is 
toegespitst op deze bron. 
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V~~r de geurbelasting van de omgeving ten gevolge van aileen de Carrousels AWll 
blijkt dat, behoudens de verspreid liggende woonbebouwing (Lc. de woningen aan het 

--------M0l:Jnepaed-te. Sumar..) in dB-.dir.ectaJlabjj eid van de AWl I , kan worden voldaan aan de 
bovenwaarae van 9:6 gelm-3-(alS-98::percentiel);zoals vastgeleg6--iR-ee-§eur+lQrmeringl- ___ _ 
van provincie Fryslfm. 

loals reeds genoemd, zijn er redelijkerwijs geen maatregelen te treffen die resulteren in 
structurele geurreductie voor de AWll. Dit impliceert dat de recentelijk vastgestelde 
geuremissie en daaruit voortvloeiende geurbelasting naar de omgeving binnen redelijke 
maatstaven niet nader kan worden gereduceerd. Dit betekent dat de streefwaarde van 3 
ge/m3 (als 98-percentiel) als niet redelijkerwijs haalbaar dient te worden gekwalificeerd. 

Voor de verspreid liggende woonbebouwing (Lc. de woningen aan het Mounepaed te 
Sumar) in de directe nabijheid van de AWll wordt de bovenwaarde van 9,6 ge/m3 (als 
98-percentiel) juist overschreden. Ook hier geldt echter dat er redelijkerwijs geen 
maatregelen zijn te treffen die voor deze locatie resulteren in een geurbelasting die lager 
is dan de bovenwaarde. In de eerder aangehaalde geumormering is gesteld dat, indien 
de geuremissie niet met redelijkerwijs te verlangen maatregelen I voorzieningen is te 
reduceren tot de bovenwaarde, bij wijze van uitzondering, voor een bepaalde (in de 
vergunning opgenomen) periode, een hogere waarde zou kunnen worden toegestaan. 

Indien door provincie Fryslan wordt getoetst aan de recentelijk vastgestelde 
geurnormering, kan door bevoegd gezag in de te verlenen Wm-vergunning gebruik 
worden gemaakt van de in de geumormering geformuleerde uitzonderingspositie voor 
de verspreid liggende woonbebouwing (Le. de woningen aan het Mounepaed te Sumar) 
in de directe nabijheid van de Carrousels AWll. Een en ander zou vervolgens in de 
toekomst in overleg tussen provincie Fryslan en Sonac nader dienen te worden 
geevalueerd. 

Resume 

1) De toekomstige geurbelasting in de omgeving van Sonac als gevolg van de geuremissies van de 

verschillende LBI's van Sonae (exclusief de Carrousels AWZI) kan ruimschoots voldoen aan de gestelde 

bovenwaarde van 3,5 ge/m3 (als 98-percentiel). Op basis van de stand-der-techniek conform de Europese 

IPPC-richtlijn in combinatie met een technisch-economisehe evaluatie van mogelijke maatregelen, is 

vastgesteld dat een redelijkerwijs haalbare maxima Ie geurbelasting van 2,5 ge/m3 (a Is 98-percentiel) bij de 

woonbebouwing kan worden gerealiseerd (exclusief Carrousels AWZI). Tevens dient te worden 

geeoncludeerd dat op basis van deze ALARA afweging het voldoen aan de streefwaarde van 1,8 ge/m3 (als 

98-percentiel) als niet haalbaar moet worden gekwalifieeerd. 

2) Voor de geurbelasting van de omgeving ten gevolge van de geurbelasting van aileen de Carrousels AWZI 

blijkt dat, behoudens de verspreid liggende woonbebouwing in de directe nabijheid van de AWZI, kan 

worden voldaan aan de bovenwaarde van 9,6 ge/m3 (als 98-percentiel). Uit de uitgevoerde 

haalbaarheidsstudie blijkt dat er redelijkerwijs geen maatregelen zijn Ie Ireffen die resulteren in slructureie 

geurreductie voor de AWZ!. Dit impliceert dal de slreefwaarde van 3 ge/m3 (als 98-pereentiel) als niel 

redel ijkerwijs haalbaar dienl Ie worden gekwalificeerd. 
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---1-A---:roelichtin~==============-______________ _ 

Deze blJ age 61J e m- e nlrjngaanvraag-van-Sonae-Bt;J f~UA1-B-.-V.-(-hiema-te.-noeme '--___ _ 
Sonae) betreft een beschrijving van de geuremissiesituatie en de effecten daarvan op 
de omgeving. Oaarnaast wordt aangegeven welke mogelijkheden open staan voor een 
verdere reduetie van de geuremissies e.q. beperking van de geurbelasting in combinatie 
met een toetsing aan de BREF (conform de IPPC-richtlijnen) en het ALARA-principe. 

1.2 Aanleiding en achtergrond 

In het eindrapport 'Integrale Milieuzonering Burgum/Sumar' (IMZ) uit mei 1994 werd de 
geurbelasting in de omgeving van het industrieterrein, waarop Sonae is gelegen, als 
problematisch bestempeld. In het betreffende eindrapport zijn afspraken opgenomen die 
moeten leiden tot een reductie van de geuremissie van Sonae van 70% in een periode 
van 10 jaar (Iooptijd van 1994 tot 2004). 

In 1994 is hiertoe door Sonac, de provincie Fryslfm en de gemeente Tytsjerksteradiel 
een Plan van Aanpak Geur overeengekomen (aangeduid als Plan van Aanpak 1 \ 
waarin de maatregelen worden beschreven die moeten leiden tot de gewenste geur
emissiereductie van 70%. In het Plan van Aanpak 1 spelen dne momenten een 
belangrijke rol : de uitgangssituatie in 1992, fase 1 met een middellange termijndoel
stelling voor 1999 en fase 2 met een lange termijndoelstelling voor 2004. Het betref
fende Plan van Aanpak maakt sinds 1995 deel uit van de milieuvergunning van Sonac. 

Na het verstrijken van fase 1 is in 2000 door Sonac een evaluatie voor deze eerste fase 
opgesteld, alsmede een Plan van Aanpak Geur voor de tweede fase (aangeduid als 
Plan van Aanpak 2 2). In het betreffende Plan van Aanpak 2 is een nadere uitwerking en 
detaillering gegeven van de in het Plan van Aanpak 1 nag niet nader benoemde maat
regelen om de 70% reductiedoelstelling voor 2004 te behalen. Daarnaast zijn in het Plan 
van Aanpak 2 op basis van nieuwe inzichten verdergaande emissiereducerende 
maatregelen geformuleerd. Oit Plan van Aanpak 2 is vastgelegd bij beschikking met 
kenmerk 467744 (van kracht per 31 december 2001). 

In 2003 zijn door Sonac alsmede door het bevoegd gezag ex. Wm, provincie Fryslan, 
geuremissiemetingen uitgevoerd ter toetsing van de geuremissiedoelstellingen voor 
2004. Omdat naar aanleiding van deze metingen twijfel is ontstaan omtrent de 
haalbaarheid van de geprognostieeerde geuremissies voor 2004, is door Sonae een 
Plan van- Aanpak voor de korte termijn3 opgesteld. Oit Plan van Aanpak voor de korte 
termijn beoogde inzichtelijk te maken welke aanvullende maatregelen moesten worden 
getroffen om zeker te stellen dat aan de in het Plan van Aanpak 2 gestelde emissie
reducties voor 2004 zou worden voldaan. Het Plan van Aanpak voor de korte termijn is 
inmiddels, met succes, tot uitvoering gebraeht. 

Rapportage 'Plan van Aanpak NTF, Geuremissie- en immissiereductie in de periode 1992 - 2004' , PRA, 

rapportnummer NTFA94E5, d.d. december 1994 

2 Rappertage 'Plan van Aanpak Senae Bergum (periede 1999 - 201 0)" PRA, rapportnummer NTFB99F8, 

d.d. juni 2000 

3 Rappertage 'Plan van Aanpak veer de kerte termijn veer Senae', PRA, rappertnummer SONA04A1, d.d. januari 

2004 
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Vooruitlopend op de nu voorliggende aanvraag om revisievergunning is door Sonac, 
naast het Plan van Aanpak voor de korte termijn, eveneens een nieuwe evaluatie 

-------opgestelG-om-inzichtelijk~te..makel1..Welke nad_e.r:a.geum 'ss'e educerende maatre elen 
door Sonac unnen woraengetroffenomin-de"'10"'9komsteen-verdergaande-reduetie-vafl----
de geurbelasting in de omgeving van onac e ewer s e ligen. fl1eftrnrts-ao-or RoyaJ-----
Haskoning, in opdracht van Sonac, een concept rapport 'Plan van Aanpak Geurreductie 
2004 - 2014' 4 opgesteld. Het betreffende rapport is door Sonac eind april 2004 
gezamenlijk met een concept van de nu voorliggende vergunningaanvraag ingediend bij 
bevoegd gezag, Uitvoering van de in het rapport genoemde maatregelen was op dat 
moment beoogd voor (eind) 2004 en 2005, 

Met het oog op een verdergaande reductie van de geurbelasting in de omgeving heeft 
Sonac evenwel inmiddels een groot gedeelte van de in dit rapport genoemde 
maatregelen (parallel aan de uitvoering van het Plan van Aanpak voor de korte termijn) 
reeds doorgevoerd. Daamaast zijn op basis van voortschrijdende inzichten nog nieuwe 
mogelijke maatregelen ge'identificeerd en (gedeeltelijk) inmiddels doorgevoerd, De 
actuele stand van zaken ten aanzien van de inmiddels doorgevoerde maatregelen 
alsmede de nog voorziene maatregelen is in het nu voorliggende document 'Evaluatie 
Geurreductie, als bijlage bij de Wm-vergunningaanvraag Sonac Burgum BV,' 
weergegeven, 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit document wordt kort ingegaan op enkele procesgerelateerde 
aspecten, zoals bedrijfstijden en representatieve verwerkingscapaciteiten per 
verwerkingslijn. V~~r een uitgebreide beschrijving van de verschillende 
verwerkingslijnen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 de Wm-vergunningaanvraag. 

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de luchtbehandelingsinstallaties die momenteel 
worden toegepast bij de activiteiten van Sonac. Een evaluatie van de in het veri eden 
opgestelde Plannen van Aanpak Geur en de stand van zaken met betrekking tot geur 
anno 2004 is weergegeven in hoofdstuk 4. 

In hoofdstuk 5 wordt op basis van een kentallenbenadering de actuele geuremissie 
vastgesteld op basis waarvan een nadere evaluatie van maatregelen is uitgevoerd. De 
geumormering voor de geurbelasting naar de omgeving van Sonac, zoals vastgesteld 
door provincie Frysl~m, is vastgelegd in hoofdstuk 6. De geurbelasting, gerelateerd aan 
de in hoofdstuk 5 vastgestelde geuremissie, is nader uitgewerkt in hoofdstuk 7. 

HoofdstUk 8 geeft de uitgangspunten weer die zijn gehanteerd voor de evaluatie van 
nader te treffen geurreducerende maatregelen voor de diverse luchtbehandelings
installaties. Vervolgens worden in hoofdstuk 9 de meer technische maatregelen voor de 
verschillende LBI's conform het BREF-document ge'identificeerd en geevalueerd. 
Gezien het uitzonderlijke karakter van de Carrousels AWZI als geurbron binnen Sonac 
zijn in hoofdstuk 10 de maatregelen ge'identificeerd en geevalueerd die specifiek 
betrekking hebben op de Carrousels AWZI. 

• Concept rapportage 'Plan van Aanpak Geurreductie 2004 - 2014. Inventarisatie en evaluatie van 

luchtbehandeiingsinstallaties', Royal Haskoning, rapportnummer 9P4748.01/R0006IWD/AS/Nijm, d.d. 28 april 

2004 
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Vervolgens wordt in hoofdstuk 11 invulling gegeven aan de wijze waarop Sonae een 
optimale bedrijfsvoering van de LBl's gaat waarborgen waardoor een in de tijd stabiele 

- ------n~rgg) geurbelastin irtde·0mgevil"lg-kan-w~rdenj)ew.e stelligd. Gezien het belang van 
--------strueture.elJag iffuse euremissies voor ae mo elijke-gearbelasting-in-de-direGtt:---____ _ 

omgeving van Sonae, zal in hoofdstuk 12 aan ae wor en e -tee-n-aarrde-nader-e00f-----
Sonae te treffen teehnisehe en organisatorisehe maatregelen ter be perking van diffuse 
emissies. 

De beoogde zekere en voorwaardelijke I onzekere maatregelen worden samengevat in 
hoofdstuk 13, resulterend in een toekomstige geurbelasting zoals gepresenteerd in 
hoofdstuk 14. Tenslotte worden de eonelusies van de voorliggende evaluatie 
geformuleerd in hoofdstuk 15. 

Evaluatie Geurreduetie Sonae Burgum B.V. 

Definitief rapport - 3 · 

9P7625.01/R0003/RVLlJ/AS/Nijm 

13 april 2005 



000 
__ o. D_ 

ODO 

.OVAL HASKOIIIIIG 

2 BESCHRIJVING VAN BEDRIJFSVOERING IN RELATIE TOT GEUREMISSIE 

:1 Inleidin
g================ ___________ _ 

Sonae verzamelt en verwerl< s ae 5IjJmrdcrcten:-ren-behoeve-vaA-€le-aanvGer-eJ:l- ______ _ 
verwerking van de grondstoffen besehikt Sonae over versehillende voorzieningen en 
diensten. Voor een gedetailleerde proeesbesehrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 5 
van de Wm-vergunningaanvraag. 

Teneinde van de leesbaarheid van dit rapport te bevorderen, wordt in dit hoofdstuk kort 
ingegaan op de bedrijfsvoering van Sonae in relatie tot geuremissie, zoals eveneens 
reeds besehreven in de Wm-vergunningaanvraag. In §2.2 wordt samengevat welke 
bedrijfstijden door Sonae worden aangevraagd voor toekomstige bedrijfsvoering. In 
navolging van deze bedrijfstijden wordt vervolgens in §2.3 de verwerkingscapaeiteit per 
verwerkingslijn toegelicht. In §2.4 is tenslotte de representatieve bedrijfssituatie 
uitgewerkt. 

2.2 Bedrijfstijden voor aanvoer en verwerking van grondstoffen 

De grondstoffen komen dagelijks op grote schaal vrij tijdens de slacht van runderen, 
kippen en varkens. Daarnaast komen de slachtbijproducten vrij bij zogenaamde 
vleesbewerkende bedrijven waar geslachte karkassen van runderen, varkens en kippen 
worden bewerkt en geschikt gemaakt voor consumptie (uitsnijderijen en uitbeenderijen). 
Deze aetiviteiten vinden plaats na het slachtproces. 

De grondstoffen worden gedurende de gehele week met speciaal daarvoor bestemde 
vervoermiddelen (zoals opleggers, containers, tankwagens) ter verwerking ingezameld 
door Sonae. Om de voortgang van het slachtproces niet te verstoren, worden de 
bijproducten, die bij grote slaehterijen vrijkomen, meerdere keren per dag opgehaald. 

De grondstoffen worden na aankomst gelost in bunkers (vaste slachtbijprodueten, 
veren, varkenshaar) en tanks (tot slurrie vermalen slaehtbijproducten, bloed). 
Vrachtwagens met grondstoffen, die niet direct kunnen worden gelost, worden gestald 
op het middenterrein of gestald (containers) op/bij het containerafzetblok. Vanuit deze 
bunkers en tanks worden ae procesinstallaties gevoed. Daarbij is een snelle verwerking 
gewenst ter voorkoming van kwaliteitsverlies van de geprodueeerde eindproducten 
alsmede negatieve milieueffecten (stank, extra belasting AWZI). De beschikbaarheid 
van de benodigde verwerkingseapaciteit is dientengevolge zodanig dat de aangevoerde 
grondstoffen zo snel mogelijk kunnen worden verwerkt. 

Sonae richt zich op de verwerking van categorie 3 slachtbijproducten. Daar voor deze 
slachtbijproducten geen wettelijke inzamelplicht geldt, betekent dit dat ook andere 
verwerkingsbedrijven deze slachtbijproducten mogen inzamelen en verwerken. 
Mede ten gevolge van een steeds sterkere concentratie van de slachtcapaciteit en een 
intensivering van de inzet van die beschikbare capaciteit, is er een ontwikkeling 
ontstaan dat binnen de slachterijsector steeds vaker op zaterdag wordt gewerkt. Met 
name de grote pluimveeslachterijen, uitsnijderijen en uitbeenderijen vullen de beschik
bare capaeiteit steeds vaker in op de zaterdagmorgen. Deze verandering in bedrijfs
voering heeft er toe geleid dat de vereisten vanuit deze bedrijfstak omtrent het 
inzamelen van grondstoffen de laatste jaren eveneens structureel zijn gewijzigd. Naar 
verwachting zal deze trend in de toekomst doorzetten. 
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Om te kunnen antieiperen op deze ontwikkelingen, is Sonae derhalve genoodzaakt om 
--------de-iA~meling-van-grondstoffe hie..r:op_ n te gassen en de 0)'1 anisatie voor verwerking 

hiero Ult te leggen. en ge olg-hiervan-is-dat Sonae niet-langer in~staat-is-om-zeker eid= 
te geven dat aile aangevoer e granos o'ff'en1in:llle-productielijnen\fOOlLatef'dB§mieEiag----_ 
om 15.00 uur daadwerkelijk zijn verwerkt, waardoor zieh situaties kunnen voordoen dat 
het bedrijf moet doorwerken tot na zaterdagmiddag 15.00 uur. Dit effect kan nog worden 
versterkt door: 
• Mogelijke storingen in een van de produetieproeessen waardoor aehterstand in de 

verwerking ontstaat; 
• Pieken in aanvoer ten gevolge van een onregelmatig slaehtpatroon (bijvoorbeeld ten 

tijde van feestdagen). 

De verwerking van grondstoffen blijft in de toekomst in de regel starten op maandag
middag om 15.00 uur. Daartoe is een drieploegendienst besehikbaar waarbij de eerste 
ploeg begint op maandagmiddag 14.00 uur. Deze ploeg draagt zorg voor het opstarten 
van de versehillende bedrijfsonderdelen. Sonae blijft er naar streven om de produetie
werkzaamheden in de loop van zaterdagmiddag te beeindigen. Bij de planning van 
routes op zaterdag wordt er hiertoe naar gestreefd om, voor zover dit past binnen het 
aanbod van slaehtbijprodueten bij de pluimveeslaehterijen, uitsnijdeJijen en 
uitbeenderijen, de vraehtwagens voor zaterdag 10.00 uur binnen te laten zijn. Met name 
een storing of een piek in de aanvoer aan het einde van de werkweek (vrijdag en 
zaterdag) kan eehter de oorzaak zijn van het niet voar zaterdag 15.00 uur kunnen 
verwerken van aile grondstoffen (overeenkomend met een bedrijfsperiode van 120 uur 
per week). 

Om zonder nadere beperkingen te kunnen antieiperen op dergelijke situaties, vraagt 
Sonae verruiming van de bedrijfstijden aan op basis van voleontinu bedrijf (zijnde 168 
uur per week, gedurende 52 weken per jaar). Deze bedrijfstijden hebben betrekking op 
de aanvoer en de verwerking van grondstoffen. De streeftijden voor verwerking van 
grondstoffen blijven evenwel van maandag omstreeks 15.00 uur tot zaterdag 15.00 uur. 

Omdat er geen toename zal zijn van de hoeveelheid te verwerken grondstoffen zal de 
besehikbare tijd voor het uitvoeren van preventief en eorreetief anderhoud alsmede voar 
het uitvoeren van sehoonmaakwerkzaamheden derhalve ongewijzigd blijven. 

2.3 Verwerkingscapaciteit per verwerkingslijn 

In onderstaande tabel 2.1 is, in lijn met de Wm-revisievergunningaanvraag, een 
overzieht gegeven van de verschillende verwerkingslijnen van Sonae, de in deze 
verwerkingslijnen geprodueeerde eindprodueten alsmede de verwerkingscapaciteit per 
jaar. 
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Tabel 2.1 Overzicht verwerkingslijnen en capaciteiten 

~rwerkinasliin Grondstoffen Ontwerpcapaciteit 

[ton/jaar~ _ _ 

Vleesmeellijn Gemengd slaeht- 320.000 

afval 

Pluimveemeeliijn Pluimveeslacht- 175.000 

bijproducten 

Speeialtieslijn Diverse slachtafval 50.000 

VerenmeellJjn Veren 60.000 

Bloedmeelliin Slaehtbloed 85.000 

Haanneellijn Varkenshaar 25.000 

Eindproducten 

Vleesmeel en 

dierlijk voedervet 

Pluimveemeel en 

pluimveevet 

Diverse melen en 

velten 

Verenmeel 

Bloedmeel 

Haanneel 

000 
0.0_ 
000 
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Hoeveelheid" 

Me~ Ver-

Jtonliaarl Jtonliaad 

74.520 38.880 

35.000 21 .000 

Noot2 Noot2 

20.400 -
11.900 -
5.000 -

1) Hoeveelheid geproduceerd meel en vet gebaseerd op rendementen; 

2) Afhankelijk van de soort grondstof. 

De totale hoeveelheid grondstoffen, die op basis van de ontwerpcapaciteiten van de 
versehillende verwerkingslijnen kan worden verwerkt door Sonae, is op basis van tabel 
2.1 gelijk aan 715.000 ton op jaarbasis. In lijn met de vigerende vergunning vraagt 
Sonae eehter vergunning aan voor de verwerking van maximaal606.700 ton grond
stoffen per jaar. Dit betekent dat de feitelijke hoeveelheid grondstoffen, die in een jaar 
wordt verwerkt, nooit hoger is dan deze 606.700 ton per jaar. De verdeling van deze 
aangevraagde hoeveelheid over de versehillende verwerkingslijnen kan eehter per jaar 
versehillen. Per kalenderjaar wordt door Sonae opgave gedaan van de werkelijk verwerkte 
hoeveelheden alsmede van de geprognostieeerde aanvoer in het nieuwe kalenderjaar. 

Ter iIIustratie is in onderstaande tabel2.2 weergegeven de verwerkte hoeveelheid grond
stoffen in 2002 en 2003. De omvang ervan is afhankelijk van de hoeveelheid aange
voerde grondstoffen welke als slaehtbijprodueten vrijkomen. 

Tabel 2.2 Grondstoffen in 2002 en 2003 

Grondstof Verwerkt 2002 Verwerkt 2003 

VleesmeeUiin I pluimveemeelliln 447.754 ton 378.680 ton 

Haanneellijn 20.296 ton 19.629 ton 

Bloedmeellijn 46.724 ton 48.696 ton 

Verenmeellijn 34.492 ton 36.587 ton 

Restexlijn 4.072 ton 759 ton 

Totaal 553.338 ton 484.351 ton 

2.4 Representatieve bedrijfssituatie 

De in tabel 2.1 vermelde verwerkingscapaeiteiten zijn de ontwerpeapaeiteiten op 
jaarbasis waarvoor de installaties oorspronkelijk zijn ontworpen. Hierbij heeft als 
uitgangspunt gefungeerd een effeetieve bedrijfstijd van 108 uur per week. Op basis van 
deze bedrijfstijd in relatie tot de ontwerpverwerkingseapaeiteit op jaarbasis kan een 
uurgemiddelde ontwerpverwerkingscapaeiteit op jaarbasis worden berekend (uitgaande 
van 52 bedrijfsweken per jaar). Deze uurgemiddelde ontwerpverwerkingseapaeiteit is 
weergegeven in de onderstaande tabel 2.3. 

Evaluatie Geurreduetie Sonae Burgum BV. 

Definitief rapport - 6 -

9P7625.01/R0003/RVLlJ/AS/Nijm 

13 april 2005 





DOD 
__ D. D_ 

ODD 
.OYAL HAl KOlliNG 

de uurgemiddelde verwerkingscapaciteit, berekend op basis van de standaard bedrijfs
tijd voor verwerking van 120 uur per week, gedurende 52 weken per jaar (zie tabeI2.3). 

- . --- -. ----tJit1reti:rovenstaande-mag-duidelijk-wereen eat ee actuele-verwer mgscapaci el[O..,-- - ----
--------------------uurbasls in e tijefSte"tk1<arrverschillen:-strik genomen-tl:lsseA-Abll-{-tijgeRs-stiistar:ld~-er:lI--_ __ _ 

de in tabel 2.3 aangeduide uurgemiddelde ontwerpverwerkingscapaciteit. Om ten tijde 
van toekomstige geurmetingen echter vast te kunnen stellen of de metingen zijn 
uitgevoerd tijdens representatieve productieomstandigheden, heeft bevoegd gezag, i.c. 
provincie Fryslan, verzocht om aan te geven welke bandbreedte van verwerkings-
capaciteiten Sonac hiertoe representatief acht. Hierbij is door bevoegd gezag 
aangegeven dat deze representatieve verwerkingscapaciteiten aileen ten doel hebben 
om achteraf voor metingen te kunnen benoemen of deze onder representatieve 
omstandigheden zijn uitgevoerd. Deze representatieve verwerkingscapaciteiten hebben 
niet ten doel om geunnetingen, die zijn uitgevoerd bij een momentane verwerkings-
capaciteit, te extrapoleren naar een uurgemiddelde ontwerpcapaciteit. 

In de onderstaande tabel 2.4 is, indachtig het bovenstaande, op basis van 
ervaringsfeiten binnen Sonac voor iedere verwerkingslijn de bandbreedte aangegeven 
voor een dergelijke representatieve verwerkingscapaciteit. 

Tabel 2.4 Overzicht representatieve verwerkingscapaciteiten per verwerkingslijn 

Verweridngslijn Uurgemiddelde Uurgemiddelde Bandbreedte representatieve 

ontwerpcapaciteit verwerkings- uurgemiddelde verweridngs-

ftonluurl 1
) caDaciteit rtonluurl 2) caDaciteit rton/uurl 

Vleesmeelliin 57 51 29-57 

Pluimveemeellijn 31 28 15- 31 

Specialtiesliin 8.9 8 3-8.9 

Verenmeellijn 11 9.6 3 -11 

Bloedmeellijn 15 13.6 5-15 

Haarmeellijn 4.5 4 1,8-4,5 

1) Uurgemiddelde ontwerpcapaciteit berekend op basis van de oorspronkelijke ontwerpbasis van 108 uur per 

week, gedurende 52 weken per jaar; 

2) Uurgemiddelde verwerkingscapaciteit berekend op basis van de standaard bedrijfstijd voor verwerking van 

120 uur per week, gedurende 52 weken per jaar. 
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~.1 G~rem~~L~n~:S~o:n:a~c~============~ _______ ___ ~ 
De verse men e verWel1<rngsproeess-errvaA-S0Aae-bestaan_honfd akeli'k uit esleten 
proeesapparatuur. Oat wil zeggen dat er tijdens nermale bedrijfsveering geen proees
lueht vrij zal kemen. Op plaatsen waar deze proceslucht wei vrijkemt, werdt deze gericht 
afgezegen. Daarnaast werden de procesruimten ten beheeve van het werkklimaat 
geventileerd en werden de ruimten deer het afzuigen van de ruimtelueht ep lichte 
enderdruk geheuden waardeer tevens diffuse geuremissie werdt beperkt. Afzuiging 
werdt eok aangewend em eendensatie in bepaalde enderdelen te beperken. 

Het merendeel van de afgasstromen werdt bielegisch gezuiverd doer middel van 
luchtwassers en biefilters met een tetaal geurverwijderingsrendement van minimaal 
80%. Bij een geed gedimensieneerd biefilter werden dergelijke verwijderings
rendementen haalbaar geacht 5.6. De biefilters zijn gevuld met een dragermateriaal van 
boomsehers ef een eombinatie van wertelheut en Zweedse heide (vanwege de grove 
structuur). De gezuiverde en veehtige lucht wordt deels via 60 meter hoge scheerstenen 
afgeveerd en deels afgeveerd ep maaiveldheegte direct uit de (epen) biefilters. In tetaal 
werdt ep dit mement circa 400.000 tet 450.000 m3 lucht per uur behandeld en naar de 
atmosfeer geemitteerd. De belasting van de luchtbehandelingsinstallaties is afgestemd 
ep het debiet van de bij de ventilatie betrokken ventilateren. Tevens vindt geuremissie 
plaats via de carrousels van de AWZI. 

Een kleiner deel van de afgasstromen, de zegenaamde nen-cendensables (niet 
condenseerbare gassen en dampen) en een aantal everige sterk geurheudende 
afgasstremen werdt als verbrandingslucht ingezet in een daartee speciaal ingerichte 
steomketel in het ketelhuis. Het geurverwijderingsrendement van de aldus behandelde 
afgasstromen bedraagt vrijwel 100%. De beschikbare capaciteit van deze installatie is 
circa 15.000 m3/uur. De selectie van de aldus te behandelen afgasstromen is gebaseerd 
op de te verwachten mate van bielogische afbreekbaarheid (slecht afbreekbare geur
cemponenten) alsmede de intensiteit van de geur. 

In totaal beschikt Sonac over een zestalluchtbehandelingsinstallaties (LBI's): 
• LBI Breker / Ontvangsthal; 
• LBI Vleesmeel-/ pluimveemeellijn; 
• LBI Bleed I Veren I Haarfabriek; 
• LBI Fabriek Bijzendere Grondsteffen (FBG); 
• LSI Kerrelpersen; 
• LSI Ketelhuis. 

Daarnaast vindt geuremissie plaats via de carrousels van de AWZI. Een nadere 
beschrijving van de luchtbehandelingsinstallaties (LBI's) is epgenomen in §3.2. De 
plattegrend van de geuremissiepunten binnen de Senac inrichting is epgenemen in 
bijlage 1. 

5 'Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken', InfeMil, L26, maart 2000 

6 Bijzandere Regeling G4 uit Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR), InfaMil, april 2003 
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3.2 8eschrijving luchtbehandelingsinstallaties 

---~.271 b~ I~Breker:LQntvangs S!~I ============-____________ _ 
De LBI Breker 7 On angs allJErsta-atuit-een-wasse, ter-eeV0GAtiging-var.l.-biomateriaa<---____ _ 
en neutralisatie van geurcomponenten van de te behandelen proces- en ventilatielucht, 
en een nageschakeld biofilter. De wasser wordt bedreven met bronwater (verversings-
debiet circa 2 tot 5 m3/uur en circulatiedebiet circa 50 m3/uur). Met behulp van een 
ventilator worden de afgasstromen via de wasser afgezogen en naar het biofilter 
getransporteerd. Het biofilter is uitgerust met een sproei"installatie die indien nodig kan 
worden gebruikt ter bevochtiging van het filtermateriaal met naar keuze met effluent of, 
indien nodig, bronwater. De gereinigde lucht wordt via het open biofilter naar de 
omgeving geemitteerd. In deze LBI worden voornamelijk laagbelaste geurstromen 
behandeld. 

In september 2003 is het biofilter voorzien van nieuw biomateriaal, zijnde boomschors. 

Momenteel wordt circa 70.000 m3/uur geurhoudende lucht behandeld. De bedhoogte en 
het filteroppervlak van het biofilter bedragen respectievelijk circa 1,5 meter en 528 m2

. 

De actuele oppervlaktebelasting van het biofilter bedraagt hiermee circa 133 m3/m2.uur. 
De verblijftijd van de afgasstroom bedraagt circa 40 seconden. De LBI wordt nominaal 
belast tijdens normale productie en laagbelast tijdens productiestilstand. 

De LBI Breker / Ontvangsthal in de actuele situatie (status periode 10 - 2004) is 
schematisch weergegeven in de onderstaande figuur 3.1. 
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Figuur 3.1 Schematisch overzicht actuele situatie LBI Breker I Ontvangsthal (status periode 10.2004) 

3.2.2 LBI Vleesmeel- / Pluimveemeellijn 

onderdeel van pluimveemeellijn 

wasser 
22B-MS-652 

biobed 
(open) 

De LBI Vleesmeel- / Pluimveemeellijn bestaat uit een wasser, ter bevochtiging van de te 
behandelen proces- en ventilatielucht, en twee nageschakelde biofilters, een zoge
naamd noordbed en een zuidbed. Met behulp van twee ventilatoren worden de afgas
stromen via de wasser afgezogen en naar de biofilters getransporteerd. De verdeling 
over de ~iofilters is naar rato van het oppervlak ervan verdeeld. De biofilters zijn over
dekt en de behandelde lucht wordt via een 60 meter hoge schoorsteen geemitteerd. De 
biofilters zijn uitgerust met een sproej"instaliatie die indien nodig kan worden gebruikt ter 
bevochtiging van het filtermateriaal met effluent. De wasser wordt met bronwater 
bedreven. Het verversingsdebiet van het waswater bedraagt circa 2 tot 5 m3/uur terwijl 
het recirculatiedebiet 270 m3/uur bedraagt. In deze LBI wordt voornamelijk laagbelaste 
luchtstromen behandeld. 

In juni 2004 is zowel het noord- als het zuidbed voorzien van nieuw biomateriaal, zijnde 
boomschors. 
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Momenteel wordt in de twee biobedden in totaal circa 130.000 m3/uur geurhoudende 
lucht behandeld. De bedhoogtes en filteroppervlakken van ieder bed bedragen 

--------fespectieve l ij k..circ~1.5- efer en 384 m2
. De actuele oppervlaktebelasting van de 

iofiltersoe raagt-hiennee-circa-1 69 m-/m-.uur .. Qe-verblij Jjd-van e. afga5M(01lm
'
--------

bedraagt circa secon en. e- tBtwordtnominaal-belast-tijeens-nGrmale..producti.e_e . .LI-___ _ _ 

laagbelast tijdens productiestilstand. 

De LSI Vleesmeellijn-I Pluimveemeellijn in de actuele situatie (status periode 10-
2004) is schematisch weergegeven in de onderstaande figuur 3.2. 

Figuur 3.2 Schematisch overzicht LBI Vleesmeel-I Pluimveemeellijn (status periode 10 - 2004) 

meelverwerking verdieping 5200+ 

5x ruimteafzuiging ontvettingsafdeling 

ruimteafzuiging ontv"t!irln"'~frlo!llnn 

3x ruimteafzuiging ontvettingsafdeling 

leesband 224·T8-316 

wasser 
228-WF-650 

bi obedden 228-
BF-652/653 

D onderdeeJ van vleesmeellijn 

onderdeel van pJuimveemeellijn 
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----_-ue...LBLBheJ:l / \Ie. e Haarfabriek bestaat eveneens uit een wasser. voorzien van 
zuuraos9Ting-;-terbevochtiging-van de-te--behafleelen I3reees--en-ventilatielucf:lt •.. met- _____ _ 

----------:tw= e:-=e:-:n=-=a=-=g:-::e:-:::s.;c;;,a""<el e lofilters, emrzergenaamd-rroord=bed-en-een-zttid-bed:-8e--------
verdeling over de biofilters is naar rato van het oppervlak ervan verdeeld. Met behulp 
van twee ventilatoren worden de afgasstromen via de wasser afgezogen en naar de 
biofilters getransporteerd. De biofilters zijn overdekt en de behandelde lucht wordt via 
een 60 meter hoge schoorsteen naar de buitenlucht afgevoerd. De wasser wordt 
bedreven met effluent waarbij het verversingsdebiet van het waswater circa 2 tot 5 
m3/uur bedraagt terwijl het recirculatiedebiet circa 270 m3/uur bedraagt. De biofilters zijn 
uitgerust met een sproei"instaJlatie die indien nodig kan worden gebruikt ter bevochtiging 
van het filtermateriaal met effluent of, indien nodig, bronwater. 

In deze LBI worden voornamelijk behandeld de ruimteluchtafzuiging van de Bloed / 
Veren / Haarfabriek (waaronder de bunkers en de verenvulafdeling) en afzuiging van de 
veren- en bloedautoclaven, de trommeldroger en diverse apparatuur van de meel
afdeling van deze fabriek. In deze LBI worden hiermee voornamelijk laagbelaste 
geurstromen behandeld. 

In maart 2004 is zowel het noord- als zuidbed voorzien van nieuw biomateriaal, zijnde 
boomschors. 

Momenteel wordt circa 130.000 m3/uur geurhoudende lucht behandeld. De bedhoogtes 
bedragen voor beide bedden circa 1,5 meter. Het noord- en zuidbed hebben een 
filteroppervlak van respectievelijk 526 m2 en 384 m2

. De actuele oppervlaktebelasting 
van de biofilters bedraagt hiermee circa 143 m3/m2.uur. De verblijftijd van de afgas
stroom bedraagt circa 38 seconden. De LBI wordt nominaal belast tijdens norma Ie 
productie en tijdens productiestilstand. 

De LSI Bloed / Veren / Haarfabriek in de actuele situatie (status periode 10 - 2004) is 
schematisch weergegeven in figuur 3.3. 
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Figuur 3.3 Schematisch overzicht actuele situatie LSI Sioed I Veren I Haarfabriek 

(status periode 10 - 2004) 
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3.2.4 LBI FBG 

----geze-LBI-bestaaLuil een_wasser, te be ochti9iDg van de aan eboden proces- en 
vennfatle uc e n een n geschakeld biofilter~Beze LBI-behandelt de-afgasstromen uit e - ___ _ 
Fabriek voor Bijzon ere Gron sto en. - etDen Ip an-e-errventilator-worden"de--------
afgasstromen via de wasser afgezogen en naar het biofilter getransporteerd. De wasser 
wordt bedreven met bronwater (verversingsdebiet circa 2 tot 5 m3/uur en recirculatie-
debiet circa 20 m3/uur). Het biofilter is uitgerust met een sproeirnstallatie die indien 
nodig kan worden gebruikt ter bevochtiging van het filtermateriaal met naar keuze 
effluent of, indien nodig, bronwater. In deze LBI worden voornamelijk laagbelaste 
geurstromen behandeld. 

In maart 2004 is het biofilter voorzien van nieuw biomateriaal, zijnde wortelhout en 
Zweedse heide. 

Momenteel wordt circa 30.000 m3/uur geurhoudende lucht behandeld. De bedhoogte 
bedraagt circa 1 meter en het filteroppervlak bedraagt 528 m2

. De actuele oppervlakte
belasting van het biofilter bedraagt hiermee circa 57 m3/m2.uur. De verblijftijd van de 
afgasstroom bedraagt circa 63 seconden. De LBI wordt nominaat be last tijdens normate 
productie en laagbelast tijdens productiestilstand. 

De LBI FBG in de actuele situatie (status periode 10 - 2004) is schematisch 
weergegeven in figuur 3.4. 

Figuur 3.4 Schematisch overzicht actuele situatie LBI FBG (status peri ode 10 - 2004) 
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3.2.5 LBI Korrelpersen 

De LBI Korrel ersen bestaat uit twee wassers en twee nageschakelde biofilters (2 x 64 
--- m2J;-waarin-de-koellucht-vafl-Ele-twee-ker=relpersen behandeld-w0rdt. M et- e ulp-van--

een ventilator wordtde kO'ellochtvia-eerrcycloon-afgezegen-e via-de-wasser-naaF--Ret-- ---
biofilter getransporteerd. Eventueel meegevoerd meel wordt met behulp van een 
cycloon uit de afgasstroom verwijderd. In de wassers wordt de lucht bevochtigd door 
middel van bronwater. De biofilters zijn uitgerust met een sproei'installatie die indien 
nodig kan worden gebruikt ter bevochtiging van het biofiltermateriaal met bronwater. 

De beide biofilters zijn voorzien van wortelhout en Zweedse heide als biomateriaal 

Momenteel kan in totaal circa 28.000 m3/uur geurhoudende lucht worden behandeld. De 
bedhoogte en het filteroppervlak van ieder van de biofilters bedragen respectievelijk 
circa 1,5 meter en 64 m2

• De actuele oppervlaktebelasting van het biofilter bedraagt 
hiermee circa 219 m3/m2.uur. De verblijftijd van de afgasstroom bedraagt circa 25 
seconden. De LBI is aileen in bedrijf als de korrelpersen in bedrijf zijn (indien een 
korrelpers in bedrijf is, dan is ook een wasser/biofilter in bedrijf). 

De LBI Korrelpersen in de actuele situatie (status periode 10 - 2004) is schematisch 
weergegeven in figuur 3.5. 

Figuur 3.5 Schematisch overzicht actuele situatie LBI Korrelpersen (status periode 10 - 2004) 
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De LBI Ketelhuis bestaat allereerst uit een wasser, die wordt bedreven met leidingwater 
(verversingsdebiet 10 tot 20 m3/uur en recirculatiedebiet 25 m3/uur), gevolgd door twee 
waterafscheiders (lame lien en centrifugaal). De bestaande gaswasser is in principe 
primair bedoeld voor het afscheiden van stof en vetdruppels. Daarnaast wordt beoogd 
een gedeelte van het aanwezige ammoniak (NH3) en waterstofsulfide (H2S) te 
absorberen. 

Vervolgens wordt de afgasstroom in ketel 1 van het ketelhuis verbrand. Met behulp van 
een ventilator worden de afgasstromen via de wasser afgezogen en naar de ketel 
getransporteerd. De afgasstroom wordt gebruikt als verbrandingslucht in de ketel en er 
wordt stoom opgewekt ten behoeve van de productieprocessen. 
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De afgasstromen, die in deze LBI worden behandeld, zijn stromen met relatief zeer 
hoge geurconcentraties (» 1.000.000 ge/m3

). Het betreft hierbij met name de niet
----__ --Ico[lde~ns~erba~e dam en uit verschillende condensors. Daamaast wordt nog een aantal 

- -- - -- - ove-rige~ sterJ<-getJrhoudende afgasstremen verbr-and zoals.die va a: QogwaJiser van'------
e oeaon angs, de-wasservarrde-vetperserr,-eraekIiAgSGRrGeVeR vetbezinktanks..eu-_ _ __ _ 

de drain bunker (volledigheidshalve wordt verwezen naar de schematische weergave 
van de actuele situatie LBI Ketelhuis in figuur 3.6). 

De capaciteit van deze LBI bedraagt circa 15.000 m3/uur. Uit recente metingen is 
gebleken dat momenteel reeds circa 15.000 m3/uur geurhoudende lucht wordt 
afgevoerd via de LBI. Ten einde de (beperkte) volumetrische capaciteit maximaal te 
benutten, worden vrijwel aile aangesloten afgassen eerst behandeld in luchtcondensors. 
In deze luchtcondensors vindt volumetrische reductie plaats door watercondensatie van 
de afgassen waardoor geurhoudende componenten worden afgescheiden. 

De LBI Ketelhuis in de actuele situatie is schematisch weergegeven in figuur 3.6. 
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Figuur 3.6 Schematisch overzicht actuele situatie LBI Ketelhuis (status peri ode 10 2004) 
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--_ -_ -_-_-_-~~::::.:::I-schijvendrogers F.BG -- -lIrco-8140:CCT-100 J=-=s-c----.I--------------
--840:1:)=105/106---- ----------________ -_-_~_:.--
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3.2.7 Carrousels AWZI 
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luco 233-CO-1 06 

luco 233-C0-1 00 

waco 243-CO-090 

loog.. 
wasser 

248-
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Het gehele ontwerp en de bedrijfsvoering van de AWZI is afgestemd op mogelijke 
nominale belastingen. De maximale zuiveringscapaciteit is onder meer afhankelijk van 
de temperatuur en het slibgehalte en bedraagt circa 220.000 - 280.000 i.e. met een 
zuiveringsrendement hoger dan 95%. De hydraulische capaciteit van de AWZI is 
maximaal160 m3/uur of 3.840 m3/etmaal. 
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De AWZI is een laagbelaste actief slib installatie en bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Twee carrousels (carrousel 1= 7.500 m3

, circa 2.230 m2
, carrousel 2= 6.250 m3

, 

- _____ -.>.Iirc_a.j .700 m2)J welke worden belucht door een negental beluchters (acht punt-
beluchters-erreen-drijvende-aquaturbebeluGhterj,; -------___ _ 

--------------~.~~~n~e~n~a'bezlnRmnkss,~------------------------------------------------__ _ 

• Een membraanfiltratie-unit; 
• Een slibindikker; 
• Een bandfilterpers met polymeerdosering; 
• Een slibopslagsilo (inhoud 50 m3

); 

• Effluentput met meet- en bemonstervoorzieningen; 
• Twee zandfilters voor effluentpolishing. 

Gezien de aard van het te zuiveren afvalwater en het emitterend oppervlak via de 
carrousels, vindt met name bij dit onderdeel van de AWZI geuremissie plaats. 
De carrousels van de AWZI zijn recentelijk gedeeltelijk afgedekt. Dientengevolge 
bedraagt het feitelijk emitterende oppervlak van de carrousels respectievelijk 1.750 m2 

en 1.540 m2
. 

3.3 Overzicht karakteristieken LBl's en carrousels AWZI 

De belangrijkste karakteristieken van de LSI's en de Carrousels AWZI zijn weergegeven 
in de onderstaande tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Overzlcht karakteristleken LBl's 

lBI Technlsche uitvoerlng Emlsslepunt Blomateriaal Afgasdebiet Oppervlakte Oppervlakte- VerblljftlJd 
1 I 

Reclrculatle-verversxgs-
j 

[m1/uurl debi ,t I biofilter belasting biofilter debiet 

[mzl biofilter [5] gaswal ser gaswasser 

[m l /m2.uur] lmJ/u . rl l (m1/uurj 

LBI Breker I Wasser en een open biofilter Oppervlakte- Boomschors 70.000 528 133 40 2- 1> 50 I 

Ontvangsthal bran (open 

biofilter) 

LBI Vleesmeel- I Wasser en twee gesloten Schoorsteen Boomschors 130.000 2 x 384 169 32 
2- r II 270 

Pluimveemeellljn bi~filters (noord- en zuldbed) 60 m hoogte 

LSI Bloed I Veren I Wasser met zuurdosering en Schoorsteen Boomschors 130.000 526 en 384 143 38 2-5 270 

Haarfabriek twee gesloten biofilters 60 m hoagte 

(noord- en zuldbed) 

LBI FBG Wasser en een open biofilter Oppervlakte- Wortelhout en 30.000 528 57 63 2-5 20 

bran (open Zweedse 

biofilter) heide 

LSI Korrelpersen Twee wassers en twee Oppervlakte- Wortelhout en 28.000 2 x64 219 25 1 5 15 

nageschakelde op elkaar bran (open Zweedse 

geplaatste open blofllters biofllter) heide 

LBI Ketelhuis Wasser en twee water- Schoorsteen N.v.t. 15.000 N.v.1. N.v.1. N.v.1. 10 12d 25 

afscheiders gevolgd door ketelhuis 42 m 

verbranding van de lucht- hoogte 

slroam in ketel 1 

Carrousels AWZI Optimale beluchting via acht Oppervlakte- N.v.1. Nihil N.v.1. N.v.1. N.v.1. N.v.1. N.v.1. 

puntbeluchters en een bron (oppervlakte-

drijvende aquaturbo- bron) 

beluchter 
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---4.1 Toelichtin
g==================-_________ _ 

In dff 00 as uk wordrb-e'S"ChTeven~0p-welk-e-wijze-t0t_ep . eGell-Uitvoeringjs-ge~ ....... L-.. _ ____ _ 

aan de reductiedoelstellingen van de geuremissies zoals vastgelegd in de vigerende 
Wm-vergunning. 

4.2 Evaluatie Plan van Aanpak 2 (periode 1999 - 2010) 

Het Plan van Aanpak 1 voor de periode 1992 - 2004 stelde als doel een resultaat
verplichting om uiteindelijk een geuremissiereductie van 70% in het jaar 2004 ten 
opzichte van de uitgangssituatie in 1992 te bewerkstelligen. Deze reductie was nood
zakelijk om ervoor te zorgen dat de geurconcentratie van 10 ge/m3 als 98-percentiel njet 
meer wordt overschreden ter plaatse van de woonbebouwing in Sumar. Deze reductie 
zou moeten worden bewerkstelligd door het toepassen van adequate geurreducerende 
maatregelen. 

In de onderstaande tabel 4.1 zijn de emissiegegevens (gebaseerd op periode 10) 
weergegeven voor de uitgangssituatie in 1992. 

Tabe14.1 Geuremissie uitgangssituatie 1992 

Actuele benaming emissiepunt Uitgangssituatie 1992 

[x106 ge/uur] 

LBI Breker I Ontvangslhal 4.148 

LBI Vleesmeel-/ Pluimveemeellijn 9.578 

LBI Bloed I Veren I Haarfabriek 4.519 

LBI FBG 935 

LBI Korrelpersen 114 

LBI Kelelhuis 313 

Carrousels AWZI 725 

Biofilter AWZI 37 

TOTAAL 20.369 

Na evaluatie van het Plan van Aanpak 1 is in 2000 een nieuw Plan van Aanpak 
opgesteld om er zorg voor te dragen dat in 2004 de doelstelling van 70% geurreductie 
ten opzichte van 1992 daadwerkelijk zou worden bewerkstelligd. In dit Plan van Aanpak 
2 is hiertoe een nadere uitwerking en detaillering gegeven van de in het Plan van 
Aanpak 1 nog niet nader benoemde (procesge"integreerde) maatregelen om de 70% 
reductieaoelstelling v~~r 2004 ten opzichte van 1992 te behalen. Daamaast zijn in het 
Plan van Aanpak 2 op basis van nieuwe inzichten verdergaande emissiereducerende 
maatregelen geforrnuleerd voor de lange termijn (2004 - 2010). De maatregelen, die in 
de voorafgaande jaren zijn gerealiseerd door Sonac, kunnen in grote lijnen als voigt 
worden gekarakteriseerd door procesgerelateerde technische maatregelen en verdere 
aanscherping van de reeds aanwezige operationele beheersmaatregelen van de LBI's. 

De procesgerelateerde technische maatregelen omvatten voornamelijk eliminatie dan 
wei vervanging van bestaande installatieonderdelen door technische uitvoeringen die 
resulteren in minder geuremissie. De belangrijkste getroffen procesgerelateerde 
maatregelen zijn opgenomen in de onderstaande tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Vaargestelde maatregelen tat en met 2003 in kader van Plan van Aanpak 2 en de status van de maatregelen 

I Lacatie Maatregel 

LBI Breker / Onlvangsl- Oplimalisatie gaswasser en vervanging biofillermaleriaal 

hal 

LBI Vleesmeel-/ Pluim- Stopzetten verwerking surplusslib 

veemeellijn Onderzoek naar afvalwaterafvoer en afzuiging van de bedriifsriolering bii de destructor 

(Destructor) Toepassen besproelingssysteem bi] overkapt biofilter van destructor waarbij effluent 

van AWZI als sproeiwater kan worden ingezet 

Verwijdering van 1 autoclaaf uit destructor na realisatie van continue verwerking van 

piuimveeslachtbijproducten 

Vernieuwing autoclaaf pluimveemeellijn 

LBI Bloed / Veren / Vervanging trommeldroger door schijvendroger waarbij afgassen van schijvendroger 

Haarfabriek als non-condensables worden afgevoerd naar het ketelhuis 

Verdergaande compartimentering en afsluiting procesonderdelen waardoor de omvang 

van de te behandelen afgasstroom kan worden teruggebracht. De afgasstromen met 

non-condensables zullen hierblj worden afgevoerd naar het ketelhuis 

Beperken bronwater als sproei- en spoelwater van biofilters en vervangen door 

effluentwater AWZI 

LBI FBG Verdere optimalisatie van de ontlrekking en afvoer van non-condensables, afkomstig 

van de Restex vettanks, naar het ketelhuis 

LBI Korrelpersen Onderzoek tot aansluiten afgasstroom van korrelpersen op LBI FBG 

LBI AWZI Vergroting biofilter indien beluchte slib meer geureomponenten bevat dan verwachl 

Opzetten ana!!robe zuivering om me est vervuilde afvalwaterstromen (o.a. Restex) te 

behandelen 

LBI Ketelhuis Onderzoek naar verdere uitbrelding verbrandingscapaciteit non-condensables systeem 
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Bevochtigingssysteem aangebracht J I I G reaUseerd In 2000 

II 
Verwijderd G re~li~eerd in 2003 

II 
Functie van autoclaaf is vervallen; autoclaaf 

! , 

Niet rrealiseerd 

wordt per 2003 als buffervat gebruikt 

Gr erteerd in 2003 
, 

Vervangen 

Afzulging van de fluidizers van de veren- en Gbrekli'seerd in 2004 I 

haarmeellijn via een luco op het non-

condensables systeem (afkoppelen van LBI 

Bloed I Veren I Haarfabriek) 

Gebruik van effluent voor bevochtiging van de Gr r, a'lseerd in 2001 
biobedden 

Afzuiging van resten voltanks aangesloten op G er~allseerd in 2000 

non-eondensables svsleem (Le. LBI Kelelhuis) II 
Nader onderzoek naar technische N et perealiseerd 

haalbaarheid. Uit metingen blijkt dat LBi ook II bii discontinue belasting goed functioneert 

Biofiller is in 2003 uil gebruik genom en f\ let Ig~realiseerd 
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Doo}lopende actie 
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In het Plan van Aanpak 2 is voor 2004 een totale geuremissie geprognosticeerd van 
5.950x106 ge/uur, welke overeenkomt met een geurreductie van circa 70% ten opzichte 

----van de uitgangs.s.Jtuatie 1992. Middels de enoemde maatregelen werd verwacht de 
reaualeaoelstellingen-te-bewerkstelli§en;----------____ _ 

4.3 Evaluatie Plan van Aanpak voor de korte termijn 

In 2003 zijn door Sonac alsmede door het bevoegd gezag ex. Wm, de provincie Fryslan, 
geuremissiemetingen uitgevoerd ter toetsing van de geuremissiedoelstellingen voor 
2004. Daar naar aanleiding van deze metingen twijfel is ontstaan omtrent de 
haalbaarheid van de geprognosticeerde geuremissies voor 2004, is door Sonac een 
Plan van Aanpak voor de korte termijn7 opgesteld. Dit Plan van Aanpak voor de korte 
termijn beoogt inzichtelijk te maken welke aanvullende maatregelen moeten worden 
getroffen om zeker te stellen dat aan de in het Plan van Aanpak 2 gestelde em issie
reducties voor 2004 kan worden voldaan. 

In dit Plan van Aanpak voor de korte termijn is allereerst geconstateerd dat hoofdzakelijk 
de emissie van de LSI Sioed / Veren / Haarfabriek zonder aanvullende maatregelen zou 
kunnen resulteren in het niet behalen van de beoogde geuremissiereductiedoelstelling. 
Derhalve zijn in dit Plan van Aanpak voor de korte termijn maatregelen voorgesteld die 
primair betrekking hebben op de LSI Sioed / Veren / Haarfabriek. In algemene zin kan 
worden gesteld dat voor het doorvoeren van deze maatregelen als leidend principe is 
gehanteerd dat aile hoogbelaste geurstromen en de non-condensables afgasstromen 
niet langer worden behandeld in de LSI Sioed / Veren / Haarfabriek maar worden 
verbrand via het non-condensables systeem (LSI Ketelhuis). 

De feitelijke maatregelen zijn onderstaand weergegeven in tabeI4.3. 

Tabel4.3 Doorgevoerde maatregelen in kader Plan van Aanpak voor de korte tennijn 

Locatie Uitvoer ing Status maatregel 

LBI Bloed I Veren I Realiseren van reehtstreekse aflaat van de productstroom uit Gerealiseerd in 2004 

Haarfabriek de hydrolizer veren op de sehijvendroger 

Aansluiten van afzuiging van de fluidizers van de veren- en Gerealiseerd in 2004 

haanneellijn via een luco op het non-eondensables systeem 

(I.e. LBI Ketelhuis) 

Loskoppelen van bloeddecanters en aansluiting op non- Gerealiseerd in 2004 

condensables systeem (i.e. LBI Ketelhuis) 

Verwijderen van f1ashvat veren Gerealiseerd in 2004 

Rappartage 'Plan van Aanpak voar de korte termijn voor Sanae', PRA, rappartnummer SONA04A1, d.d. januari 

2004 
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4.4 Evaluatie concept Plan van Aanpak Geurreductie 2004 - 2014 

--------Vooruitlopend-op..danu~vo.a(liggflr:Lde aanvraa om Wm-vergunning heeft Sonac een 
nieuw P an van Aan a'k-opgesteld om-inzichtelijk-te-maken-welke-nade~re""---------

geuremissiereduceren e maa regel'ernt(JOrSonac-zullen-w(:>rc;feA-§etr~ffeA-om-e 
verdergaande emissiereductie te bewerkstelligen. Hiertoe is door Royal Haskoning, in 
opdracht van Sonac, een eerste concept rapport 'Plan van Aanpak Geurreductie 2004 -
2014' B opgesteld. Het betreffende rapport is door Sonac eind april 2004 gezamenlijk 
met de concept vergunningaanvraag ingediend bij bevoegd gezag. Uitvoering van de in 
het rapport genoemde maatregelen was op dat moment beoogd voor (eind) 2004 en 
2005. 

Met het oog op een verdergaande geuremissiereductie heeft Sonac evenwel inmiddels 
een groot gedeelte van de in dit (concept) rapport genoemde maatregelen reeds 
doorgevoerd. Daarnaast zijn op basis van voortschrijdende inzichten nog nieuwe 
mogelijke emissiereducerende maatregelen ge'identificeerd en (gedeeltelijk) inmiddels 
doorgevoerd. Een actueel overzicht van de inmiddels doorgevoerde maatregelen is 
weergegeven in tabel 4.4. 

a Concept rapportage 'Plan van Aanpak Geurreductie 2004 - 2014, Inventarisatie en evaluatie van lucht

behandelingsinstallaties', Royal Haskoning, rapportnummer 9P4748.01/R0006M1D/AS/Nijm, d,d. 28 april 2004 
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Tabel 4.4 Doorgevoerde maatregelen in kader van concept Plan van Aanpak Geurreductie 2004 - 2014 

Loeatie Maatregel Uitvoering S at6s maatregel 

LSI Sreker I Optimalisatie afzuig~ysteem waardoor de afvoer Aansluiten vet(recireulatietanks (222-T-119/120/122) op luehtcondensor en non- e: eri aj Seerd in 2004 
Ontvangsthal van non-eondensables naar de LSI wordt eondensables systeem (Le. LSI Ketelhuis) 

geminimaliseerd Aansluiten drietal afvoersehroeven (222-TS-121/122) op luehtcondensor en non- G] err !iseerd in 2004 
eondensables systeem (Lc. LSI Ketelhuis) 

LSI Vleesmeel- I Optimalisatie afzuigsysteem waardoor de afvoer Aansluiten van afzuiging van de groftank vleesmeellijn via lueo 22B-CO-600 op non- 1 ert a/iseerd in 2004 
Pluimveemeellijn van non-eondensables naar de L81 wordt eondensables systeem (Le. LSI Ketelhuis) 

geminimaliseerd Aansluiten van afzuiging Hotwell en vettank na decanter (vleesmeellijn) en grof- en fijntank i ert al iseerd in 2004 
(pluimveemeellljn) via lueo 228-CO-600 op non-condensables systeem (Le. LSI Ketelhuis) 

Aansluiten van afzuiging van de pluimveevettanks 276-T-011/012/013 via de lueo van het t et,liseerd in 2004 
non-eondensables systeem (Le. LSI Ketelhuis) 

Aansluiten van de afzuiging van de Hotwell via de lueo van het non-eondensables systeem r erri liseerd in 2004 I 

(I.e. LSI Ketelhuis) 
I 

Aansluiten van de afzuiging vetrecireulatietanks 276-T-011/0121013 van de pluimveemeellijn r ettliseerd in 2004 
via luco 228-CO-600 op non-condensables systeem (i.e. LSI Ketelhuis) 

Saneren van HP-bunker 222-T-137 waardoor afzuiging van bunker is komen ~e{e~liseerd in 2004 

te vervallen I I 
Aansluiten van vulsehroeven 222-TS-111/112 op luehteondensor en non-eondensables ~eterliseerd in 2004 
systeem (I.e. LSI Ketelhuis) 

Aanslulten van afzuiging tussenbunker 222-T-140 op luehteondensor en non-eondensables 
I e 

ebliseerd in 2004 

systeem (I.e. LSI Ketelhuis) 
, 

Aanslulten van HP-transportsehroef 222-TS-144 op luehtcondensor en non-eondensables erer liseerd in 2004 
systeem (I.e. LSI Ketelhuis) 

Aansluiten van afzuiging afvoersehroef na decanter 276-TS-039 van pluimveemeellijn op de /Gttliseerd in 2004 
luehteondensor en non-eondensables systeem (I.e. LBI Ketelhuis) 

Aansluiten van afzuiging ontmetalisering pluimveemeellijn ap de luehteondensor en non- G1rr iiSeerd in 2004 
eondensables systeem (I.e. LSI Ketelhuis) 

Vervangen biofil!ermateriaal Siobedden voorzien van boomsehors 
I I 

Gerealiseerd In 2004 
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: 

locatie Maatregel Uitvoering StatLs maatregel 

LBI Bloed { Veren { Optimalisatie afzuigsysteem waardoor de afvoer Aansluiten van afzuioino opslaosilo bloedmeel via een zakkenfilter Ger~alliseerd in 2004 
~E 1\ Haarfabriek van non-condensables naar de LBI wordt Aansluiten van afzuiging van de bloedcoagulatie en aan- en afvoerschroeven via een I erj1liSeerd in 2004 

geminimaliseerd I condensor op het non-condensables systeem (LBI Ketelhuis) 

Vervangen biofillerrnateriaal Biobedden voorzien van boomschors Gerkdliseerd in 2004 

Optimalisatie gaswasser Realiseren van zuurdosering $er¢~lIseerd in 2004 

LBI FBG Vervanoen biofiltermateriaal Biobedden voorzien van nieuw biomateriaal. ziinde wortelhout en Zweedse heide GerkJliseerd in 2004 

LBI Korrelpersen Geen recent dooroevoerde maatreoelen j , 

LBI Ketelhuis Onderzoek naar verdere uitbreidino verbrandinoscapaciteit non-condensables systeem 
)., I I . 
Doorlopende aclle 

Carrousels AWZI Geen recent doorgevoerde maalregelen I I , 
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_____ ~~d~o~o!:!!.rgevoerde maatregelen, zoals hierboven beschreven, hebben tot doel gehad een 
zekere-geuremissiereduetie van 7-0%-te- ewerkste ligen te.r:Lopz~te-van· de---------

-----------;-;ul:r.g~a"'"'n=g..;s...-tslttmlie_irr1992:_ln_de_onder·staaflde_taeel_4.§-z-ijn-de...resultaterulalLde _ _ ____ _ _ 

geursituaties in 1992 en 1998 alsmede de prognose voor 2004 conform Plan van 
Aanpak 2 weergegeVen. 

label 4.5 Vergelijking emissiecijfers 

Benaming emissiepunt Uitgangssituatie Emissiesituatie 1998 Prognose em issie-

1992 situatie 2004 (PvA2) 

[x10· ge/uur] [x10· ge/uur] [x106 ge/uur] 

LBI Breker I Ontvangsthal 4.148 131 500 

LBI Vleesmeel- I Pluimveemeelliin 9.578 5.299 2.300 

LBI Bloed I Veren I Haarfabriek 4.519 8.154 2.500 

LBI FBG 935 140 100 

LBI Korrelpersen 114 203 200 

LBI Ketelhuis 313 205 100 

Carrousels AWZI 725 218 200 

Biofilter AWZI 37 38 50 

lOTAAL 20.369 14.388 5.950 

In het verleden is geconstateerd dat de totale geuremissie gedurende een jaar sterk kon 
varieren. Dit laatste werd onder meer veroorzaakt door het feit dat dierlijk restmateriaal 
in warme zomerperiodes over het algemeen meer aan bederf onderhevig was alvorens 
het materiaal werd verwerkt in het Sonac productieproces. Dientengevolge ontstond een 
verhoogde geuremissie in de betreffende zomerperiodes ten opzichte van de winter
periodes in eenzelfde jaar. De prognose voor de emissiesituatie voor 2004, zoals op
genomen in bovenstaande tabel 4.5, is derhalve in overleg met bevoegd gezag 
gedefinieerd als een seizoensgebonden prognose, betrokken op de jaargemiddeld 
representatieve periode 10 (grofweg de maand oktober). Voor de overige perioden in 
een jaar moest gebruik worden gemaakt van een seizoensafhankelijke correctiefactor 
alvorens eventuele metingen onderling met elkaar te kunnen vergelijken c.q. te kunnen 
toetsen aan de periodespecifieke emissiedoelstelling. 

De laatste jaren is de conditionering van de aangevoerde slachtbijproducten echter 
aanzienlijk verbeterd. Daarnaast is een snelle verwerking van de aangevoerde slaeht
bijproducten bij Sonac goed gewaarborgd. Door be ide aspecten is de versheid van het 
aangevo_erde en feitelijk verwerkte materiaal de laatste jaren sterk toegenomen waar
door seizoensgebonden bederf van het materiaal in mindere mate bepalend is 
geworden v~~r de geurproductie. Dit laatste betekent dat het seizoensgebonden 
karakter van de geuremissie bij Sonae substantieel minder sterk is dan voorheen, 
hetgeen eveneens tot uiting is gekomen in een aanzienlijk mindere seizoensafhankelijke 
belasting van de AWZI. 

Niet minder belangrijk is dat de laatste jaren vele veranderingen zijn doorgevoerd om 
een optimale werking van de aanwezige LSI's te bewerkstelligen. Hiertoe zijn met name 
de laatste tijd veer processtromen losgekoppeld van de biofilters. Deze relatief hoog
belaste luchtstromen kurinen zorgen voor een (plaatselijke) overbelasting van de 
biofilters. Deze stromen worden nu dan ook afgevoerd via de LSI Ketelhuis, waar 
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verbranding plaatsvindt. Via de aanwezige biofilters worden nu voornamelijk de minder 
geconcentreerde ruimteluchtstromen behandeld en geemitteerd naar de omgeving. Juist 

_____ "-a de relatief hoogbelaste rocesluchtstromen wordt verwacht dat deze worden 
------ --- --------ueinvloed-door-de-mate-waaFiR-het-aaF1€jevoerde-materiaal aan eaerLonder.beYjg is-. ------

aar creze proceslochtstromen-nu-worden erbr-and-met-eeR~el:!fVelWijder::ir:lgi>'-"--_______ _ 
rendement van vrijwel 100%, mag worden verondersteld dat de reeds sterk afgenomen 
seizoensafhankelijkheid van geuremissie nog verder wordt gedempt. 

Indachtig het bovenstaande is Sonac van mening dat, voor verdere beoordeling van de 
actuele geuremissies maar vooral ook voor de beoordeling van de toekomstige 
geuremissies, de betreffende seizoensinvloed op de geuremissiedoelstellingen en op de 
op enig moment in een jaar uitgevoerde emissiemetingen dient te worden losgelaten. 
Metingen van PRA Odoumet en TNO, uitgevoerd over 2004, bevestigen dit beeld. Door 
TNO is in opdracht van provincie Fryslfm een studie uitgevoerd waarin de aan de hand 
van metingen vastgestelde geuremissies zijn geevalueerd (zie ook hoofdstuk 5). Op 
basis hiervan is door TNO eveneens geconcludeerd dat seizoensinvloed op de 
geuremissies niet significant is. 

In navolging van het bovenstaande heeft PRA Odournet op verzoek van Sonac een 
rapport9 opgesteld, waarin de emissieprognose voor 2004 zonder seizoensinvloed is 
vastgesteld. In dit rapport is toegelicht op welke wijze prognose van de emissiesituatie 
voor 2004 is aangepast voor de situatie zonder seizoensinvloed. Hiertoe is een reken
kundige verdiscontering doorgevoerd op de oorspronkelijke periodeafhankelijke 
emissiesituatie, op basis waarvan een jaargemiddelde (periode onafhankelijke) 
aangepaste prognose voor 2004 wordt berekend. Deze rekenkundige verdiscontering is 
in meer detail toegelicht in het genoemde rapport. Voor nadere toelichting wordt 
kortheidshalve verwezen naar het betreffende rapport zoals opgenomen in bijlage 4 van 
dit rapport. 

In de onderstaande tabel 4.6 is de in het genoemde rapport van PRA Odoumet 
vastgestelde emissieprognose weergegeven voor 2004, indien geen rekening meer 
wordt gehouden met seizoensinvloed. 

Tabel 4.6 Prognose geuremissies an no 2004 

Benaming emissiepunt Prognose emissiesituatie 2004 Aangepaste prognose 2004 

(PvA2) (zonder seizoensinvloed) 

[x108 ge/uurl lx108~e/uurJ 

LSI Sreker I Ontvangsthal 500 313 

LSI Vleesmeel-I Pluimveemeelliin 2.300 1.441 

LSI Sioed-I Veren I Haarfabriek 2.500 1.566 

LSI FSG 100 63 

LBI Korrelpersen 200 200 

LSI Ketelhuis 100 100 

Carrousels AWZI 200 125 

Siofilter AWZI 50 gesaneerd 

TOTAAL 5.950 3.808 

9 Rapportage 'Verspreidingsberekeningen met het NNM als basis voor een aanpassing van het jaarlijkse 

emissieverloop', PRA Odournet S.v., rapportnummer SONA04H1, d.d. 25 februari 2004 
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---_____ -'n_oktober 2004 heeft PRA Odournet, in opdraeht van Sonae, de geuremissies opnieuw 
g-emetenvoor-de-versenilleflde-emissiep\;;lnten~ter-vermcafre~n egesteld."e<--=-::-______ _ 

----------==-e=m,....,l s,."s'.,.,e,...,r=-earrcne{jo~etstellingen"Voor_2et14"::__-----------_________ _ 

Tijdens deze geurmetingen zijn tevens de uurgemiddelde verwerkingscapaciteiten per 
verwerkingslijn geregistreerd. Deze actuele uurgemiddelde verwerkingscapaciteiten zijn 
in combinatie met de bandbreedte voor de representatieve uurgemiddelde 
verwerkingscapaciteit (zoals vastgelegd in §2.3 en §2.4) weergegeven in tabeI4.7. 

Tabel 4.7 Uurgemiddelde verwerkingscapaciteit tijdens emissiemetingen 

Verwerkingslijn Bandbreedte representatieve Aetuele uurgemiddelde verwerkings-

uurgemiddelde verwerkingscapaeiteit capaciteit tijdens geurmetingen 

[ton/uur] peri ode 10 - 2004 [ton/uur] 

Vleesmeellijn 29-57 34 

Pluimveemeeiliin 15- 31 21 

Specialliesliin 3-8,9 5,5 

Verenmeellijn 3 -11 6 

Bloedmeellijn 5-15 13 

Haarrneellijn 1.8 - 4.5 2.3 

Uit tabel 4.7 kan worden geconcludeerd dat de actuele uurgemiddelde 
verwerkingscapaciteit per verwerkingslijn tijdens de geurmetingen van periode 10 -
2004 past binnen de bandbreedte van de representatieve verwerkingscapaciteit per 
verwerkingslijn. Derhalve kunnen de geurmetingen van periode 10 - 2004 als 
representatief worden gekwalificeerd voor de bedrijfsvoering van Sonac. 

De resultaten deze geuremissiemetingen zijn weergegeven in de onderstaande tabel 
4.8. 

Tabel 4.8 Prognoses en stand van zaken geuremissies an no 2004 

Benaming emissiepunt Prognose emissie- Aangepaste Stand van zaken 

s ituatie 2004 (met prognose 2004 anna 2004 

seizoensinvloed) (zonder seizoens- [x108 ge/uur] 

[x108 ge/uur] invloed) 

[x108_ge/uur] 

LBI Breker I Ontvangsthal 500 313 136 

LBI Vleesmeel-I Pluimveemeellijn 2.300 1.441 1.002 

LBI Bleed I Veren I Haarfabriek 2.500 1.566 683 

LBI FBG 100 63 31 

LBI Korrelpersen 200 200 67 

LBI Ketelhuis 100 100 14 

Carrousels AWZI 200 125 277 

Biofilter AWZI 50 gesaneerd gesaneerd 

TOTAAL 5.950 3.B08 2.210 

10 Rapportage 'Geuronderzoek Sanae Burgum 2004 (periode 10)'. PRA Odournet B.v., rapportnummer 

SONA04Y1, d.d. oktober 2004 

Evaluatie Geurreduetie Sanae Burgum B.V. 

Definitief rapport - 31 -

9P7625.01/R0003/RVLlJI AS/Nijm 

13 april 2005 



000 
_oeo_ 

000 

.OVAL HASKOII.IIG 

Daar de actuele stand van zaken an no 2004 voor de geuremissies is vastgesteld in 
periode 10 van 2004, kunnen deze geuremissies direct worden getoetst aan de 

-----pr0gn0se-emissiesituatie20_Q~_IDet seizoensinvloed. Hieruit blijkt dat ruimschoots wordt 
voldaan aan oe gest~lde-emissiereductie. --------

Uit tabel 4.8 kan bovendien worden geconcludeerd dat de geuremissies (zoals vast
gesteld in periode 10 van 2004) van vrijwel aile bronnen voldoen aan de aangepaste 
prognose 2004 (zonder seizoensinvloed). De geuremissie van de Carrousels AWZI is 
enigszins hoger dan de aangepaste prognose. 

Resume 
De totale geuremissie, vastgesteld aan de hand van de meest emissiemetingen in 
periode 10 van 2004, bedraagt 2.210x106 ge/uur (zie tabeI4.8). Hiermee wordt voldaan 
aan de IMZ-doelstelling voor emissiereductie, zijnde een 70% geurreduetie ten opziehte 
van de uitgangssituatie in 1992. Op basis van de resultaten uit periode 10 - 2004 kan 
zelfs worden gesteld dat een geurreductie van bijna 85% is gerealiseerd. 

Deze eonclusie wordt bevestigd door geuremissiemetingen die zowel in opdracht van 
Sonae als de provineie Frysl€m nadien zijn uitgevoerd. 
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Door TNO is in opdraeht van provincie Fryslim een studie uitgevoerd waarin de aan de 
hand van metingen vastgestelde geuremissies zijn geevalueerd in relatie tot de ver
werkingscapaciteit ten tijde van de betreffende geurrnetingen. Deze benadering heeft 
ten doel gehad om, indien aanwezig, een verband vast te stellen tussen de verwerkings
eapaeiteit en geuremissie per verwerkingslijn. In navolging van deze benaderingswijze 
heeft Sonae eveneens deze methodiek gevolgd voor het vaststellen van dergelijke 
emissiekentallen, uitgedrukt in geuremissie per eenheid van verwerkingscapaeiteit. 

Het voordeel van een dergelijke kentallenbenadering is dat de geuremissie kan worden 
gerelateerd aan de in de Wm-vergunningaanvraag gehanteerde verwerkingseapaeiteit 
per verwerkingslijn. Dit biedt bevoegd gezag de mogelijkheid om de geurbelasting van 
Sonae te beoordelen op basis van de geuremissie die is gerelateerd aan de maximaal te 
vergunnen verwerkingseapaciteit. Tevens kan op theoretisehe basis het effeet van 
maatregelen worden beoordeeld. Hierbij kan worden gedaeht aan het effeet op de 
geurimmissie als een sehoorsteen wordt verhoogd of als het geurverwijderings
rendement van een LSI toe- of afneemt. 

Een nadeel van de kentallenbenadering is dat hiertoe geuremissiemetingen uit het 
verleden worden gehanteerd die zijn vastgesteld bij bedrijfssituaties die niet meer 
volledig aetueel zijn. In de afgelopen periode zijn immers nadere emissieredueerende 
maatregelen door Sonae doorgevoerd waardoor het speeifieke geuremissiekental van 
een verwerkingslijn substantieel kan afnemen. Sij toename van het aantal (gesehikte) 
meetgegevens in de toekomst, zal de betrouwbaarheid van deze kentallen toenemen. 

In de onderstaande paragraaf is een uitwerking gegeven van de geurkentallen bij 
Sonae, afgeleid op basis van gesehikte meetresultaten en produetiegegevens. 
Uiteindelijk zal dit leiden tot een overzieht van de geuremissies in relatie tot van de 
maximaal aangevraagde verwerkingscapaeiteit van de versehillende verwerkingslijnen. 

5.2 Uitwerking kentallenbenadering 

5.2.1 Aigemeen 

Voor de uitwerking van de kentallenbenadering is gebruik gemaakt van de emissie
metingen zoals deze de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd in opdraeht van provineie 
Fryslim en Sonae. Hierbij is gebruik gemaakt van de ongereinigde geuremissies (Le. 
aan de inlaat van LSI's) waardoor een kental wordt verkregen dat onafhankelijk is van 
het in de tijd varierende geurverwijderingsrendement van een LSI. De resulterende 
geurkentallen zijn derhalve een maat voor de ongereinigde geuremissie per ton grond
stoffen e.q. geprodueeerde korrels. Voor de uitwerking van de kentallenbenadering is 
gebruik gemaakt van lineaire regressieanalyse, waarbij het uitgangspunt is gehanteerd 
dat het lineaire verband het mathematisehe nulpunt doorsnijdt. 
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5.2.2 Vaststelling geurkental LBI Breker / Ontvangsthal 

- _____ __ D_e_bes_c ikbare emissiemetingen van de LBI Breker / Ontvangsthal, waarvoor eveneens 
--------de verwerkingscapactteiten-ten-tijae-van de geur:metingen-5escFilk aaLzUu • ..zij -eer:;-- ------

gegeven In ~onderstaande1abel-5:-11-;-. ------ ----- - _ _ _ _____ _ 

label 5.1 Over:zicht emissiemetingen van de LBI Breker I Ontvangsthal 

Meetdatum Capaciteit Breker I Ontvangsthal Totale (ongereinigde) geuremissie 

[ton I uur] [x 108 ge I uur] 

16-09-2003 37.5 10.300 1
) 

12-12-2003 44 12.700 1
) 

04-03-2004 21 4.700 2
) 

29-05-2004 "Iaag" 2.200 3
) 

12-08-2004 16.9 82.900 4
) 

02-09-2004 32.9 2.450 2
) 

17-12-2004 36 1.565 1
) 

1) Uitgaande van meetresultaat TNO/w+B; 

2) Berekend op basis van gemeten uitgaande afgasstroom en verondersteld rendement van 80%; 

3) Meting is gebaseerd op te lage (niet nader gedefinieerde) verwerkingscapaeiteit en wordt derhalve niet in de 

kentalbepaling meegenomen; 

4) In everleg met provineie Fryslan is vastgesteld dat deze geurmeting niet representatief is voer de geuremissie 

van LBI Breker I Ontvangsthal. Deze meting is derhalve niet in de kentalbepaling meegenomen. 

Het geurkental voor de LBI Breker Ontvangsthal is vastgesteld op basis van de vijf 
meetcampagnes zoals genoemd in tabeI5.1. De vastgestelde (ongereinigde) 
geuremissies van deze meetcampagnes zijn uitgezet tegen de verwerkingscapaciteit. 
Vervolgens is lineaire regressieanalyse toegepast voor het vaststellen van het 
geurkental (zie figuur 5.1). 

Figuur 5.1 Lineaire regressieanalyse geurkental voor grondstoffen LBI Breker I Ontvangsthal 
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Uit deze analyse voigt een geurkental van 190 x 106 gelton aangevoerde grondstoffen. 

-- 5-.2.3 Vaststelling geurkewl..b.BI Vlee~s,-,-m;..;;;.e",,-e_I- -,-I _P..:..:lu,--im_ve.:....e_m __ e __ e __ 12Iij __ n ______________ _ 

e esc IKoare el'f11s·stemetingerrvan-de·tHI-Y-leesmeel-I-P-h.limveemeellijn W.aarY,.(lO[ _____ _ 

eveneens de capaciteiten ten tijde van de geurmetingen beschikbaar zijn, zijn 
weergegeven in de onderstaande tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Overzicht emissiemetingen van de LBI Vleesmeel·/ Pluimveemeellijn 

Meetdatum Capaciteit vleesmeellijn Capaciteit pluimveemeellijn Totale (ongereinigde) 

[ton I uur] [ton I uur] geuremissie [x 108 ge I uur] 

16-09-2003 45 0 5.800 

12-12-2003 44 25 16.900 1
) 

04-03-2004 3D 20 13.350 3
) 

29-05-2004 0 13 2.600 3
) 

12-08-2004 16.9 20,4 11 .410 1
) 

02-09-2004 32.9 0 4.300 3
) 

28-09-2004 34 20 10.500 2
) 

17-12-2004 36,8 21 8.391 1
) 

1) Uitgaande van meetresultaat TNONV+B; 

2) Uitgaande van meetresultaat PRA Odournet; 

3) Berekend op basis van gemeten uitgaande afgasstroom en verondersteld rendement van 80%. 

Op basis van meetgegevens van 16 september 2003 en 2 september 2004 is een geur
kental afgeleid voor de vleesmeellijn. Op be ide meetdagen is immers aileen vleesmeel 
geproduceerd en geen pluimveemeel. Op deze dagen bedroeg de (ongereinigde) 
geuremissie respectievelijk 5.800 en 4.300 x 106 ge/uur bij verwerkingscapaciteiten van 
respectievelijk 45 en 32,9 ton/uur. 

Dit resulteert in geurkentallen van respectievelijk 129 en 131 x 106 ge/ton, overeen
komend met een gemiddeld kental van 130 x 106 ge/ton grondstoffen voor de vlees
meellijn. 

Het geurkental voor pluimveemeeJ is vervolgens afgeJeid op basis van een zestal 
meetcampagnes. De vastgestelde (ongereinigde) geuremissies zijn hierbij uitgezet 
tegen de verwerkingscapaciteit. Vervolgens is lineaire regressieanalyse toegepast voor 
het vaststellen van het geurkentaJ voor de grondstoffen van de pluimveemeellijn (zie 
figuur 5.2) 
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Figuur 5.2 Lineaire regressieanalyse geurkental veer grendsteffen pluimveemeellijn 
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Uit deze analyse voigt een geurkental van 360 x 106 ge/ton grondstoffen voor de 
pluimveemeellijn. 

5.2.4 Vaststelling geurkental LBI Bloed I Veren I Haarfabriek 

De beschikbare emissiemetingen van de LBI Bloed I Veren I Haarfabriek, waarvoor 
eveneens de verwerkingscapaciteiten ten tijde van de geurmetingen beschikbaar zijn, 
zijn weergegeven in de onderstaande tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Overzicht emissiemetingen van de LBI Bleed I Veren I Haarfabriek 

Meetdatum Capaciteit Capaciteit veren Capaciteit Totale capaciteit Totale 

slachtbloed [ton I uur] varkensharen Bleed I Veren I (ongereinigde) 

[ton I uur] [toni uur] Haarfabriek geuremissie 

[ton I uur] [x 108 ge I uur] 

17-09-2003 10 5 3 18 18.900 1
•

4
) 

12-12-2003 10,4 7 23 19.7 102.400 1
.

4
) 

03-03-2004 10 0 2.9 12.9 2.900 1
) 

28-05-2084 5 3,2 2.5 10.7 1.000 1
) 

12-08-2004 11 5.5 2.9 19.4 11.000 1
) 

01-09-2004 13 4.4 2.4 19,8 3.850 3
) 

28-09-2004 13 6.5 2,5 22 15.689 2
) 

16-12-2004 11 4,1 2.9 18 5.534 1
) 

1) Uitgaande van meetresultaat TNOJW+B; 

2) Uitgaande van meetresultaat PRA Odournet; 

3) Berekend op basis van gemeten uitgaande afgasstroom en verondersteld rendement van 80%; 

4) In het voo~aar van 2004 zijn ingrijpende emissiereducerende maatregelen doorgevoerd voor de Bloed I Veren 

I Haarfabriek. De metingen uit het najaar van 2003 worden derhalve, in overleg met de provincie Fryslan, als 

niet representatief gekwalificeerd voor de actuele situatie en zijn derhalve niet in de kentalbepaling mee

genomen. 
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De geurkentallen voor veren, slachtbloed en varkensharen zijn vastgesteld op basis van 
de zes meetcampagnes in 2004, zoals genoemd in tabel 5.3. De vastgestelde 

----(ongereinigde)_geu(em·ssies van deze meetcam agnes zijn uitgezet tegen de totale 
~- --"---verwefk:ingSCapaciteit:-Hierbij-is-hetgeurkental-v00r-e!e erie-verschillen e gronastOffen, ____ _ 

gelijk veron ers e . ervo gens IS iffer8'lre-regressieanalyse-t0e@el3ast-vooF-het------__ 
vaststellen van het geurkental (zie figuur 5.3). 

Figuur 5.3 Lineaire regressieanalyse geurkental voor grondstoffen LBI Bloed I Veren I Haarfabriek 
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Uit deze analyse voigt een geurkental voor de drie verschillende grondstoffen van 420 x 
106 ge/ton grondstoffen. 

5.2.5 Vaststelling geurkental LBI FBG 

De beschikbare emissiemetingen van de LBI FBG, waarvoor eveneens de 
verwerkingscapaciteiten ten tijde van de geurmetingen beschikbaar zijn, zijn 
weergegeven in de onderstaande tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Overzicht emissiemetingen van de LBI FBG 

-
Meetdatum Capaciteit FBG Totale (ongereinigde) geuremissie 

rton I uur] rx 108 ae I uur] 

02-09-2004 4.8 100 1,3) 

28-09-2004 5 727 2) 

17-12-2004 5.2 89 1) 

1) Uitgaande van meetresultaat TNO/w+B; 

2) Uitgaande van meetresultaat PRA Odournet; 

3) Berekend op basis van gemeten uitgaande afgasstroom en verondersteld rendement van 80%. 
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Het aantal beschikbare geuremissiemetingen voor de LSI FSG blijkt beperkt en 
bovendien bevinden de hieraan gerelateerde verwerkingscapaciteiten zich in een zeer 

______ ,b_epeJ~bandbreedte . Het geurkental voor de FSG is desalniettemin vastgesteld aan 
de-hantl-van-deze-drie meetcamr:>agnes-uit.200<t-. .------___________ -=== 
Op basis van lineaire regressieanalyse is voor de LSI FSG een geurkental van 60 x 106 

ge/ton grondstoffen vastgesteld. 

5.2.6 Vaststelling geurkental LSI Korrelpersen 

De beschikbare emissiemetingen van de LSI Korrelpersen, waarvoor eveneens de 
capaciteiten ten tijde van de geurmetingen beschikbaar zijn, zijn weergegeven in de 
onderstaande tabel 5.5. 

Tabel 5.5 Overzicht emissiemetingen van de LBI FBG 

Meetdatum Capaciteit korrelpersen Totale (ongereinigde) geuremissie 

Jton I uur] [x 108 ge I uurl 

17-12-2003 9 1.600 1
) 

04-03-2004 11 4) 2.250 1,3) 

29-05-2004 11 2.650 1
) 

12-08-2004 11 1.000 1,3) 

28-09-2004 11 946 2) 

1) Uitgaande van meetresultaat TNO/W+B; 

2) Uitgaande van meetresultaat PRA Odournet; 

3) Berekend op basis van gemeten uitgaande afgasstroom en verondersteld rendement van 80%; 

4) Gesehatte verwerkingscapaeiteit. 

Het aantal beschikbare geuremissiemetingen voor de LSI Korrelpersen blijkt beperkt en 
bovendien bevinden de hieraan gerelateerde verwerkingscapaciteiten zich in een zeer 
beperkte bandbreedte. Het geurkental voor de korrelpersen is desalniettemin vast
gesteld aan de hand van deze vijf meetcampagnes uit 2004. 

Op basis van lineaire regressieanalyse is voor de LSI Korrelpersen een geurkental van 
160 x 106 ge/ton geproduceerde korrels vastgesteld. 
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-~ ____ -,o_de...Q[lderstaande tabel 5.6 is een overzicht gegeven van de vastgestelde kentallen 
- - - --- - - voorde-ongereinigde-geuremissies-v-an de verschilienoe-LBI's .. ___ __ _ 

Tabel 5.6 Overzicht vastgestelde geuremissiekentallen 

LBI Product Geurkental (ongereinigd) 

[x 10e ge/ton grondstof] 

LBI Breker / Ontvangsthal Aangevoerde Qrondstoffen 190 

LBI Vleesmeel- / Pluimveemeellijn Grondstoffen vleesmeellijn 130 

Grondstoffen pluimveemeellijn 360 

LSI Bloed / Veren / Harenfabriek Slachtbloed 420 

Veren 420 

Varkenshaar 420 

LSI FBG Specialtiesgrondstoffen 60 

LSI Korrelpersen Korrels 160 

In aanvulling op de geuremissiekentalien uit tabel 5.6 kan worden opgemer1<t dat de 
geuremissie van LBI Ketelhuis en Carrousels AWZI onafhankelijk van de 
verwerkingscapaciteit worden verondersteld. In analogie met de door provincie Fryslan 
gehanteerde karakteristieken zijn voor deze geurbronnen de geuremissies gehanteerd 
zoals opgenomen in de onderstaande tabeI5.7. 

Tabel 5.7 Overzicht karakteristieke geuremissie LBI Ketelhuis en Carrousels AWZI 

Geurbron Geuremissie [x 108_ge I uur} 

LBI Ketelhuis 85 

Carrousels AWZI 280 

5.4 Onbehandelde geuremissie, overeenkomend met aangevraagde 
verwerkingscapaciteiten 

Door Sonac is in de Wm-vergunningaanvraag een maximale verwerkingscapaciteit per 
verwerkingslijn op jaarbasis aangevraagd. Deze maxima Ie verwerkingscapaciteit per 
verwerkingslijn is nader toegelicht in hoofdstuk 2 van dit rapport en is bovendien 
weergegeven in de onderstaande tabel 5.B. 

De totale hoeveelheid grondstoffen, die op basis van de ontwerpcapaciteiten van de 
verschillende verwer1<ingslijnen kan worden verwerkt door Sonac, is op basis van tabel 
5.B gelijk aan 715.000 ton op jaarbasis. In lijn met de vigerende vergunning vraagt 
Sonac echter vergunning aan voor de verwerking van maximaal 606.700 ton 
grondstoffen per jaar. Dit betekent dat de feitelijke hoeveelheid grondstoffen, die in een 
jaar wordt verwerkt, nooit hoger is dan deze 606.700 ton per jaar. De verdeling van deze 
aangevraagde hoeveelheid over de verschillende verwerkingslijnen kan echter per jaar 
verschillen. Voor het vaststellen van de maatgevende geuremissie behorend bij de 
aangevraagde totale verwerkingscapaciteit van grondstoffen (Lc. 606.700 ton per jaar) 
dient derhalve te worden uitgegaan van een maximale verwer1<ingscapaciteit per lijn 
waarbij de aangevraagde totale verwerkingscapaciteit echter niet wordt overschreden. 
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Voor de bepaling van de maximale verwerkingscapaciteit per verwerkingslijn is derhalve 
een correctiefactor gehanteerd die gelijk is aan de aangevraagde totale verwerkings

____ ---'c=al2aciteit i.c. 606.700 ton er jaar) gedeeld door de sommatie van de maximale 
-----'verwerk1ngsea~aeiteiteA-!3eF-verweFkingslijn (LG;-715.000-ton..per jaar)., ___ _ 

De Wm-vergunningaanvraag is gebaseerd op volcontinue bedrijfsvoering, overeen
komend met 168 bedrijfsuren per week, gedurende 52 weken per jaar. Derhalve is deze 
bedrijfssituatie als uitgangspunt gehanteerd voor verdere beschouwingen. De maximale 
uurgemiddelde verwerkingscapaciteit per verwerkingslijn, uitgaande van 168 uur per 
week, is derhalve eveneens opgenomen in tabel 5.8. 

Taber 5.8 Overzicht verwerkingslijnen en capaciteiten 

Verwerkingslijn Maximare verwerkings- Gecorrigeerde maximare Verwerkingscapacileit 

capaciteit verwerkingscapaciteit per verwerkingslijn 

[ton/jaar] [ton/jaar] uitgaande van 168 uur 

per week [tonluur] 

Breker I Ontvangsthal - - 31.6 1
) 

Vleesmeellijn 325.000 275.773 31.6 

Pluimveemeellijn 175.000 148.493 17.0 

Bloedmeellijn 85.000 72.125 8.3 

Verenmeellijn 60.000 50.912 5.8 

Haarmeellijn 20.000 16.971 1.9 

FBG 50.000 42.427 49 

Korrelpersen - - 8.5 2) 

Totaal 715.000 606.700 -
1) Identiek aan vleesmeellijn; 

2) Maximale capaciteit van de korrelpers. 

Op basis van de maximale uurgemiddelde verwerkingscapaciteit per verwerkingslijn en 
het vastgestelde kental per verwerkingslijn kan vervolgens de maximale uurgemiddelde 
(ongereinigde) geuremissie per verwerkingslijn c.q. LSI worden vastgesteld, uitgaande 
van volcontinu bedrijf (zijnde 168 uur per week, gedurende 52 weken per jaar). Deze 
berekende geuremissies zijn weergegeven in tabel 5.9. 

Taber 5.9 Overzicht (ongereinigde) geuremissies uitgaande van 168 uur per week 

LBI Product Verwerkings- Geurkental Uurgemiddelde 

capaciteit (ongereinigd) (onbehandelde) 

[ton/uur] [x 10B ge I ton geuremissie 

grondstof] [x 10B ge I uur] 

LBI Breker I Aangevoerde grondstoffen 31,6 190 6.000 

Ontvangsthal 

LBI Vleesmeel-I Grondstoffen vleesmeellijn 31 .6 130 4.110 

Pluimveemeellijn Grondstoffen 17,0 360 6.120 

pluimveemeellijn 

LBI Bloed I Veren I Slachtbioed 83 420 3.470 

Harenfabriek Veren 5.8 420 2.450 

Varkenshaar 1 9 420 815 

LSI FSG Specialties Qrondstoffen 4.9 60 295 

LSI Korrelpersen Korrels 8.5 160 1.360 

Tolale uurgemiddelde geuremissie [ x 10B ge I uur), uitgaande van 168 uur per week 24.620 
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-------- Op-basis_van de...aetuele situatie (status eriode 10 - 2004) hanteert Sonae als uit
gangspuntaatlRJorde-I:Sfs-;-die-bestaan-\;Iit-eeo-vQorgesctiaKelae_was..s~n-een--------

----------~~~~~, biofilter, re e ij erwlj5effi1rninimaaI1l90rverwijderiflgsfendemer:tt-van....8O?k_baalbaa __________ __ 
moet worden geaeht. Hierbij dienen enkele kanttekeningen te worden geplaatst: 
• Een geurverwijderingsrendement van 80% voor de biofilters kan over het algemeen 

als eonservatief worden gekwalifieeerd: tijdens de emissiemetingen zoals reeentelijk 
uitgevoerd, is voor de meeste LSI's bij herhaling een hoger geurverwijderings
rendement vastgesteld; 

• Het geurverwijderingsrendement is voer een dee I afhankelijk van de belasting van 
de biofilters; zowel zeer hoge als erg lage belastingen kunnen een versleehtering 
van het rendement te zien geven. 

Gezien het feit dat een hoger geurverwijderingsrendement binnen de bedrijfsvoering van 
Sonae niet als stabiele factor in de tijd kan worden aangemerkt, is voor deze 
beschouwing uitgegaan van een eonservatief geurverwijderingsrendement van 80%. 

Indien dit uitgangspunt wordt gehanteerd voor berekening van behandelde geuremissies 
van deze LSI's kan, in combinatie met de emissies afkomstig van LSI Ketelhuis en 
Carrousels AWZI (zie tabeIS.?), de totale geuremissie van Sonae wordt vastgesteld, 
behorend bij de totale aangevraagde verwerkingseapaeiteit. Deze geuremissies zijn 
weergegeven in tabeI5.10. 

Tabel 5.10 Overzicht (gereinigde) geuremissies uitgaande van 168 uur per week 

LBI Product Uurgemiddelde Uurgemiddelde 

onbehandelde gereinigde 

geuremissie geuremissie 1) 

[x 10' ge I uur] [x 10' ge I uurJ 

lSI Breker I Ontvangsthal Aangevoerde grondstoffen 6.000 1.200 

lSI Vleesmeel-I Grondstoffen vleesmeellijn 4.110 820 

Pluimveemeellijn Grondstoffen pluimveemeellijn 6.120 1.225 

lSI Bloed I Veren I Slachtbioed 3.470 695 

Harenfabriek Veren 2.450 490 

Varkenshaar 815 165 

LSI FBG Specialties Qrondstoffen 295 60 

LSI Korrelpersen Korrels 1.360 270 

LSI Ketelhuis 85 

Carrousels AWZI 280 

Totale gereinigde geuremissie [x 10' ge I uur] 5.290 

1) Uurgemiddelde gereinigde geuremissie is berekend uitgaande van een geurverwijderingsrendement van 80% 

voor de LSI's (exclusief LBI Ketelhuis en Carrousels AWZI). 

Uit tabel 5.10 kan worden geconeludeerd dat, indien wordt uitgegaan van de 
kentallenbenadering in eombinatie met de aangevraagde maximale verwerkings
capaciteit op jaarbasis en een geurverwijderingsrendement van 80% voor de LSI's, de 
resterende geuremissie hoger is dan de in de vigerende Wm-vergunningen vastgelegde 
maximale geuremissies en aanzienlijk hoger lijkt dan de in 2004 en 2005 tijdens diverse 
geurmetingen waargenomen werkelijke geuremissies. 
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De reden dat deze theoretisch bepaalde rnaximale geuremi'ssies hoger ziJh dan de 
recentelijk vastgestelde geuremissies, moeten in hoofdzaak worden gezocht in de 

-----navolgende aspecten~: ---:-_---:_-:-_-:---:---;-~~--:----;-.-
________ ._-;D;:..=e;;15:..:e:..:...re~K:..:.:e:.:.n.::,l~nv~van de-maximale-emissies-via-de-kentallen ena edjjgJlet(~ een-------

'veilige en lenfengevolge corrs-ervatieve-benadering;-; --------________ _ 
• De werkelijke geurverwijderingsrendementen van de LSI's zijn, zeker bij een hogere 

belastingervan, over het algemeen hoger dan de beschouwde 80%. 

De in tabel 5.10 weergegeven uurgemiddelde geuremissies\ berekend bij maximale 
verwerkingscapaciteit, zullen worden gehanteerd voOr de nadere evaluatie van 
geurreducerehde maatregelen. 
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dient te worden. Daarvan is de volgende landelijke beleidslijn afgeleid: 
• Ais er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
• Ais er wei hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA-principe (As Low 

As Reasonably Achievable) afgeleid. Aspecten die bij dit proces een rol kunnen 
spelen zijn de historie van het bedrijf in zijn omgeving, de aard en de waardering 
van de geur, het klachtenpatroon en andere beschikbare informatie over de hinder 
en (mogelijke) emissies, de technische en financiele consequenties van mogelijke 
maatregelen, de consequenties voor de werkgelegenheid, etc. 

• De mate van hinder die nog acceptabel is, wordt bepaald door het bevoegd 
bestuursorgaan. In overleg met het bedrijf worden maatregelen conform het ALARA
principe geformuleerd om de hinder weg te nemen c.q. zoveel mogelijk te beperken. 
De resultante van dit uitgebreide afwegingsproces is dan het zogenaamde 
acceptabel hindemiveau. 

6.2 Aetueel toetsingskader geurbelasting Sonae 

Bovengenoemd beleid is tot ep heden veer de provincie Fryslan uitgangspunt geweest 
bij de vergunningverlening voor Sonac en is verder ingevuld met behulp van de door het 
ministerie van VROM vastgelegde systematiek voor Integrale Milieuzonering. Het 
uiteindelijke doel daarbij was om, middels een reductiedoelstelling van 70% ve~r 2004 
ten opzichte van 1992, de geurbelasting v~~r de dichtstbijzijnd gelegen bestaande 
woonbebouwing, met inachtneming van mogelijke rekenonnauwkeurigheden, te 
reduceren tot maximaal 10 ge/m3 (als 98-percentiel). Een aantal bestaande woningen in 
Sumar zou een acceptabel geachte geurbelasting mogen ondervinden tussen de 3 en 
de 10 ge/m3 (als 98-percentiel). 

Concreet is inhoud gegeven aan dit beleid middels verschillende stappenplannen 
(Plannen van Aanpak) om zodoende te komen tot de gewenste geuremissiereductie. 
Het meest recente Plan van Aanpak 2 is daarbij een nadere uitwerking en detaillering 
van de in het Plan van Aanpak 1 nog niet nader benoemde (procesge'integreerde) 
maatregelen om de 70% reductiedoelstelling voor 2004 ten opzichte van 1992 te 
behalen. Daarnaast zijn in het Plan van Aanpak 2 op basis van nieuwe inzichten 
verdergaande emissiereducerende maatregelen geformuleerd voor de lange termijn 
(2004 - 2010). De uiteindelijk toegestane maximale geuremissies zijn door de provincie 
Fryslan eind 2004 vastgelegd middels een ambtshalve wijziging ingevolge de Wet 
milieubeheer (i.c. de beschikking met kenmerk 558034, van kracht per 28 december 
2004). 

5.3 MogeJijk toekomstig toetsingskader 

Vooruitlopend op de besluitvorming op de onderhavige aanvraag voor Wm-vergunning 
heeft het College van Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslan op 22 maart 
jongstleden, afzonderlijk een geurnormering voor Sonac vastgesteld 11. De conclusies 
van dit besluit zijn door de provincie Fryslan samengevat in de volgende geurnormering: 

11 Rapportage 'Kader voor geurnormering bij Sonae Burgum BY', provineie Fryslan, maart 2005 
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"Realiseer met inachtneming van ALARA 1,5 gelm3 a/s 9B-percentie/, maar zeker niet hoger dan 9B-percentie/ 

- --------I--uvan-3,O ge/m! ter hoo§te-van-geuffJevoe/ige-Objectell~/ndienjs aangetoond dat.eLgfte.f.Ls~zoensinvloed meer is 

dan worden deze waarden respectieve/ijk 1,B en 3,5 ge/m~ a/s 9B-percenllel". 

Op bovenstaande zijn twee uitzonderingen denkbaar: 

1. Indien de geuremissie niet met rede/ijkerwijs te vertangen maatrege/en I voorzieningen is te reduceren tot 

de bovenwaarde, dan zou bij wijze van uitzondering, voor een bepaa/de (in de veffJunning opgenomen) 

periode, een hogere waarde kunnen worden toegestaan. Aan het eind van die periode dient de situatie 

opnieuw te worden geevalueerd. Daarbij is bovenstaande geumormering uitgangspunt tenzij lande/ijk 

erkende instrumenten (bijvoorbeeld TLO) aan/eiding geven om hieNan afte wijken. 

2. Afwijking van bovenstaande normering is in principe ook mogelijk als afdoende is aangetoond dat: 

a. een bepaa/de bron (bijvoorbeeld de AlNZl) bepalend is voor de huidige geurimmissie situatie. 

b. de geur van die bron qua (on)aangenaamheid duidelijk (positief) afwijkt van de overige brennen. 

Wordt aan beide voorwaarden voldaan, dan kan geumormering worden geformuleerd, die is toegespitst 

op deze bron. 

Onder geuffJevoelige bestemmingen (objecten) worden over het algemeen verstaan bestemmingen die horen 

bij de /eef- en woonomgeving. Naast woningen kunnen dit andere /ocaties zijn waar mensen zich gedurende 

langere tijd kunnen bevinden en waar blootstelling aan geur tot hinder kan leiden, zoa/s ziekenhuizen, 

bejaarden- en verpleegtehuizen en recreatiegebieden. 

Seizoensinvloed 
In het verleden is geeonstateerd dat de totale geuremissie gedurende een jaar sterk kon 
varieren. Dit laatste werd onder meer veroorzaakt door het feit dat dierlijk restmateriaal 
in wanne zomerperiodes over het algemeen meer aan bederf onderhevig was alvorens 
het materiaal werd verwerkt in het Sonae produetieproees. Dientengevolge ontstond een 
verhoogde geuremissie in de betreffende zomerperiodes ten opziehte van de 
winterperiodes in eenzelfde jaar. De laatste jaren is de eonditionering van de 
aangevoerde slaehtbijprodueten eehter aanzienlijk verbeterd. Daarnaast is een snelle 
verwerking van de aangevoerde slaehtbijprodueten bij Sonae goed gewaarborgd. Door 
beide aspeeten is de versheid van het aangevoerde en feitelijk verwerkte materiaal de 
laatste jaren sterk toegenomen waardoor seizoensgebonden bederf van het materiaal in 
mindere mate bepalend is geworden voor de geurproduetie. Dit laatste betekent dat het 
seizoensgebonden karakter van de geuremissie bij Sonae substantieel minder sterk is 
dan voorheen, hetgeen eveneens tot uiting is gekomen in een aanzienlijk mindere 
seizoensafhankelijke belasting van de AWZI. 

Niet minaer belangrijk is dat de laatste jaren vele veranderingen zijn doorgevoerd om 
een optimale werking van de aanwezige LSI 's te bewerkstelligen. Hiertoe zijn met name 
de laatste tijd veel processtromen losgekoppeld van de biofilters. Deze relatief hoog
belaste luchtstromen kunnen zorgen voor een (plaatselijke) overbelasting van de 
biofilters. Deze stromen worden nu dan ook afgevoerd via de LBI Ketelhuis, waar 
verbranding plaatsvindt. Via de aanwezige biofilters worden nu voornamelijk de minder 
geeoncentreerde ruimteluehtstromen behandeld en geemitteerd naar de omgeving. Juist 
van de relatief hoogbelaste proeesluehtstromen wordt verwaeht dat deze worden 
be·invloed door de mate waarin het aangevoerde materiaal aan bederf onderhevig is. 
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Oaar deze proeesluehtstromen nu worden verbrand met een geurverwijderings
rendement van vrijweI100%, mag worden verondersteld dat de reeds sterk afgenomen 

------~eizoensafbankeJij heid van euremissie nog verder wordt gedempt. 
-OpoasiS-van tle-kentalienbenaderiflg ;-z0als-~esGhetst~i l+ oofcf'8 UK 1 kaoJ5o_v_EffiQ.ien------
wor en a ge el , In navo 1 van-de-eerdere' bevindingeA-van j:>rGvincie--F- slful _Op, _ ______ _ 
basis van de door TNO uitgewerkte kentallenbenadering, dat seizoensinvloed geen 
signifieante invloed heeft op de geuremissie van Sonae. Het vastgestelde (lineaire) 
verband tussen de geuremissie en de verwerkingseapaciteit is hierbij immers vrijwel 
onafhankelijk gebleken van de periode waarin de metingen zijn uitgevoerd. Indaehtig het 
bovenstaande is Sonae van mening dat, voor verdere beoordeling van de geurbelasting 
naar de omgeving, seizoensinvloed geen signifieante invloed heeft op de geuremissies 
van Sonae. Oit betekent dat, bij een toetsing van de Wm-vergunningaanvraag aan dit 
door provineie Fryslan specifiek voor Sonae vastgestelde geurhinderbeleid, als 
uitgangspunt een bovenwaarde van 3,5 ge/m3 (als 98-percentiel) en een streefwaarde 
van 1,8 ge/m3 (als 98-pereentiel) dient te worden gehanteerd. 

Consequenties, voorlvloeiend uit vastgestelde geurnormering 
Indien de normering (zonder seizoensinvloed). zoals vastgesteld door provineie Fryslan, 
wordt vergeleken met de vigerende geumormering (zijnde 10 ge/m3 als 98-pereentiel), 
kan, in analogie met de eonstatering van provincie Fryslan, het volgende worden 
geeoncludeerd: 
• Het voldoen aan de streefwaarde van 1,8 ge/m3 betekent een aanseherping van de 

huidige normering van een factor 5,6; 
• Indien niet kan worden voldaan aan de streefwaarde, mag ten hoogste worden 

afgeweken tot de bovenwaarde van 3,5 ge/m3
• Oit betekent een aanseherping van 

de huidige normering van een factor 2,9. 

Resumerend kan worden vastgesteld dat de provincie Fryslan voornemens is om de 
toekomstige geurnormering voor Sonae aanzienlijk aan te scherpen waardoor een forse 
inspanning e.q. investering van Sonae wordt gevraagd om middels nader te treffen 
maatregelen aan deze geurnormering te voldoen. 
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7 GEURBELASTING VAN DE OMGEVING 

----1..-1 :\[erspreidingsberekeningen 

------------n~==I ----------~=========~;===================-~-==------e geu oel~s1irrg-vam:fe-omgevin§-k-ilfl 'nziehtelij wQrden-gemaaklaaJL ......... ~.L!.d~v.>e.a!..!.n --:-:-____ __ 
verspreidingsberekeningen. Voor dergelijke berekeningen kan gebruik worden gemaakt 
van het geavanceerde computermodel Stacks, dat door KEMA is ontwikkeld voor 
berekeningen van verspreiding van luchtverontreiniging. Middels het model kunnen 
geuremissies worden vertaald naar een geurconcentratie in de omgeving. De hierbij 
gehanteerde berekeningsmethoden zijn gebaseerd op de modernste meteorologische 
beschrijvingen van turbulentie, de atmosferische gelaagdheden en de wind in de 
atmosfeer (de zogenaamde grenslaag). Daarnaast wordt rekening gehouden met 
factoren als emissieduur en de specifieke locatie van de geurbronnen ten opzichte van 
geurgevoelige objecten. Stacks is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM). 
V~~r de berekeningen is gebruik gemaakt van Stacks versie 2004, release juli. 

De algemene uitgangspunten, die voor de verspreidingsberekeningen bij Sonac zijn 
gehanteerd, zijn weergegeven in de onderstaande tabel 7.1. 

Tabel7.1 Uitgangspunten verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 

Klimatologie De klimatologisehe gegevens van Sehiphol zijn representatief voor de 

omgeving van Sonae. Gerekend is met de klimatologische gegevens van 

Sehiphol voor de Reriode 1995 tot en met 2003. 

Ruwheidslengte van de omgeving De ruwheidslengte bedraagt 0.25 meter. 

Receptorhoogte Voor de receptorhooote Is 1 meter QehanteeYd . 

Gebouwinvloed Ja 

Op basis van de maximale uurgemiddelde verwerkingscapaciteit per verwerkingslijn en 
het vastgestelde kental per verwerkingslijn, is in hoofdstuk 5 de uurgemiddelde 
(gereinigde) geuremissie per verwerkingslijn c.q. LBI vastgesteld, uitgaande volcontinue 
bedrijfsvoering (zijnde 168 uur per week, gedurende 52 weken per jaar). Daar de Wm
vergunningaanvraag is gebaseerd op deze continue bedrijfsvoering, is dit als uitgangs
punt gehanteerd voor verdere beschouwingen. 

De gehanteerde invoergegevens voor de verschillende bronnen zijn weergegeven in 
tabel 7.2. De berekeningen zijn uitgevoerd door PRA Odournet. Het gehanteerde 
scenariobestand is opgenomen in bijlage 3 van dit rapport. 
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Figuur 7.1 Geurbelasting van de omgeving als gevolg van de totale geuremissie van Sonae, 

uitgaande van 168 bedrijfsuren per week. De geureontour van 10 ge/m3 als 98-pereentiel is 

gepresenteerd [Bron PRA Odournet]. 

7.3 Evaluatie resultaten 

Uit figuur 7.1 kan worden geconcludeerd dat, indien wordt uitgegaan van de 
kentalienbenadering in combinatie met de aangevraagde maximale verwerkings
capaciteit op jaarbasis en een geurverwijderingsrendement van 80% voor de biofilters, 
de resterende geurbelasting naar de omgeving van Sonac relatief hoog is. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit als een conservatieve benadering kan worden 
beschouwd, mede gezien het feit dat de aangevraagde maximale verwerkingscapaciteit 
de laatste jaren niet door Sonac is gerealiseerd. Daarnaast kan worden opgemerkt dat 
het gehanteerde geurverwijderingsrendement van 80% voor de biofilters eveneens als 
conservatief kan worden gekwalificeerd: tijdens de emissiemetingen zoals recentelijk 
uitgevoerd, is voor de meeste LSI's bij herhaling een hoger geurverwijderingsrendement 
vastgesteld. De werkelijke geurverwijderingsrendementen van de LSI's zijn immers, 
zeker bij een hogere belasting van het biofilter, over het algemeen hager dan de 
beschouwde 80%. Gezien het feit dat dit hogere geurverwijderingsrendement echter 
nog niet als stabiele factor in de tijd kan worden aangemerkt, is voor deze beschouwing 
uitgegaan van een conservatief geurverwijderingsrendement van 80%. Oit laatste heeft 
evenwel een substantiele impact op de berekende geurbelasting naar de omgeving. 
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In hoofdstuk 2 van dit rapport is toegelicht dat Sonac als streeftijden voor de 
bedrijfsvoering uitgaat van 120 uur per week (maandag 15.00 uur tot zaterdag 15.00 

- ______ --"u~url. Teneinde het effect van beide benaderingswijzen (qua bedrijfstijden) op de 
-----getlremissie-en--de-gel;.lr-belastin§-in-de..Gmgeving-van-SonacJiDSeelCLte::::l:lte1IgM:; 's in'------

DIJrag-eo-eveneens-de-geurbelasting-uttgewefk1-iAdien-w.Qrdt-uitgegaan-vao-eel-I--_______ _ 
bedrijfstijd van 120 uur per week. Zoals nader uitgewerkt in deze bijlage, kan worden 
geconcludeerd dat de twee verschillende benaderingen qua bedrijfsuren per week 
resulteren in vrijwel identieke geurcontouren. Oit bevestigt de verwachting dat het 
verruimen van de bedrijfsduur tot continue bedrijfsvoering (zonder toename van de 
totaal te verwerken hoeveelheid grondstoffen) niet leidt tot een hogere geurbelasting in 
de omgeving. Voor een nadere toelichting op deze conclusie wordt kortheidshalve 
verwezen naar deze bijlage. 
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technische maatregelen volgens de geldende stand-der-techniek. 

Sonac wordt confonn EU-richtlijnen gekwalificeerd als een 'verwerkingsbedrijf voor 
categorie 3 materiaal' en behoort als zodanig tot de binnen in EU-verband gedefinieerde 
categorie 'Slaughterhouses and Animal By-products Industries', waarvoor vanuit 
Europees verband de IPPC-richtlijn van toepassing is. Daar Sonac als bestaand bedrijf 
wordt aangemerkt, betekent dit dat uiterlijk in 2007 een toetsing moet hebben plaats
gevonden aan deze IPPC-richtlijn. In de praktijk impliceert dit dat de technische 
uitvoering van de verschillende installatieonderdelen moet worden getoetst aan de 
stand-der-techniek. Deze stand-der-techniek is in EU-verband vastgelegd in het 
zogenaamde BAT-referentiedocument (BREF) 'Integrated Pollution Prevention and 
Control- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses 
and Animal By-products Industries'. November 2003. Ais invalshoek voor het vaststellen 
van de gangbare technische maatregelen volgens de stand-der-techniek zal daarom 
onder andere dit BREF-document als leidraad worden gehanteerd. 

leder van de ge'identificeerde technieken zal vervolgens worden beoordeeld op een of 
meerdere van de volgende beoordelingscriteria: 
• Bedrijfszekerheid I beschikbaarheid; 
• Te behalen geuremissiereductie; 
• Technische knelpunten binnen de bestaande bedrijfsvoering; 
• Nadelige impact op andere milieucompartimenten (bijvoorbeeld energieverbruik of 

emissie van broeikasgassen); 
• Investeringskosten; 
• Jaarlijkse exploitatiekosten. 

Bij de technische en economische toetsing zal primair worden uitgegaan de essentie 
van het Nederlandse geurbeleid zoals verwoord in de Herziene Nota Stankbeleid 
(1994), de VROM brief van 30 juni 1995 alsmede het Nationaal Milieubeleidsplan 3 
(1998) en 4 (2001). Hiervoor wordt tevens verwezen naar de landelijke beleidslijnen 
zoals gepresenteerd in hoofdstuk 6. 

V~~r de feitelijke technische en economische toetsing van de ge'identificeerde maat
regelen zal derhalve het ALARA-beginsel als leidend principe worden gehanteerd. V~~r 
geurproblematiek is hiertoe binnen de Nederlandse regelgeving (Nederlandse Emissie 
Richtlijn 2003 - NeR2003) geen eenduidige drempelwaarde ten aanzien van de kosten
effectiviteit geformuleerd. Het ALARA-principe gaat evenwel onverminderd uit van het 
uitgangspunt dat een gevergde investering en de hieraan gerelateerde jaarlijkse 
exploitatiekosten naar mening van het bedrijf en het bevoegd bestuursorgaan redelijk en 
billijk zijn in relatie tot de te behalen geuremissiereductie. 

Allereerst worden in hoofdstuk 9 de meer technische maatregelen voor de verschillende 
LSI's conform het SREF-document ge'identificeerd en geevalueerd. Gezien het 
uitzonderlijke karakter van de Carrousels AWZI als geurbron binnen Sonac zullen in 
hoofdstuk 10 de maatregelen worden ge'identificeerd en geevalueerd die specifiek 
betrekking hebben op de Carrousels AWZI. 

Evaluatie Geurreduetie Sanae Burgum B.V. 

Definitief rapport - 50-

9P7625,01/R0003/RVLlJ/AS/Nijm 

13 april 2005 



000 
_ 0 . 0 _ 

00 0 

.OYAL HASJ(ONING 

Vervolgens zal in hoofdstuk 11 invulling worden gegeven aan de wijze waarop Sonae 
een optimale bedrijfsvoering van de LSI's gaat waarborgen waardoor een in de tijd 

------_~tabieJe_(lage)__9~urbelasting in de omgevin kan worden bewerkstelligd. 

Gezien hot belang van structureel lage-cfiffose-gettremissies--ve&F-Eiee;-fmftlo6!g~e:HIlilJf'~k~el-!g3.e~u.ur ...... - - --_ _ _ 
bela sting in de direete omgeving van Sonae, zal in hoofdstuk 12 aandaeht worden 
besteed aan de nader door Sonae te treffen teehnisehe en organisatorische maat-
regalen ter beper1<ing van diffuse geuremissies. 

De beoogde zekere en voorwaardelijke I Ohzekere maatregelen worden samengevat in 
hoofdstuk13. 
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9 EVALUATIE IPPC-GERELATEERDE MAATREGELEN 

j Referentiekader IPPC 

--------~STTOI"'la~e~w""'ordt_ronform_EU-riehtlijAeA_§ekwalifi€eerd als-e9~elWeOOngsbedrjjf.JLoo,-r ___ _ __ _ 
categorie 3 materiaal' en behoort als zodanig tot de binnen in EU-verband gedefinieerde 
categorie 'Slaughterhouses and Animal By-products Industries', waarvoor vanuit 
Europees verband de IPPC-richtlijn van toepassing is. Daar Sonae als bestaand bedrijf 
wordt aangemerkt, betekent dit dat uiterlijk in 2007 een toetsing moet hebben plaats-
gevonden aan deze IPPC-richtlijn. In de praktijk impliceert dit dat de technische 
uitvoering van de verschillende installatieonderdelen moet worden getoetst aan de 
stand-der-techniek. Deze stand-der-techniek is in EU-verband vastgelegd in het 
zogenaamde BAT-referentiedocument (BREF) 'Integrated Pollution Prevention and 
Control- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses 
and Animal By-products Industries', November 2003. Ais invalshoek voor het vaststellen 
van de gangbare technische maatregelen volgens de stand-der-techniek wordt daarom 
allereerst dit BREF-document als leidraad gehanteerd. 

Bij deze evaluatie wordt onderscheid gemaakt tussen procesgerelateerde maatregelen 
en maatregelen gerelateerd aan bestaande luchtbehandelingsinstallaties. 

9.2 Identificatie van mogelijke procesgerelateerde maatregelen 

Voor deze onderhavige installatieonderdelen heeft Royal Haskoning, in overleg met 
Sonac en in navolging van het BREF-document, de volgende procesgerelateerde 
maatregelen ge'identificeerd: 
• Continue bedrijfsvoering van de verschillende verwerkingslijnen, in het bijzonder 

voor veren en haren (BREF §4.3.1.1 I §4.3.3.3); 
• Handhaven van onderdruk in de bedrijfsruimten voor opslag en bewerking van 

aangevoerde grondstoffen (BREF §4.3.1.2); 
• Toepassen van een gesloten uitvoering van de opslag en bewerking van aange

voerde grondstoffen (BREF §4.3.1.31 §4.3.3.1); 
• Diepgevroren opslag van aangevoerde grondstoffen (BREF §4.3.1.4); 
• Verkleining van aangevoerde grondstoffen (BREF §4.3.3.2). 

Daarnaast wordt in het BREF-document ingegaan op het treffen van organisatorische 
maatregelen (BREF §5.1.1.1). 

9.3 Evaluatie van ge'identificeerde procesgerelateerde maatregelen 

9.3.1 Continue bedrijfsvoering van de verschillende verwerkingslijnen, in het bijzonder voor 
veren en haren (BREF §4.3.1.1 / §4.3.3.3) 

Door middel van continue b~drijfsvoering van de verschillende verwerkingslijnen wordt 
beoogd dat de aangevoerde grondstoffen zo snel mogelijk na ontvangst kunnen worden 
verwerkt. Hierdoor wordt bederf en daaraan gerelateerde geuremissie zo veel mogelijk 
geminimaliseerd. 

Binnen de vigerende Wm-vergunning is het, door de in de vergunning opgenomen 
beperking van de bedrijfstijden, voor Sonac niet mogelijk om ten aile tijden de ver
werking van aangevoerde grondstoffen te waarborgen. Dit heeft als consequentie dat, 
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op moment dat nog grondstoffen in opslag zijn terwijl Sonac uit oogpunt van de 
toegestane (vergunde) bedrijfstijden de bedrijfsvoering dient te beeHndigen (i.c. 

______ ~z'=a:.".!te:-::;r~d~agmidda 15.00 uur), er bederf van de aangevoerde grondstoffen kan optreden 
--- ---waardoor-extra-geur-emissie-entstaat-tijeeAs-de· peFiede-van-stilstand-van-de:--- - ____ _ 

kirrgsUjrrenn:-. ------------------- ----------

Mede ten gevolge van een steeds sterkere concentratie van de slachtcapaciteit en een 
intensivering van de inzet van die beschikbare capaciteit, is er een ontwikkeling ont
staan dat binnen de slachterijsector steeds vaker op zaterdag wordt gewerkt. Met name 
de grote pluimveeslachterijen, uitsnijderijen en uitbeenderijen vullen de beschikbare 
capaciteit steeds vaker in op de zaterdagmorgen. Deze verandering in bedrijfsvoering 
heeft er toe geleid dat de vereisten vanuit deze bedrijfstak omtrent het inzamelen van 
grondstoffen de laatste jaren eveneens structureel zijn gewijzigd. Naar verwachting zal 
deze trend in de toekomst doorzetten. 

Om te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen, is Sonac derhalve genoodzaakt om 
de inzameling van grondstoffen hierop aan te passen en de organisatie voor verwerking 
hierop uit te leggen. Een gevolg hiervan is dat Sonac niet langer in staat is om zekerheid 
te geven dat aile aangevoerde grondstoffen in aile productielijnen voor zaterdagmiddag 
om 15.00 uur daadwerkelijk zijn verwerkt, waardoor zich situaties kunnen voordoen dat 
het bedrijf moet doorwerken tot na zaterdagmiddag 15.00 uur. Dit effect kan nog worden 
versterkt door: 
e Mogelijke storingen in een van de productieprocessen waardoor achterstand in de 

verwerking ontstaat; 
e Pieken in aanvoer ten gevolge van een onregelmatig slachtpatroon (bijvoorbeeld ten 

tijde van feestdagen). 

De verwerking van grondstoffen blijft in de toekomst in de regel starten op maandag
middag om 15.00 uur. Daartoe is een drieploegendienst beschikbaar waarbij de eerste 
ploeg begint op maandagmiddag 14.00 uur. Deze ploeg draagt zorg voor het opstarten 
van de verschillende bedrijfsonderdelen. Sonac blijft er naar streven om de productie
werkzaamheden in de loop van zaterdagmiddag te beeindigen. Bij de planning van 
routes op zaterdag wordt er hiertoe naar gestreefd om,voor zover dit past binnen het 
aanbod van slachtbijproducten bij de pluimveeslachterijen, uitsnijderijen en uit
beenderijen, de vrachtwagens voor zaterdag 10.00 uur binnen te laten zijn. Met name 
een storing of een piek in de aanvoer aan het einde van de werkweek (vrijdag en 
zaterdag) kan echter de oorzaak zijn van het niet voor zaterdag 15.00 uur kunnen 
verwerken van aile grondstoffen (overeenkomend met een bedrijfsperiode van 120 uur 
per week). 

Om zonder nadere beperkingen te kunnen anticiperen op dergeJijke situaties, vraagt 
Sonac verruiming van de bedrijfstijden aan op basis van volcontinu bedrijf (zijnde 168 
uur per week, gedurende 52 weken per jaar). Deze bedrijfstijden hebben betrekking op 
de aanvoer en de verwerkin~ van grondstoffen. De streeftijden voor verwerking van 
grondstoffen blijven evenwel van maandag omstreeks 15.00 uur tot zaterdag 15.00 uur. 

Door mid del van deze verruiming van de bedrijfstijden wordt voorkomen dat op enig 
moment nog grondstoffen gedurende het weekend in opslag worden gehouden. 
Confonn de intentie van deze BREF-maatregel wordt hierrnee extra geuremissie 
voorkomen. Daarnaast wordt een gelijkmatigere belasting van de AWZI en de LBl's 
bewerkstelligd waardoor een constanter geurverwijderingsrendement in de tijd wordt 
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gerealiseerd. Resumerend kan worden gesteld dat, middels de aangevraagde continue 
bedrijfsvoering van de verwerkingslijnen, volledig invulling wordt gegeven aan deze 

-------gREF- maatregel. ______ _ 

~~~=-=--=-=-~.=--=--:=-~=-:~--=-=--=-=-=--=-=-=~-=--=-
9.3.2 Handhaven van on er ru I e-bedTijfsruimten~voGr__eps~a§_eR-be-wed<ilJg..v.a ................ - - _ ___ _ 

gevoerde grondstoffen (BREF §4.3.1.2) 

De grondstoffen, de veren en haren worden met behulp van vrachtwagens aangevoerd 
en inpandig in gedeeltelijk gesloten (Lc. overkapte) bunkers gelost. Hierbij wordt de 
ontvangsthal zoveel mogelijk gesloten gehouden. Door middel van de gesloten 
transportbanden voor aanvoer van het materiaal vanuit de stortbunkers worden tevens 
de stortbunkers en de bedrijfshal geventileerd door het handhaven van een lichte 
onderdruk in de breker / ontvangsthal. Daamaast worden de daaropvolgende 
bedrijfshallen voor verwerking van het materiaal eveneens mechanisch geventileerd. 

Bloed wordt aangevoerd in gesloten tankauto's. Vanuit deze tankauto's wordt het bloed 
via een gesloten systeem naar de bloedtanks verpompt. De loshandelingen vinden 
inpandig plaats in de bloedlossluis die is voorzien van ruimteafzuiging. Daamaast 
worden de daaropvolgende bedrijfshallen voor verwerking van het bloed eveneens 
mechanisch geventileerd. 

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat reeds invulling gegeven 
wordt aan deze op de BREF gebaseerde maatregel. 

9.3.3 Toepassen van een gesloten uitvoering van de opslag en bewerking van aangevoerde 
grondstoffen (BREF §4.3.1.31 §4.3.3.1) 

De grondstoffen, veren en haren worden met behulp van vrachtwagens aangevoerd en 
inpandig gelost in gedeeltelijk gesloten (Lc. overkapte) bunkers. Daar het lossen van 
vraehtauto's in de stortbunkers vereist dat deze bunkers in enige mate open zijn, kan in 
teehn isehe zin geen verdergaande gesloten uitvoering van de stortbunkers worden 
gerealiseerd. Daamaast is het transport en de bewerking van de grondstof in de breker / 
ontvangsthal reeds volledig gesloten uitgevoerd. 

In het BREF-doeument wordt als alternatief voorgesteld om gesloten hoppersystemen 
toe te passen voor de ontvangst van aangevoerde grondstoffen. Indachtig de relatief 
hoge verwerkingseapaeiteit van de onderhavige grondstoffen bij Sonae worden 
dergelijke hoppersystemen door Sonae praktisch niet haalbaar geacht. Daarnaast zou 
doorvoering van dit altematief een aanzienlijke finaneieHe desinvestering betekenen voor 
de bestaande grondstofontvangstvoorzieningen. Bovendien is in de BREF deze 
techniek ook niet aangeduid als stand-der-teehniek (BREF §5.3 / §5.3.2). 

Bloed wordt aangevoerd in gesloten tankauto's. Vanuit deze tankauto's wordt het bloed 
via een gesloten systeem naar de bloedtanks verpompt. De loshandelingen vinden 
volledig inpandig plaats in de bloedlossluis die is voorzien van ruimteafzuiging. 

Resumerend kan worden gesteld dat naar huidige stand-der-techniek reeds invulling 
wordt gegeven aan deze op de BREF gebaseerde maatregel. 
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~-------------D~pvriezen==~~~ ______ ~~ __ ~~ __ ~ ______ ~~ __ ~, 
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van bede resu eren In een su tID1ti~le_geurre-cfllctie-;-lndien-gronElsteffelH1iet-bir.u:len--------

afzienbare termijn zouden kunnen worden verwerkt, kan worden overwogen om dit 
dierlijk materiaal te diepvriezen bij de slachthuizen dan wei bij het verwerkingsbedrijf. 

De laatste jaren is de conditionering van de aangevoerde slachtbijproducten aanzienlijk 
verbeterd. Daamaast kan worden gesteld dat de huidige bedrijfsvoering van Sonac is 
ingericht op het zo snel mogelijk na ontvangst kunnen verwerken van aangevoerde 
grondstoffen. Oit betekent dat naar redelijke maatstaven kan worden gesteld dat Sonac 
reeds een zo snel als mogelijke verwerking van grondstof heeft bewerkstelligd. 

Toepassing van diepvriezing zou slechts in beeld komen indien Sonac in het kader van 
de Wm-vergunningaanvraag niet de mogelijkheid krijgt om over te gaan tot continue 
bedrijfsvoering. De onderstaande toelichting op diepvriezing heeft derhalve aileen 
betrekking op de situatie waarin Sonac haar productieactiviteiten in de loop van 
zaterdag dient te beeindigen. Diepvriezing zou in die situatie betekenen dat, gezien de 
benodigde tijd om het aangevoerde materiaal te diepvriezen c.q. te ontdooien, de totale 
verwerkingstijd voor aangevoerd materiaal zou toenemen. Alvorens te kunnen worden 
ingevroren, dienen de meeste grondstoffen immers te worden verkleind met behulp van 
brekers. Om de vereiste tijdswinst te kunnen realiseren, zullen de verkleinde grond
stoffen vervolgens in hoog tempo moeten worden ingevroren. Gelet op de omvang van 
de hoeveelheid grondstoffen, die in bijzondere gevallen kan oplopen tot circa 500 ton 
natte grondstoffen per weekend, dient een aanzienlijke vriescapaciteit te worden 
ge"(nstalleerd. Om op maandag de grondstoffen vervolgens te kunnen verweri<en, zal het 
ontdooien van de grondstoffen op zondagavond in gang dienen te worden gezet. De ge
deeltelijk ontdooide grondstoffen zullen opnieuw worden gebroken (ter versnelling van 
de warmteoverdracht) en in de bestaande procesinstallaties worden gebracht. Omdat 
zowel voor het invriezen als het ontdooien een aantal aanvullende bewerkingen nood
zakelijk zullen zijn, zal er sprake zijn van een toename van geuremissies. Deze emissies 
zullen bovendien blijven bestaan gedurende een deel van het weekeinde. Een en ander 
is schematisch weergegeven in de onderstaande figuur 9.1. 
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Figuur 9.1 Schematische weergave geuremissies tijdens diepgevroren opslag grondstoffen 

em Issie 

Bestaand proces 

Daar bovendien bekend is dat de 'houdbaarheid' van vleesproducten sterk afneemt na 
bevriezing en ontdooiing, wordt voor Sonac geen geuremissiereductie voorzien indien 
zou worden overgegaan tot structurele bevriezing en ontdooiing van grondstoffen. 

Koe/en 
In plaats van het diepvriezen van grondstoffen kan, in aanvulling op hetgeen dat in de 
BREF is geschetst, tevens worden overwogen om koeling van grondstoffen toe te 
passen. Een effectieve koeling leidt in principe tot dezelfde problemen als bij 
diepvriezen, uitgezonderd ontdooien en opnieuw breken. Kortheidshalve wordt dan ook 
verwezen naar het aspect diepvriezen. 

Tenslotte kan voor bloed worden opgemerkt dat hiervoor reeds koeling plaatsvindt 
conform de hiertoe gestelde wettelijke eisen. 

Pasteurisatie 
In plaats van diepvriezen of koelen kan tevens worden overwogen om pasteurisatie toe 
te pass en op de ontvangen grondstoffen. Pasteurisatie is in eerste aanleg bedoeld om 
in geval van dierziekten een groot aanbod van materiaal, dat de verwerkingscapaciteit 
tijdelijk ver te boven zou gaan, af te stemmen op de beschikbare verwerkingscapaciteit. 
Pasteuriseren houdt in een zodanige hittebehandeling van de grondstoffen dat het 
mogelijke bederf ervan wordt tegengegaan. 

Pasteuriseren is slechts voor bepaalde grondstoffen mogelijk, zijnde zogenaamde 
slappe slachtbijproducten welke vooraf worden verkleind (gebroken) en in suspensie 
kunnen worden gebracht. Het handelt hierbij om gemengde slachtbijproducten en de 
pluimveeslachtbijproducten. Pasteurisatie kan plaatsvinden in grote tanks. Gelet op de 
aard van de grondstoffen zullen hiervoor twee tanks noodzakelijk zijn met afzonderlijke 
voorbewerkingsapparatuur. De toe name van het aantal handelingen zaJ netto een 
toe name inhouden van de geuremissies. 

Pasteurisatie zal bovendien slechts een gedeeltelijke oplossing kunnen inhouden. Er zal 
altijd sprake blijven van het verwerken van grondstoffen die om fysieke redenen niet 
kunnen worden gepasteuriseerd (biDed, veren, varkenshaar). Daarnaast zal bij 
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pasteurisatie een voorbewerking in de vorm van ontvangst, breken en pompen 
noodzakelijk blijven. De daarbij gepaard gaande geuremissies zullen niet worden 

--__ weggenQInen. Een en ander is schematisch weergegeven in de onderstaande figuur 
9.2:-. ----------------~=====___ 

Figuur 9.2 Schematische weergave geuremissies tijdens pasteurisatie van grondstoffen 

Storten 1---". Geuremissie 

Geuremissle 

Geuremissie 

Verhilten 1---.. Geuremissie 

Bestaand proces 

Resumerend kan worden gesteld dat in geval van Sonac pasteurisatie geen geschikte 
maatregel is voor het bewerkstelligen van geurreductie. 

9.3.5 Verkleining van aangevoerde grondstoffen (BREF §4.3.3.2) 

In de BREF wordt voorgesteld om aangevoerde grondstoffen te verkleinen tot een 
deeltjesgrootte van 20 tot 150 mm (conform EU richtlijn 1774/2002/EC). Op deze wijze 
kan worden bewerkstelligd dat het materiaal door middel van gesloten systemen kan 
worden verpompt c.q. verplaatst, resulterend in een maximale geurreductie. Daarnaast 
wordt hierdoor voor het gehele productieproces een hogere energie-efficiency 
bewerkstelligd. 

Door middel van brekers in combinatie met de zogenaamde desintegrators wordt het 
aangevoerde materiaal voor vleesmeellijn verkleind tot een deelljesgrootte van maximaal 
15 mm. In analogie hiermee worden ook de aangevoerde grondstoffen voor de pluimvee
meellijn verkleind door mid del van grofbrekers, fijnbrekers en desintegrators. 

De aangevoerde bloed, veren en haren voldoen zonder nadere (voor)behandeling reeds 
aan de gestelde eisen v~~r deeltjesgrootte. 

Hiermee-kan worden gesteld dat op dit moment reeds invulling is gegeven aan deze op 
de BREF gebaseerde maatregel. 

9.3.6 Organisatorische maatregelen (BREF §5.1.1.1) 

In de BREF (§5.1.1.1) wordt gesteld dat bedrijven, behorend tot deze sector, dienen te 
overwegen om een milieubeleidsverklaring op te stellen en een milieuzorgsysteem te 
implementeren voor de procedurele borging van de verschillende milieuaspecten. 
Daarnaast wordt aanbevolen om het milieuzorgsysteem te certificeren volgens EMAS of 
ISO 14001. 
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Sonac beschikt over een systeem van Total Quality Management (TQM) dat de zorg 
bestrijkt voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden (arbo), milieu, maar ook (voedsel-) 

---____ -l[!;<ilig~elcL(/jACCP . Met behul van het softwareprogramma 'Quality on Line', waarin de 
proeedures--en-instructies-staan-besel'lreven, w0rdt-0nder-meer-.het.mnieuzorgsysteem -----

Inmiddels is Sonac gecertificeerd voor: 
• ISO 9001 2000 (kwaliteitszorg); 
• ISO 14001 (milieukwaliteitszorg); 
• GMP (Good Manufacturing / managing Practice); 
• HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points). 

Sonac beschikt derhalve als onderdeel van het TQM systeem over een milieubeleids
verklaring en een operationeel bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM). Jaarlijks stelt 
Sonac milieujaarverslagen annex milieu-uitvoeringsprogramma's op waarin de belasting 
per milieucompartiment (lucht, water, bodem, geur en geluid) wordt vastgelegd. Sonac 
beschikt over een eigen Milieukwaliteitsdienst (MKD). 

Resumerend kan worden geconcJudeerd dat Sonac op dit punt volledig invulling heeft 
gegeven aan hetgeen dat is gesteld in de BREF. 

9.4 Identificatie van alternatieve luchtbehandelingstechnieken 

Ter overweging en evaluatie van een alternatieve luchtbehandeling voor de bestaande 
LBI's heeft Royal Haskoning in overleg met Sonae en in navolging van het BREF
document de volgende mogelijke luchtbehandelingstechnieken ge"identificeerd: 
• Toepassen van een gaswasser (BREF §4.3.3.9! §4.3.3.12! §4.3.3.13); 
• Toepassen van een bioscrubber (BREF §4.3.3.8); 
• Toepassen van biofilters (BREF §4.1.33); 
• Toepassen van actiefkool filters (BREF §4.1.34); 
• Toepassen van verhoogde schoorstenen (BREF §4.1.35); 
• Verbranding van non-condensables en hoogbelaste geurstromen in bestaande 

stoomketels (BREF §4.3.3.11); 
• Verbranding van non-condensables en hoogbelaste geurstromen in een thennische 

naverbrander (BREF §4.3.3.1 0). 

9.5 Evaluatie van alternatieve luchtbehandelingstechnieken 

9.5.1 Toepassen van een gaswasser (BREF §4.3.3.9! §4.3.3.12! §4.3.3.13) ! Toepassen van 
een bioserubber (BREF §4.3.3.8) 

Gaswasser 
Voor een optimale werking van biofilters dient de te behandelen luchtstroom te worden 
bevochtigd alvorens deze luchtstroom in het biofilter wordt geleid. Deze bevochtiging 
wordt op dit moment bij Sonac gerealiseerd door deze luchtstroom door gaswassers te 
leiden. Deze wassers worden bedreven met bronwater, leidingwater of effluent (in lijn 
met BREF §4.3.3.9). Daarnaast is de gaswasser van de LBI Bloed ! Veren / Haren 
voorzien van zuurdosering. 
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Toepassing van een gaswasser resulteert, naast bevochtiging van de luchtstroom, in het 
afscheiden van stof en vetdruppels. Bovendien worden in enige mate stikstof- en 

----___ -LV'l.avelbQudende com onenten verwijderd. Door toepassing van de voorgeschakelde 
gaswasserwordt'het-afgas-zo eptimaal-mG!'jelijk-gecon I ioneer ...vooEDiofiliratie"1vaarbjf-----

--- -------.;e-=-e"""n-=z-=-o""="Ts a5ie m ie1ljke-uedrtjfsvoering-van-het-eiefilter-werat--boo0!'jd.,..QOGI: .. d~ ______ ___ _ 
gecombineerde effecten wordt, in combinatie met het biofilter, in de praktijk een 
geurreductie bewerkstelligd met een typisch rendement van circa 80% tot 90%. 

Naast deze in de BREF uitgewerkte optie wordt in de BREF tevens voorgesteld om 
andere wasvloeistoffen toe te passen zoals natrtumchloriet (NaCI02 - BREF §4.3.3.12) 
of natriumchloraat (NaCI03 - BREF §4.3.3.13), opgelost in water. V~~r beide wasvloei
stoffen geldt dat deze als chemische oxidator sterk reageren met geurrelevante 
componenten zoals H2S, amines en mercaptanen. Zoals gerapporteerd in de BREF 
wardt een belangrijk nadeel gevormd door het feit dat bij deze toe passing toxische 
gechloreerde amines kunnen worden gevormd. Daarnaast vindt bij de reactie met zuren, 
zoals H2S, de vorming van chloordioxide (CI02) plaats, dat wordt geclassificeerd als 
zeer giftig en gevaarlijk voor het milieu. 

Toepassing van deze chemische wasvloeistoffen in combinatie met een biofilter dient in 
dit kader als technisch niet haalbaar te worden gekwalificeerd. Reden hiertoe is dat 
dergelijke chemicalien een desinfecterende werking hebben waardoor de biologische 
activiteit van het biofilter sterk afneemt. Mede op basis van testen uit het verleden heeft 
Sonac dan ook besloten om deze chemicalien niet toe te passen op de verschillende 
gaswassers. 

Daarnaast wordt in de BREF aangegeven dat voor sterk geurhoudende luchtstromen de 
toepassing van aileen een gaswasser een lager geurverwijderingsrendement realiseert 
dan de meer voor de handliggende technieken, zoals biofiltratie. Toepassing van deze 
techniek in plaats van een biofilter is derhalve niet aan te raden. Resumerend is in de 
BREF deze techniek dan ook niet aangeduid als stand-der-techniek (BREF §5.3! 
§5.3.2). 

Bioscrubber 
Ais alternatieve behandelingstechniek kan conform de BREF worden overwogen om 
een bioscrubber toe te passen. Hiertoe wordt de luchtstroom door een scrubber geleid 
waarin biologische activiteit aanwezig is. Deze biologische activiteit kan worden 
gerealiseerd door stationair biologisch materiaal, dat zich op een vast dragermateriaal in 
de scrubber bevindt, dan wei door biologisch materiaal, dat zich in de waterfase bevindt 
(bijvoorbeeld AWZI-effluent) en wordt gerecirculeerd over de scrubber. 

In de BREF wordt aangeduid dat voar behandeling van geurhoudende luchtstromen de 
toe passing van aIleen een gaswasser een lager geurverwijderingsrendement realiseert 
dan de meer voor de handliggende technieken, zoals biofiltratie. Daarnaast kan worden 
opgemerkt dat bioscrubbers. gevoelig zijn voor f1uctuaties in de afgascondities waardoor 
ook het geurverwijderingsrendement in de tijd zal varieren. Toepassing van deze 
techniek in plaats van een biofilter is derhalve niet aan te raden. Resumerend is in de 
BREF deze techniek dan ook niet aangeduid als stand-der-techniek (BREF §5.3 I 
§5.3.2). 
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-----_In de_BHE (§4 1 .3~) wordt als stand-der-techniek voor de behandeling van laagbelaste 
gearstromen de-toepassing van biofilters voorgesteld (BR~F-§S,.3.1 SS.3-:-Z ~Najjoor=-- _____ _ 
voenng van Iverse maatmgete'rrZ(}als-beschreven-in-hoofdstl:Jk-4--vaFl-EIit-Fal3J30Ft...z~jn-----_ 

vrijwel aile hoogbelaste luchtstromen, die oorspronkelijk op de verschillende LBI's waren 
aangesloten, inmiddels geelimineerd dan wei anderszins behandeld. Dit betekent dat 
momenteel vrijwel aileen de laagbelaste luchtstromen zijn aangesloten op de ver-
schillende biofilters waarmee invulling is gegeven aan dit uitgangspunt in het BREF-
document. 

V~~r een optimale werking van de biofilters ten einde een maximaal geurverwijderings
rendement te bewerkstelligen, zijn hiertoe in de BREF enkele aanbevelingen 
opgenomen: 
• Toepassing van een geschikt biofiltermateriaal (waaronder boomschors); 
• Verblijftijd van laagbelaste afgasstromen in het biofilter van circa 30 seconden; 
• Goede beheersing van vochtigheid, zuurgraad (pH) en zuurstoftoevoer. 

Uit de onderstaande tabel 9.1 kan worden geconcludeerd dat voor de meest kritische 
biofilters, zijnde de biofilters van de LBI Breker I Ontvangsthal, de LBI Vleesmeellijn I 
Pluimveemeellijn en de LBI Bloed I Veren I Haarfabriek, reeds een geschikt biofilter
materiaal (zijnde boomschors) wordt toegepast. Tevens bedraagt de verblijftijd van de 
afgassen in deze biofilters meer dan de in de BREF gestelde 30 seconden. 

Ten aanzien van de goede beheersing van vochtigheid en zuurgraad (pH) kan worden 
opgemerkt dat de bedrijfsvoering van de biofilters wordt gemonitored. In de toekomstige 
situatie zal verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering van de wassers en biofilters 
worden nagestreefd en zal middels periodieke contrale borging plaatsvinden van een 
goede werking van de installaties. Voor de zuurstoftoevoer naar de biofilters kan worden 
opgemerkt dat dit a-priori reeds is geborgd door de aanvoer van hoofdzakelijk 
ruimteventilatielucht naar deze biofilters. 

Voor een nadere uitwerking van de te treffen maatregelen voor het waarborgen van een 
optimale bedrijfsvoering van de biofilters en wassers wordt verwezen naar hoofdstuk 11. 
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Tabel9.1 Overzicht karakteristieken van maatgevende biofllters 

lBI Technlsche ultvoerlng Emissiepunt Biomaterlaal Afgasdebiet Oppervlakte Oppervlakte- Verblijftijd V I. ~ I Reclrculatle-
I 

erverr '" 5-

biofilter belasting blofilter d'~''l~ deblet 

blofllter gaswass gaswasser 

[m'/uur] [m2
] [m'/m2.uur] [s] [m'/~ur' [m3/uur] 

LBI Breker / Wasser en een open biofilter Oppervlakte- Boomschors 70.000 528 133 40 2 5 50 

Ontvangsthal bron (open 

biofilter) 

LBI Vleesmeel- / Wasser en twee gesloten Schoorsteen Boomschors 130.000 2 x 384 169 32 
21

5
11 

270 

Pluimveemeelliin blofilters (noord- en zuidbed) 60 m hoo.ote 

LBI Bloed I Veren / Wasser met zuurdosering en Schoorsteen Boomschors 130.000 526 en 384 143 38 2 1 5 270 

Haarfabriek twee gesloten blofilters (noord- 60 m hoogte 

en zuidbed) 
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9.5.3 Toepassen van actiefkool filters (BREF §4.1.34) 

------- - ActiefkooLfilters_worde. 10m toe east voor eurreductie. Deze teehniek is primair 
ge aseer op-de- adsorptie . arrgetJrcomponenten~op een aGtiefkGol opper:v 8R. _ ____ __ _ 
Afhankelijk van e ee nlsefie ultvoorilrgsvoTITfVan-he actiefk:ool-filter-*l:IAAeR-Ele~e----__ _ 
geurcomponenten periodiek weer gecontroleerd worden verwijderd (Le. gedesorbeerd) 
waama de actiefkool opnieuw bruikbaar is (zogenaamde regeneratieve actiefkool 
adsorptie). Indien desorptie van geureomponenten technisch / eeonomisch niet haalbaar 
is, dient de actiefkool periodiek te worden vervangen en als afval te worden afgevoerd 
(niet-regeneratieve actiefkool adsorptie). 

V~~r toepassing binnen de destruetiebranche wordt in het BREF-doeument opgemerkt 
dat, na een initieel goed geurverwijderingsrendement, dit rendement in de tijd sterk 
afneemt. Dit laatste wordt met name veroorzaakt door de aanwezigheid van vet, stof, 
water en aerosolen waardoor de werking van de aetiefkool in de tijd snel vermindert. De 
aard van de geurcomponenten maakt regeneratie van het actiefkool bovendien niet 
mogelijk waardoor de standtijd van het actiefkool (onbetrouwbaar) laag is en het aetief
kool zekerheidshalve zeer frequent dient te worden vervangen. Zoals aangeduid in het 
BREF-document betekent dit dat de onderhoudskosten en de kosten voor vervanging 
van het actiefkool hoog zijn. Bovendien kan nog worden opgemerkt dat ammonia niet 
kan worden verwijderd uit de luehtstroom waardoor specifiek voor Sonac overall een 
lager geurverwijderingsrendement zou worden gerealiseerd dan op dit moment het 
geval is door toepassing van biofilters. Tenslotte heeft Sonae tijdens eerdere toepassing 
van aetiefkool filters ervaren dat dit onder de geldende omstandigheden kan leiden tot 
brand van het actiefkool. 

Resumerend kan daarom worden gesteld dat de toepassing van aetiefkool filters als 
teehniseh en eeonomisch niet haalbaar dient te worden gekwalifieeerd. 

9.5.4 Toepassen van verhoogde sehoorstenen (BREF §4.1.35) 

Luchtstromen worden na behandeling in een luehtreinigingsinstallatie normaal ge
sproken geemitteerd naar de atmosfeer via een (hoge) sehoorsteen. Door het toe
passen van een verhoogde sehoorsteen kan in het geval van geurhinder in de directe 
(woon)omgeving een verbeterde dispersie van de geurstroom worden bewerkstelligd 
waardoor (a Is gevolg van dit verdunningseffect) een lagere geurconeentratie op 
leefniveau wordt ondervonden. Deze maatregel resulteert derhalve niet in een reductie 
van feitelijke geuremissie maar wei in de mate van geurbelasting die wordt ondervonden 
in de nabije (woon)omgeving (verlaging van de geurimmissie). 

Voor de LSI Vleesmeel- / Pluimveemeellijn en de LBI Bloed / Veren Haarfabriek geldt 
dat dit gesloten biofilters betreffen, waarbij reeds sehoorstenen worden toegepast met 
hoogtes van 60 meter. Hiermee wordt voldaan aan de aanbevelingen zoals genoemd in 
§4.1.35 van het SREF-document. 

Het toepassen van een verhoogde sehoorsteen vereist in geval van een biofilter aller
eerst dat het biofilter gesloten is door middel van een overkapping. Zoals aangeduid in 
de BREF (§4.1.33) vergt een biofilter echter frequente inspeetie van het biomateriaal. 
Sonae is, op basis van ervaringen met andere reeds overkapte biofilters binnen Sonae, 
van mening dat door overkapping van het biofilter voor de LSI Breker / Ontvangsthal en 
de LBI Korrelpersen deze inspectie kwalitatief minder goed kan worden uitgevoerd. 
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Met het oog op het streven naar verdergaande reduetie van de geurbelasting heeft 
Sonae eehter besloten om de realisatie van een sehoorsteen voar de LBI Breker I 

------OntvangsthaLen..d.ellI Korre.lpersen vooralsno toeh door te voeren, met dien 
verstande Ciar Sonacervanuit-gaah:lat de-doelstellingen-iR--e1e-Goor-bevoeg -geza9 j e _____ _ 
verstrekken Wm-vergunnlng feitenj~eTI'Cht-op-cle-redtJctie-ltan-de-geI:lFirnmissie-{i"", . . ;-.----__ _ 
de geurbelasting van de omgeving). Indien door bevoegd gezag wordt gekozen voor 
doelstellingen voor vergaande geuremissiereduetie zal deze maatregel geen effect 
sorteren en behoudt Sonae zieh het reeht voor om af te zien van deze maatregel. 

De kosten voor realisatie van deze voorwaardelijke maatregel, bestaande uit het 
overkappen van de biofilters, het aanpassen van het afgasleidingsysteem, het 
installeren van een nieuwe afgasventilator alsmede het plaatsen van een gemeen
sehappelijke sehoorsteen (inelusief eiviele voorzieningen) worden begroot op 
€ 250.000,-. Daamaast dient op jaarbasis rekening te worden gehouden met kosten 
voor extra elektrieiteitsverbruik, overeenkomend met een bedrag van circa € 30.000,
per jaar. Dit betekent dat de betreffende maatregel een substantiEHe Oaarlijkse) 
kostenpost vormt voor Sonae die door Sonae aileen als financieel haalbaar kan worden 
gekwalifieeerd indien de bedrijfseontinu"iteit van Sonae in de toekomst is gewaarborgd. 
Het realiseren van deze maatregel kan derhalve financieel aileen door Sonae worden 
gedragen indien Sonae de mogelijkheid krijgt geboden om over te gaan tot verruiming 
van de bedrijfstijden (i.e. indien de aangevraagde continue bedrijfsvoering wordt 
vergund door provineie Fryslan). 

Tenslotte merkt Sonae op dat door Sonae nadere ontwikkelingen binnen het bedrijf 
worden voorzien waardoor reeds anderszins de geurbelasting naar de omgeving zal 
worden geredueeerd. Indien ten gevolge van deze bedrijfsontwikkelingen en de daaruit 
voortvloeiende reduetie van de geurbelasting reeds wordt voldaan aan de 
geumormering, behoudt Sonae zieh eveneens het reeht voor om af te zien van realisatie 
van deze maatregel. 

9.5.5 Verbranding van non-eondensables en hoogbelaste geurstromen in een thermisehe 
naverbrander (BREF §4.3.3.1 0) 

Introductie 
In het BREF-doeument (§5.3 I §5.3.2) wordt als stand-der-teehniek voor lueht
behandeling gesteld dat laagbelaste geurstromen dienen te worden behandeld in een 
biofilter terwijl non-eondensables en hoogbelaste geurstromen in bestaande stoomketels 
dan wei in een thermisehe naverbrander dienen te worden gereinigd. Beide thermisehe 
teehnieken voor behandeling van non-eondensables en hoogbelaste geurstromen zijn 
gebaseerd op de verbranding van de arganisehe geureomponenten bij een temperatuur 
van minimaal850 °C en een verblijftijd van 1 it 2 seeonden (of equivalent) waardoor 
volledige afbraak van deze geureomponenten wordt bewerkstelligd, resulterend in 
typisehe geurverwijderingsrendementen van bijna 100%. 

Thermisehe behandeling in de stoomketels is nader uitgewerkt in §9.5.6. In deze 
paragraaf zal nader worden ingegaan op de toe passing van een thermisehe 
naverbrander. 
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TechniekseJectie 
Bij naverbranding middels een nageschakelde techniek wordt onderscheid gemaakt 

-------t'ussen thermis.c.he~n atalyjjsche naverbranders. Therrnische naverbranders werken 
me een open-vtam-bij~eetitemperattJur-van·eirea-l0Q---1.000~-Jn-een aalillls.cn~---~--

---------::n-:-a-::ve-r-.::b-:-ra=-n~e:-::r-:-:w,.,.,o~r ' raoor toep1ffiSiny-va e-errkatalysator-ee-veri:>raAGiAg-bij-lagerv-.- ___ __ _ 

temperaturen (300 - 500°C) gerealiseerd. Een belangrijk nadeel van een thermische 
naverbrander is dat deze een substantiele energiebehoefte vergt terwijl de 
geproduceerde warmte niet of nauwelijks nuttig kan worden ingezet in het productie-
proces. Thermische naverbranders kunnen daarom worden uitgerust met een 
regeneratief systeem waarbij middels keramische bedden de in- en uitgaande gas-
stromen worden verwarmd respectievelijk gekoeld waardoor het temperatuurverschil 
tussen in- en uitgaande stroom beperkt blijft (energetisch voordeJig). Deze laatste 
techniek wordt normaal gesproken aangeduid als regeneratieve therrnische oxidatie 
(RTO). 

Resumerend kunnen drie verschillende technieken worden onderscheiden: 
• Katalytische naverbranding; 
• Thermische naverbranding zonder warmteterugwinning; 
• Thermische naverbranding met warmteterugwinning: regeneratieve thermische 

oxidatie (RTO). 

Door het hoge vochtgehalte en de veelal lage concentraties organische componenten 
zal de benodigde steunbrandstof voor de drie technieken hoog zijn, resulterend in hoge 
operationele kosten. Gezien het relatief lage energetische rendement voor thermische 
naverbranding zonder warmteterugwinning zullen de operationele kosten voor deze 
techniek substantieel hoger zijn dan voor de twee overige technieken. Thermische 
naverbranding zonder warmteterugwinning verdient derhalve op deze technisch
economische gronden niet de voorkeur. 

De mogeJijk aanwezige zware metalen en vettige delen in de afgasstroom kunnen 
resulteren in respectievelijk vergiftiging en verstopping van de katalysator waardoor de 
levensduur van de katalysator uiterst kort zal zijn. Naast het feit dat dit zal resulteren in 
een lage beschikbaarheid en betrouwbaarheid van deze emissiereductietechniek zal dit 
tevens resulteren in hoge operationele kosten voor frequente vervanging van de 
katalysator. De toepassing van katalytische naverbranding voor de behandeJing van 
non-condensables afgasstromen wordt derhalve op technisch-economische gronden 
niet haalbaar geacht. 

Van de beschouwde verbrandingstechnieken zal regeneratieve thermische oxidatie 
(RTO) technisch-economisch het best toepasbaar zijn tegen de laagste investerings
kosten en operationele kosten aangezien deze techniek een veel hogere thermische 
efficiency heeft dan een katalytische naverbrander en een thermische naverbrander 
zonder warmteterugwinning. Daarnaast is deze techniek het meest geschikt voor de 
sterk verontreinigde non-condensables afgasstroom. 

Deze constatering is in Jijn met de in de BREF voorgestelde naverbrandingstechniek, 
zijnde regeneratieve thermische oxidatie (BREF §4.3.3.1 0). 
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Ontwerpgrondslagen RTO installatie 
De volgende afgaskarakteristieken zijn als uitgangspunt gehanteerd voor het ontwerp 

_van em] BTO-installatie voor behandeling van de non-condensables afgasstroom: 

• De~~: ~.O~Nm~w,~===== ___ ~=============== -------.- ..... e· mpeTatuu. 1-5-4Q~ - ; -
• Samens~lling: ~riabele~cTo-n-c-e-n~tr-a:ti-es-o-~-a-n7is-c~h-e-c-o-~-p-o-n-e-n~te-n-,~~~t~,~------

f 

oJ 

e Vochtgehalte: variabel tussen 40 - 90% relatieve vochtigheid. 

Uitgangspunten ontwerp 
Bij verbranding van het totaal aan afgascomponenten zullen onder andere SOx en NOx 
worden gevormd. In principe zou dit te vermijden zijn door vooraf NH3 en H2S middels 
een voorgeschakelde gaswasser te verwijderen. Om de volgende redenen wordt echter 
voorgesteld om een loogscrubber na te schakelen aan de RTO om op deze wijze sax te 
verwijderen: 
• Een voorgeschakelde gaswasser dient een tweetrapssysteem te zijn, bestaande uit 

een zuur- en een loogwasser voor de verwijdering van respectievelijk NH3 en H2S. 
Een nageschakelde wasser voor de verwijdering van sax is daarentegen eenvoudig 
uit de verbrandingsafgassen te verwijderen ~et behulp van een eentraps loog
scrubber; 

• De voorgeschakelde gaswasser veroorzaakt een met waterdamp verzadigde 
afgasstroom, waardoor het verbruik aan steunbrandstof voor de RTO hoger wordt; 

• Door de aanwezigheid van NH3 in de afgasstroom zal enerzijds NOx worden 
gevormd. Anderzijds zal door de aanwezigheid van NH3 ook een DeNOx-effect 
optreden waardoor de NOx-eoneentratie wordt geredueeerd. Naar verwaehting zal 
de NOx-coneentratie in dat geval lager zijn dan 50 - 70 mg/Nm3

; 

• Zelfs bij voorschakeling van een H2S-serubber wordt, ten gevolge van piekemissies, 
de coneentratie SOx uit de RTO mogelijk te hoog. 

Hoewel de uitlaattemperatuur uit de RTO laag kan zijn, dient in dit geval een 
temperatuur van circa 150'C te worden gekozen om voldoende hoog boven de 
eondensatletemperatuur van sax (120°C) te blijven en zodoende extreme corrosie te 
vermijden. Gezien de mogelijke eorrosie dient de behuizing van de keramisehe bedden 
te worden uitgevoerd in roestvast staal met een externe isolatie (resulterend in relatief 
hoge investeringskosten). 

De meeste uitvoeringsvormen van RTO's laten een stofeoncentratie toe van 25 mg/Nm3 

om vervuiling van de keramisehe bed den te beperken. Oit betekent dat stoffiltratie 
mogelijk nodig zal zijn. Voorgesteld wordt om vooralsnog (voor een globale kosten
raming) enige vervuiling te accepteren en geen stoffilters te plaatsen. 

In principe kan een RTO worden uitgevoerd met meerdere keramische bedden. De 
eenvoudigste vorm is een tweebed systeem. In de situatie van Sonae is, in lijn met de 
BREF (§4.3.3.10) een driebed systeem nodig o~ pieke~issies tijdens omsehakelen van 
de afgasstroom te vermijden. Bovendien is de afgasstroom vervuilend door aan
wezigheid van vettige eomponenten en aerosolen. Hierdoor is frequent (bijvoorbeeld 
wekelijks) reinigen van de keramische bedden middels een zogenaamde 'bake-out' 
noodzakelijk. Met een driebed systeem is bake-out tijdens normaal bedrijf mogelijk, 
resulterend in een hoge beschikbaarheid van de installatie. 
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onzekere maatregel te worden gekwalificeerd daar de technische haalbaarheid binnen 
de beschikbare capaciteit van de LSI Ketelhuis nog nader dient te worden vastgesteld. 

Gezien het onze ere KaraKterJall-de-b-ovenstaande- maatre€Jel~wQl:dt-deze.maatreg-eJ, ______ _ 
vooralsnog als een onzekere maa rege geRWalifi'C~erd;afhank-elijk-vaA-t0ek0msti9G---___ __ _ 
overwegingen ten aanzien van de inzet van een tweede stoomketel (zie onderstaand). 

Overige LBl's 
V~~r de overige LSI Vleesmeel-/ Pluimveemeellijn en de LSI FBG geldt dat de meest 
hoogbelaste geurstromen reeds zijn losgekoppeld en zijn aangesloten op het non
condensables systeem (i.c. LSI Ketelhuis). Voor de LSI Korrelpersen geldt dat de 
geurstromen niet geschikt zijn voor aansluiting op het non-condensables systeem. 

Mogelijkheden tot ombouw tweede stoomketel 
In lijn met de huidige technische invulling voor thermische verbranding van de non
condensables en de hoogbelaste geurstromen, impliceert dit, als meest voor de 
handliggende oplossing, de ombouw van een tweede stoomketel voor de toepassing 
van deze afgasstromen ais verbrandingslucht. 

Sonac beschikt over meerdere stoomketeJs voor de productie van stoom, dat benodigd 
is als thermisch medium in diverse stappen van het productieproces. Om meer 
verbrandingscapaciteit te creeren voor de thermische behandeling van geurhoudende 
luchtstromen, zou kunnen worden overwogen om een tweede stoomketel geschikt te 
maken voor de toevoer van geurhoudende luchtstromen aJs verbrandingslucht. Hiermee 
zou een verbrandingsinstallatie worden bewerkstelligd met vergelijkbare karakteristieken 
als de bestaande omgebouwde stoomketel. 

Een belangrijk voordeel van het toepassen van een stoomketel voor het verbranden van 
geurhoudende luchtstromen is het feit dat de warmte, die wordt gegenereerd in de 
stoomketel, nuttig wordt toegepast als stoom in het productieproces. Daar stoom altijd in 
enige mate benodigd is tijdens bedrijfsvoering van het productieproces, betekent dit dat 
geen extra brandstof (i.c. aardgas) behoeft te worden verstookt voor verbranding van de 
geurhoudende luchtstromen waardoor deze luchtbehandeling qua energie-inzet op een 
effectieve wijze kan plaatsvinden. 

De stoomvraag van het productieproces kan tijdens bedrijfsvoering echter sterk 
fluctueren. In de praktijk betekent dit dat de aanwezige stoomketels relatief snel kunnen 
op- en afschakelen en kunnen voorzien in de stoombehoefte op moment dat de stoom
vraag wijzigt. Ten einde de verbranding van de non-condensables en de hoogbelaste 
geurstromen tijdens de bedrijfsvoering van het productieproces te kunnen waarborgen, 
zal de stoomketel, waarin deze afgassen worden verbrand, bij sterk afnemende stoom
vraag als laatste worden teruggeregeld. In de praktijk betekent dit dat bij afnemende 
stoomvraag eerst de andere ketels worden teruggeregeld c.q. afgeschakeJd en dat 
vervolgens, de stoomketel, waarin deze afgassen worden mee verbrand, wordt terug
geregeld tot een bepaald minimumniveau om zodoende afdoende verwerkingscapaciteit 
bij minimaal vereiste procescondities te waarborgen. Deze laatst beschreven situatie 
komt (ook tijdens normale bedrijfsvoering) ten gevolge van de afnemende productie
doorzet met enige regelmaat v~~r. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij afnemende 
stoomvraag ten behoeve van de productie, eveneens de productie van non-conden
sables en daarmee het aanbod van non-condensables aan de LSI Ketelhuis afneemt. 
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Indien zou worden besloten om een tweede stoomketel geschikt te maken voor het mee 
verbranden van geurhoudende luchtstromen, zal tijdens minimale stoomvraag vanuit het 

-----___ ,producJieproJ;.e een conflictsituatie ontstaan. Op dat moment zal immers de stoom
vraag -la-ger-zijrrdan-de-stoomprodtletie-vafl-de-twee-iA-gedrijf.-zijn e stoomKe als, zelfS=- _ 
als eze op mmlmummveau wor derrbe-dreve . n-voorkomenele'gevallefl-2altGm-de'-----__ 
behandeling van afgassen te waarborgen, een structurele hoeveelheid stoom moeten 
worden weggekoeld wat in feite vernietiging van (fossiele) energie betekent. In 
navolging van hetgeen dat wordt germpliceerd in de BREF (§4.3.3.11), dient hier te 
worden geeoneludeerd dat vanuit energetisch oogpunt dit alternatief (met name voor het 
onderhavige scenario waarin een tweede ketel wordt ingezet) als economisch kritisch 
moet worden gekwalificeerd. 

Vooralsnog heeft Sonae besloten om, als reservevoorziening voor de normaal in bedrijf 
zijnde stoomketel voor non-condensables verbranding, op korte termijn een tweede 
stoomketel om te bouwen. Deze ketel zal eehter niet gelijktijdig met de reeds omge
bouwde ketel in bedrijf zijn maar aileen als operationele ketel fungeren op moment dat 
de eerste stoomketel in storing zou vallen. Hiermee wordt in ieder geval de verwerking 
van de non-eondensables afgassen gewaarborgd tijdens normale bedrijfsvoering en is 
het niet meer noodzakelijk om bij storing van ketel 1 de hoogbelaste geurstromen en 
non-eondensables over de biofilters te leiden. Tevens wordt hiermee invulling gegeven 
aan hetgeen in de BREF is gesteld inzake het kunnen beschikken over een adequate 
reservevoorziening voor behandeling van non-eondensables in geval van storing van 
het primaire afgasverbrandingssysteem. 

De kosten voor het ombouwen van ketel 2 teneinde verbranding van de hoogbelaste 
geurstroom als reservevoorziening mogelijk te maken, worden op dit moment door 
Sonae geraamd op € 250.000,--. 

Met het oog op het kunnen voldoen aan het gestelde toetsingskader voar geurbelasting 
in de omgeving dan wei te streven naar verdergaande reductie van de geurbelasting wil 
Sonae de toepassing van een tweede stoomketel als continu in bedrijf zijnde afgas
behandelingsinstallatie voor non-condensables op dit moment, gezien de hoge 
investeringskosten die met deze maatregel gepaard gaan, als een voorwaardelijke 
maatregel besehouwen. Oit betekent praktisch dat, indien uit toekomstige (tussentijdse) 
evaluaties van de geurbelasting van Sonac wordt geconstateerd dat onvoldoende 
reductie van de geurbelasting heeft plaatsgevonden (Le. als de bovenwaarde van de 
geumormering voor geurbelasting in de omgeving wordt oversehreden), deze maatregel 
alsnog zal worden doorgevoerd. 

De kosten voor realisatie van deze voorwaardelijke maatregel, bestaande uit het aan
passen c.q . uitbreiden van het afgasleidingsysteem, het aanpassen van het besturings
systeem voor bedrijfsvoering van de ketel(s) en het afgasleidingsysteem alsmede het 
ombouwen van ketel2 worden beg root op een totaal van € 750.000,-. 
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10 IDENTIFICATIE EN EVALUATIE VAN MAATREGELEN VOOR CARROUSELS 
AWZI 

- .. - 1(J.1-1- - Beschrijving-van AWZII----- ----_______ ____ . ___ --=---=---
Het gehele ontwerp en de bedrijfsvoering van de AWZI is afgestemd op mogelijke 
nominale belastingen. De maximale zuiveringscapaciteit is onder meer afhankelijk van 
de temperatuur en het slibgehalte en bedraagt circa 220.000 - 280.000 i.e. met een 
zuiveringsrendement hoger dan 95%. De hydraulische capaciteit van de AWl I is 
maximaal160 m3/uur of 3.840 m3/etmaal. 

De AWl I is een laagbelaste actief slib installatie en bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Twee carrousels; 
• Drie nabezinktanks; 
• Een membraanfiltratie-unit; 
• Een slibindikker; 
• Een bandfilterpers met polymeerdosering; 
• Een slibopslagsilo (inhoud 50 m3

); 

• Effluentput met meet- en bemonstervoorzieningen; 
• Twee zandfilters voor effluentpolishing. 

De karakteristieken van de twee carrousels zijn weergegeven in de onderstaande tabel 
10.1. 

Tabe110.1 Karakteristieken carrousels AWZI 

Carrousel Inhoud [mi Totaal oppervlakte [m2
] Geuremitterend oppervlakte1

) [m2
] 

Carrousel 1 7.500 2.230 1.750 

Carrousel 2 6.250 1.700 1.540 

1) De carrousels van de AWZI zijn recentelijk gedeeltelijk afgedekt Dientengevolge bedraagt het feitelijk 

geuremitterende oppervlak van de carrousels respectievelijk 1.750 m2 en 1.540 m2
• 

De carrousels worden belucht door een negental beluchters: acht puntbeluchters en €len 
drijvende aquaturbobeluchter. 

In de AWll wordt het afvalwater van Sonac gezuiverd. Tijdens deze zuivering wordt 
onder andere een groot gedeelte van de geurcomponenten in het afvalwater 
afgebroken. Een gedeelte van de geurcomponenten zal eehter worden geemitleerd. De 
geuremissie als gevolg van de AWll van Sonac is hierbij in hoofdzaak afkomstig van de 
carrousels. 

10.2 Actuele geuremissie 

De meest recente metingen aan de gereinigde luchtstroom van de Carrousels AWll zijn 
uitgevoerd in periode 10 van. 2004. De geuremissie van deze bron is daarbij vastgesteld 
op 273 x 106 ge/uur. 

Deze aan de hand van metingen vastgestelde geuremissie is een factor 50 - 70 hoger 
dan de geuremissie die op basis van de kentalbenadering kan worden berekend zoals 
opgenomen in de NeR voor RWll beluchtingstanks. Door Witleveen+8os is evenwel 
geeoncludeerd dat deze NeR-emissiekentallen voor RWZl's niet direct toepasbaar zijn 
voor industriele AWZl's zoals Sonae. V~~r een nadere toelichting op deze conclusie 
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wordt verwezen naar de rapportage die Witteveen+Bos hiertoe in opdracht van Sonac 
heeft opgesteld (kenmerk BGM3-7, d.d. 23 februari 2005). Deze rapportage is 

--------opgelJomen in_b.ijlage~5.,-__ 

10.3 Identificatle en evaluatie van mo-ge1ijke-geuremissieredueerende-maatFegelu-9RH-----__ 

In het BREF-document zijn geen specifieke maatregelen geformuleerd die betrekking 
hebben op de reductie van de geuremissie afkomstig van de Carrousels AWZI. 

Op verzoek van Sonac is door Witteveen+Bos een technische en economische haal
baarheidstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de te komen tot reductie van de 
geuremissie van de Carrousels AWZI. Deze studie (kenmerk BGM3-7, d.d. 23 februari 
2005) is opgenomen in bijlage 5, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. De 
belangrijkste bevindingen van Witteveen+Bos zijn onderstaand gepresenteerd. 

am te komen tot nadere reductie van de geuremissie van de Carrousels AWZI, zijn de 
volgende alternatieven geselecteerd en uitgewerkt: 
1) Afdekking van de carrousels, toepassing puntbeluchters, luchtafzuiging en 

-behandeling; 
2) Afdekken van de carrousels, vervangen van de puntbeluchters door compressoren 

en bellenbeluchting, luchtafzuiging en -behandeling; 
3) Vervangen van carrousels door nieuwe beluchtingstanks met een grotere 

waterdiepte en beluchting met compressoren; 
4) Verlagen van de slibbelasting in de carrousels door toepassen van voorzuivering of 

verhogen slibgehalte. 

Ten aanzien van een mogelijk ander alternatief, zijnde het verlagen van de belasting 
naar de Carrousels AWZI door voorzuivering, is door Witteveen+Bos geconcludeerd dat 
dit alternatief technologisch niet haalbaar is zonder dat het huidige zuiveringsconcept 
wordt gewijzigd. Zonder een dergelijke wijziging zullen naar verwachting de effluent
eisen niet worden gehaald. Oit alternatief is derhalve op technische gronden door 
Witteveen+Bos niet verder uitgewerkt. 

Door Witteveen+Bos is allereerst aangegeven dat het afdekken van de beluchtingstanks 
(alternatief 1 en 2) een aantal nadelen kent: 
• Er is geen direct zicht meer op het biologische proces en de beluchting: 

aanwezigheid van schuim en/of drijtlagen als indicatie van bijzondere 
omstandigheden wordt niet waargenomen; 

• De temperatuur neemt toe waarbij wordt opgemerkt dat bij te hoge temperatuur 
(hoger dan 35°C) het biologische proces slechter gaat functioneren. Het risico is dat 
niet aan de effluenteisen wordt voldaan; 

• Het energieverbruik voor de beluchting neemt toe bij toenemende temperatuur. 

Het verlagen van de slibbela~ting door verhogen van het slibgehalte in de carrousels 
(alternatiet 4) is procestechnisch nauwelijks mogelijk vanwege de beperkingen in de 
capaciteit van de nabezinktanks. De AWZI van Sonac is ultralaag be last en valt vo/gens 
de RWZI systematiek in de laagste categorie slibbelasting. Naar verwachting neemt de 
geuremissie derhalve nauwelijks at als de slibbelasting in de carrousels wordt verlaagd. 
Afdekking wordt daarmee dientengevolge niet voorkomen. Voor dit altematief is der
halve door Witteveen+Bos geconcludeerd dat dit niet zal leiden tot verdergaande 

Evaluatie Geurreductie Sonae Burgum B.V. 

Definitief rapport - 73-

9P7625.01/R0003/RVLlJ/AS/Nijm 

13 april 2005 



000 
-.0.0_ 

000 

ROYAL HAIKONING 

reduetie van de geuremissie. Dit alternatief is dientengevolge niet verder eeonomisch 
uitgewerkt. 

Voor de restererute-altematieven -(-+'-2-en-3) is.door-Witte'leeiffBo-s e·en insehatting----_~_ 
gemaakt van e verels e Inv steringskosten-(nauwkeurigheid...± - 3.0..%) D",--,=z=e:;..:z:::.il·..:..;n~ _ _ _ ___ _ 
samengevat in de onderstaande tabel 10.2. 

Tabel 10.2 Overzicht investeringskosten voor alternatieven geurreductie Carrousels AWZI 

Alternatief Investeringskosten 

1) Afdekking van de carrousels, toepassing puntbeluchters, luchtafzuiging en - € 3.630.000 

behandellng 

2) Afdekken van de carrousels, vervangen van de puntbeluchters door compressoren en € 4.840.000 

bellenbeluchtinjl, luchtafzuiging_ en -behandeling 

3) Vervangen van carrousels door nieuwe beluchtingstanks met een grotere waterdiepte € 3.570.000 1) 

en beluchting met compressoren 

1) De kosten veor dit altematief zijn exclusief de kosten voor sloop van de twee bestaande carrousels. 

Door Witteveen+80s wordt gesteld dat afdekking van de Carrousels AWZI de 
geuremissie redueeert (alternatief 1 en 2). Deze alternatieven resulteren echter, naast 
bijzonder hoge investeringskosten, in sterk verhoogde exploitatiekosten van de AWZI 
met als risico dat de effiuenteisen niet langer worden gehaald. 

Het vervangen van de carrousels door nieuwe beluehtingstanks met een grotere water
diepte en beluchting met eompressoren verdient om technisehe redenen derhalve enige 
voorkeur. De investeringskosten bedragen circa € 3.570.000,- waarbij nog wordt 
opgemerkt dat dit bed rag exclusief de kosten is voor sloop van de twee bestaande 
carrousels. De feitelijke kosten zullen dus naar verwachting nog structureel hoger 
worden. Deze orde van grootte van investeringskosten wordt door Sonae echter binnen 
de huidige finaneiele middelen van Sonac als niet redelijkerwijs haalbaar beschouwd. 
Het doorvoeren van deze maatrege/ vo/doet derha/ve naar mening van Sonae niet aan 
het ALARA beginsel. 

10.4 Conclusies inzake Carrousels AWZI 

Zoals hierboven beargumenteerd, zijn er rede/ijkerwijs geen maatrege/en te treffen die 
resulteren in structurele geurreduetie voor de AWZI. Dit betekent dat de reeentelijk 
vastgestelde geuremissie binnen redelijke maatstaven niet nader kan worden 
geredueeerd. 
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11 MAATREGELEN TERVERBETERING VAN ONDERHOUD EN BEHEERVAN 
BIOFILTERS 

11,1 Onaertioucfenbeh-e-eT Van- -biOfiJter~e==~ ______ -============= 
Goed onderhoud en beheer van de biofilters is essentieel voor een goede werking van 
de biofilters (lange standtijd en hoog geurverwijderingsrendement). De werking van het 
biofilter is dan ook mede bepalend voor de geurbelasting van de omgeving. Om een 
goede werking van de biofilters te kunnen waarborgen, is door Sonac dan ook een 
systeem van onderhoud en toezicht opgezet, waarbij de taken en verantwoordelijkheden 
duidelijk zijn verdeeld over de afdeling Productie, de Technische Dienst en de 
Milieukwaliteitsdienst. Hiertoe wordt onder andere gebruik gemaakt van werkinstructies 
en procedures (werkinstructie W-202-BGM-01 en procedure P-202-BGM-01), die zijn 
opgenomen in bijlage 2. 

Toezicht op de biofilters vindt dagelijks plaats. Dit dagelijks toezicht, de feitelijke controle 
van de betreffende apparatuur en controle van de afzuigende werking is ondergebracht 
bij de afdeling Productie en vindt plaats aan de hand van specifieke controlelijsten. Elke 
ploeg dient aile controlepunten te doorlopen en middels parafering goed te keuren . 
Indien een controlepunt niet goed wordt bevonden, wordt hierop actie ondemomen, 
hetzij door middel van het direct oplossen (indien mogelijk) van de geconstateerde 
afwijking, hetzij door middel van terugkoppeling aan de Technische Dienst en/of de 
Milieukwaliteitsdienst, die vervolgens benodigde acties zullen ondememen om de 
geconstateerde afwijking te onderzoeken c.q . op te lossen. Aangezien elke ploeg de 
biofilters controleert, vindt elke 8 uur een controle plaats. 

De Technische Dienst is belast met het reguliere technische onderhoud van de 
installaties en is daarnaast 24 uur per dag paraat voor het verhelpen van eventuele 
storingen van de randapparatuur. Het periodiek technisch (preventief) onderhoud van de 
installaties is opgenomen in het onderhoudsprogramma dat de Technische Dienst 
hanteert. Voor dit onderhoud dient met name gedacht te worden aan onderhoud van 
meet- en regelapparatuur, ventilatoren, kleppen en pompen. 

Onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Productie worden periodieke onderhouds- en 
schoonmaakwerkzaamheden, zoals het reinigen van de wassers, uitgevoerd. 

Het tweede Iijns toezicht en het algemeen toezicht op het functioneren van de biofilters 
wordt uitgevoerd door een medewerker van de afdeling Milieukwaliteitsdienst. Deze 
medewerker beoordeelt dagelijks de door de afdeling Productie ingevulde controle
lijsten. Waar nodig wordt op initiatief van de Milieukwaliteitsdienst onderzoek gedaan 
naar de geconstateerde afwijking. 

Naast het dagelijks toezicht vindt monitoring van diverse parameters plaats om een 
beeld te krijgen van de te behandelen afgasstromen, de conditie van het biofilter en de 
feitelijke emissie. Daamaasfworden steekproefsgewijs tevens indicatieve geunnetingen 
verricht als extra controle op de werking van het biofilter. In de onderstaande tabel 11.1 
is het monitoringsprogramma voor de biofilters opgenomen. 
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Tabe111.1 Monitoringsprogramma biofilters 

Gont~9le Ere.Quep tie 1) Methode 

d w -If 

pH waswater X DraagDare pH-meter 

pH filtermateriaal X Conform werkinstruetie 

W-202-SGM-02 'Sepaling van 

de pH van biofiltermateriaal' 

Voehtgehalte X Conform werkinstruetie 

filtermateriaal W-202-SGM-03 'Sepaling van 

het voehtgehalte van biofilter-

materiaal' 

Drukval wasser X Parameters zoals vermeld op 

Drukval biofilter X F-202-SGM-01 

Temperatuur afgasstroom X 

wasser in 

Temperaluur afgasstroom X 

wasser uiUbiofilter in 

Relatieve voehtigheid X 

afgasstroom wasser uil 

Debiet afgasstroom X 

H2S-concentratie X 

afgasstroom 

NH3-concentratie 
X 

afgasstroom 

1) d: dagelijks, w: wekelijks en p: periodiek (Le. 4-wekelijks). 

11.2 Piekbelasting in relatie tot biofilters 

Norm 

pH frryH"8 

pH 4 - pH 8,5 

40 -70 gew.% 

Geen trendbreuk 

1 hPa 

-

10 - 40·C 

min. 70% 

Oppervlaktebelasting 

80 - 500 m3 I m2.uur 

Ingaand biobed 

200 - 400 mg I m3 

Ingaand biobed 

max. 35 mg I m3 

DOD 
Deo_ 
DOD 
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Registratie 

Gamflute~bestallcL 

Computerbestand 

Computerbestand 

Op formulier 

F-202-SGM-01 en 

in computer-

bestand 

Relatief hoogbelaste luchtstromen kunnen zorgen voor een (plaatselijke) overbelasting 
van de biofilters. Met name de laatste jaren zijn veel hoogbelaste processtromen 
losgekoppeld van de biofilters en afgevoerd via de LBI Ketelhuis, waar verbranding 
plaatsvindt. Via de aanwezige biofilters worden nu voornamelijk de minder 
geconcentreerde ruimteluchtstromen behandeld en geemitteerd naar de omgeving. 

In het geval van optredende processtoringen zullen hierdoor eventuele pieken in 
geuremissie ook worden afgevoerd naar het non-condensables systeem, waar vrijwel 
100% geurreductie zal worden bewerkstelligd. Dit betekent dat de werking van de 
biofilters niet negatief zal worden be·invloed als gevolg van eventuele piekemissies. Oe 
voornamelijk minder geconcentreerde ruimteluchtstromen, die wei naar de biofilters 
worden geleid, zUllen dan ook minder gevoelig zijn voor eventuele processtoringen. Oit 
betekent dat piekbelasting van de biofilters sterk is afgenomen en zich beperkt tot een 
incidenteel karakter. 
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11.3 Non-condensables in relatie tot biofilters 
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-----Ir:l-aar:Jsluiting .op..de toeJichting inzake iekbelasting van de biofilters in § 11.2, betekent 
_______ --=d:..:.it -=o-=O::.Kc..:aa=a~t .:...:.no=n~-~coodens-ables-niet-over-de-bi0filters-zuller:l-wor en_gel.eJaJn..ge . an-------

processtoringen. Door e In e fijrn-e·men--van-een-tweede--steemk-etel-als-f.'loo, .... 0;...- _ _______ ' 

voorziening wordt bovendien de verwerking van de non-condensables afgassen 
gewaarborgd tijdens normale bedrijfsvoering en is het niet meer noodzakelijk om bij 
storing van ketel 1 de hoogbelaste geurstromen en non-condensables over de biofilters 
te leiden. Tevens wordt hierdoor invulling gegeven aan hetgeen in de BREF is gesteld 
inzake het kunnen beschikken over een adequate reservevoorziening v~~r behandeling 
van non-condensables in geval van storing van het primaire afgasverbrandingssysteem. 

Tijdens normaal bedrijf (bedrijfsvoering op basis van de streeftijden) zijn de LSI's in het 
weekend buiten bedrijf en zal over de biofilters aileen natuurlijke trek plaatsvinden. Op 
het moment dat de bedrijfsactiviteiten in het weekend stilliggen, betekent dit dat ook 
geen non-condensables uit het proces zullen vrijkomen, die over een biofilter worden 
geleid en op die wijze naar de omgeving worden geemitteerd. 

11.4 Doelstelling geurverwijderingsrendement LBI's 

De maatregelen, ter verbetering van het onderhoud en het beheer van de biofilters, 
zoals geschetst in dit hoofdstuk, hebben tot doel om te komen tot een hoger geur
verwijderingsrendement van de voorgeschakelde gaswasser en het biofilter en het 
structureel waarborgen van dit verhoogde rendement. Voor de uitgangssituatie voor 
vaststelling van de geurbelasting naar de omgeving is een geurverwijderingsrendement 
van 80% gehanteerd. Op basis van de in dit hoofdstuk beschreven beheersmaatregelen 
gaat Sonac er vanuit dat in de nabije toekomst een structureel geurverwijderings
rendement van (tenminste) 85% kan worden gerealiseerd. 

Sonac merkt hierbij op dat het feitelijk realiseren van een dergelijk geurverwijderings
rendement niet als doel op zich moet worden beschouwd. Uiteindelijk dient het 
reduceren van de geurbelasting in de omgeving te worden bewerkstelligd door een 
combinatie van gereduceerde (ongereinigde) geuremissies, verbeterde werking van de 
LSI's alsmede de toe passing van maatregelen ter bevordering van de verspreiding van 
geur (Lc. een hogere schoorsteen). Ter illustratie: indien Sonac op enig moment een 
lager geuraanbod heeft v~~r een LSI door het produceren op een lagere verwerkings
capaciteit dan wei door het treffen van geuremissiereducerende maatregelen, kan in de 
praktijk worden volstaan met een lager geurverwijderingsrendement om toch te voldoen 
aan de doelstellingen voor reductie van geurbelasting in de omgeving. Oit laatste wordt 
versterkt-door het feit dat een geurverwijderingsrendement reeds enigszins afneemt op 
moment dat het aanbod van geur (Lc. voedingsstoffen) reduceert. 
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12 MAATREGELEN TER REDUCTIE VAN DIFFUSE GEUREMISSIES 

----12 .. 1 Ontstaan diffuse emissies 

DiffUS'"e-geTJremissie-kan-eelToijef8!:}e-lever-er+aaR-de-geurhinderhele.v.iog-"-,in,--,--",d=e--:::d=ir~e~ct""e,-:-____ _ 
nabijheid van de inrichting. Diffuse emissies bij Sonac kunnen ontstaan bij verschillende 
bedrijfsonderdelen en worden over het algemeen veroorzaakt door: 
• Activiteiten in de open lucht; 
• Onvoldoende beheerste emissies; 
• Menselijk handelen. 

Hoewel er sprake is van enkele specifieke aspecten bij de bedrijfsvoering van Sonac, 
onderscheidt het bedrijf zich hierin niet van andere bedrijven. Achtereenvolgens zal 
worden ingegaan op bovengenoemde aandachtsvelden en worden aangegeven waar 
sprake kan zijn van het mogelijk ontstaan van diffuse emissies alsmede de aanpak om 
deze emissies tot een minimum te beperken. 

Activiteiten in de open /ucht 
De belangrijkste activiteiten in de open lucht, waar mogelijkerwijs sprake kan zijn van 
het ontstaan van diffuse emissies, zijn handelingen met grondstoffen: de aanvoer, de 
verkeersbewegingen op het terrein, het in voorkomende gevallen parkeren van volle 
vrachtwagens of stallen van containers, in afwachting van lossing, alsmede het reinigen 
en ontsmetten van de vrachtwagens/containers. 

Andere handelingen betreffen in de open lucht opgestelde procesapparatuur c.q. 
leidingwerk waar sprake zou kunnen zijn van lekkages door pakkingen, f1enzen, 
pompafdichtingen etcetera, dan wei reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden aan 
deze procesapparatuur. Hieronder valt ook de kanalisatie van het afvalwater door het 
interne rioolstelsel. 

Onvo/doende beheerste emissies 
Hieronder wordt verstaan emissies vanuit in gebouwen opgestelde procesapparatuur, 
schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden etcetera, al dan niet in combinatie met 
luchtlekkages vanuit gebouwen. Verder betreft het emissies uit gebouwen (waarin 
verhoogde geurconcentraties kunnen voorkomen) als gevolg van het onder andere 
doorlaten van personen en vrachtwagens. 

Mense/ijk hande/en 
Het menselijk handelen komt bij aile aspecten van diffuse emissies aan de orde. Onder 
andere het correct uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, het gesloten houden 
van vrachtwagens en containers alsmede het sluiten van toegangsdeuren, zijn terug te 
voeren op het menselijk handelen. 

12.2 Diffuse emissiebronnen en maatregelen 

Door Sonae wordt continu aandacht besteed aan het zoveel mogelijk voorkomen van 
diffuse emissies. Hierbij is van belang inzicht te hebben in de aehter/iggende proeessen 
welke mogelijkerwijs aanleiding kunnen geven tot diffuse emissies. De inventarisatie van 
deze processen heeft plaatsgevonden op basis van een eigen intern onderzoek van 
Sonac. 
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Sij dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen algemene bedrijfsprocessen 
(bijvoorbeeld open deuren) waarbij sprake is van diffuse emissies en specifieke 

------lprGGesser:l-tbijvoorb.e.e et rioolstelsel). In onderstaande tabel12.1 zijn deze 
_______ ~:.::ro~c::::e~s:::se::::n:.:.....:..:w.;::e:.:::e.:.:g::e-geven"'1T1et een kone besehFijving-van-oorzaa en - treffenl----------

beheersmaatregeleenn-:. ------ -----------______ ======= 
Tabe112.1 Diffuse emissiebronnen, oorzaken en beheersmaatregelen 

Omschrijving bron Oorzaak Beheersmaatregelen 

Gebouwen Onvoldoende onderdruk Gebouwventilatie in combinatie met 

LBI 

Open deuren en ramen Instructies I procedures 

Open deuren ten gevolge van Instructies I procedures 

doorlaten apparatuur en personeel 

Kieren en gaten Preventief I correctief onderhoud 

Containerbordes Lekkages door onvoldoende Instructies. onderhoud, lossen binnen 

afdichting 24 uur 

Procesapparatuur Lekkages door flenzen en pakkingen Preventief onderhoud afdichtingen; 

inspecties 

Schoonmaakwerkzaamheden Instructies 

Reparaties Instructies 

Geparkeerde volle vrachtwagens Lekkages. onvoldoende afdekking Onderhoud. instructies I procedures 

Rioolstelsel Lekkage door putten en watersloten, Voldoende vrije ruimte, watersloten, 

hevige regenval afzuiging naar NC-systeem 

Lossen vloeibare grondstoffen in Verdringingslucht, open mangaten Afzuiging naar NC-systeem, 

de buitenlucht instructies 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in aile gevallen in meer of mindere mate preventieve 
maatregelen zijn getroffen ter voorkoming of beperking van de diffuse emissies. In 
navolging van de bovenstaande inventarisatie heeft Sonac bovendien besloten om, als 
aanvullende maatregel, atzuiging van het rioolstelsel te realiseren en aan te sluiten op 
het non-condensables systeem (zoals reeds aangeduid in tabel 12.1). 

Bij de activiteiten, die plaatsvinden in de open lucht, blijkt dat met name het naleven van 
instructies en procedures de diffuse emissie zal beperken. Dit betekent dat aandacht 
dient te worden besteed aan de belangrijkste (faal)factor, het menselijk handelen. Sonac 
streett er dan ook naar aile personeel voldoende onderricht te geven (good 
housekeeping policy) opdat werkzaamheden op een veilige en milieuhygienisch 
verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Het streven is dan ook dat medewerkers elkaar 
bewust O1aken van tekortkomingen omtrent veiligheid en milieu. Werkzaamheden 
waarbij directe gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan, gaan altijd vergezeld van 
schrittelijke en/of mondelinge instructies. 

Voor de onvoldoende beheerste emissie (uit gebouwen) is het menselijk handelen 
eveneens van belang. Middels onder andere instructies en procedures wordt er dan ook 
op gestuurd deuren en ramen zoveel als mogelijk gesloten te houden. Om de diffuse 
emissie uit gebouwen daarnaast zoveel mogelijk te voorkomen is een goede werking 
van het ventilatiesysteem (in combinatie met de LSI's) van belang. 

Evaluatie Geurreductie Sonae Burgum B.V. 

Definitief rapport - 79 -

9P7625.01/R0003/RVLlJ/AS/Nijm 

13 april 2005 



ODD 

ODD 
.OVAL HASKONING 

13 OVERZICHT TOEKOMSTIGE MAATREGELEN 

-------'Op basis_\lan_ . hoofdstuk 9, 10, 11 en 12 uit evoerde evaluatie van maatregelen 
Ran worden geeoncludeerd-dat-een-aantal-maatregelen biJ-Sonac-kunnen oroen _-=--=_-_-___ _ 
doorgevoer. eze maatfey-etell-zijn-onderstaandi<ort-samengevar..- ------ ____ _ 

LBI Breker / Ontvangsthal 
Bij de Breker / Ontvangsthal zal processimplifieatie ingevolge het niet langer verwerken 
van kadavers plaatsvinden. De volgende (zekere) maatregelen kunnen hierbij worden 
genomen: 
• Het vervangen van de drie bestaande grofbrekers door twee kleinere brekers; 
• Het elimineren van de twee ontmetaliseringsinstallaties; 
• Het elimineren van de verdeelsehroef naar de voorkokers; 
• Het aansluiten van de nieuwe groftank op het non-eondensables systeem. 

LBI Breker / Ontvangsthal en LBI Korrelpersen 
LBI Breker / Ontvangsthal en LBI Korrelpersen zijn voorzien van open biofilters. Ais 
maatregel zullen deze biofilters worden overkapt en worden voorzien van een 
gemeensehappelijke (hoge) sehoorsteen. De feitelijk te realiseren hoogte van de 
sehoorsteen zal in de toekomst nader door Sonae worden vastgesteld. mede afhankelijk 
van andere ontwikkelingen binnen Sonae. 

Het doorvoeren van deze maatregel vormt een substantiele kostenpost voor Sonae die 
door Sonae aileen als finaneieel haalbaar kan worden gekwalifieeerd indien de 
bedrijfseontinurteit van Sonae in de toekomst is gewaarborgd. Het realiseren van deze 
maatregel kan derhalve finaneieel aileen door Sonae worden gedragen indien Sonae de 
mogelijkheid krijgt geboden om over te gaan tot verruiming van de bedrijfstijden (Le. 
indien de aangevraagde continue bedrijfsvoering wordt vergund door provincie Fryslan). 

Hierbij wordt overigens opgemerkt dat Sonae er vanuit gaat dat de doelstellingen in de 
door bevoegd gezag te verstrekken Wm-vergunning feitelijk zijn gerieht op de reductie 
van de geurimmissie (Le. de geurbelasting van de omgeving). Indien door bevoegd 
gezag wordt gekozen voor doelstellingen voor vergaande geuremissiereductie zal deze 
maatregel geen effect sorteren en behoudt Sonae zieh het recht voor om af te zien van 
deze maatregel. 

Daamaast merkt Sonae op dat door Sonae nadere ontwikkelingen binnen het bedrijf 
worden voorzien waardoor reeds anderszins de geurbelasting naar de omgeving zal 
worden geredueeerd. Indien ten gevolge van deze bedrijfsontwikkelingen en de daaruit 
voortvloeiende reduetie van de geurbelasting reeds wordt voldaan aan de 
geumormering (Le. indien wordt voldaan aan de bovenwaarde van de geumormering 
voor geurbelasting in de omgeving), behoudt Sonae zieh eveneens het reeht v~~r om af 
te zien van realisatie van deze maatregel. 

LBI Bloed / Veren / Haarfabriek 
De hoogbelaste geurstromen en non-eondensables zijn allen aangesloten op het non
eondensables systeem. Uit metingen is eehter gebleken dat de geuremissie van de 
haarbunker (233-T -001) en de afzuiging van de kop transportbanden veren / haar een 
relatief grote bijdrage leveren aan de totale geurbelasting van deze LBI. 
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Sonac overweegt deze luchtstromen te ontkoppelen en aan te sluiten op het non
condensables systeem (Lc. LBI Ketelhuis). Gezien de beperkte capaciteit van het non-

----____ cQndensab~y-steem dienen deze maatregelen als onzeker te worden beschouwd. 

em eesmee - Plalm'lmmreellijn-errtB-J-FBG'----- --- ---___ ____ _ 
V~~r de LBI Vleesmeel- / Pluimveemeellijn en LBI FBG geldt dat de meest hoog belaste 
geurstromen reeds zijn losgekoppeld en aangesloten zijn op het non-condensables 
systeem. Voor deze LBI's worden vooralsnog geen nadere maatregelen voorzien. 

LBI Ketelhuis 
Daar recentelijk meerdere afgasstromen zijn aangesloten op het non-condensables 
systeem, dan wei binnen afzienbare termijn hierop worden aangesloten, wordt verwacht 
dat de beschikbare verbrandingscapaciteit van ketel reeds vrijwel volledig is benut. Ais 
mogelijke maatregel geldt de ombouw van een tweede stoomketel v~~r verbranding van 
non-condensables. Deze zal in eerste instantie aileen dienen als reservevoorziening 
voor de bestaande ope ratione Ie stoomketel. 

Met het oog op het kunnen voldoen aan het gestelde toetsingskader voor geurbelasting 
in de omgeving dan wei te streven naar verdergaande reductie van de geurbelasting wil 
Sonac de toepassing van een tweede stoomketel als continu in bedrijf zijnde afgas
behandelingsinstallatie voor non-condensables op dit moment, gezien de hoge 
investeringskosten die met deze maatregel gepaard gaan, als een voorwaardelijke 
maatregel beschouwen. Dit betekent praktisch dat, indien uit toekomstige (tussentijdse) 
evaluaties van de geurbelasting van Sonac wordt geconstateerd dat onvoldoende 
reductie van de geurbelasting heeft plaatsgevonden (Le. als de bovenwaarde van de 
geurnormering voor geurbelasting in de omgeving wordt overschreden), deze maatregel 
alsnog zal worden doorgevoerd. 

Carrousels A WZI 
Op basis van de afweging zoals gemaakt in hoofdstuk 10, dient te worden 
geconcludeerd dat, naast het op een goede wijze bedrijven van de zuivering, op basis 
van het ALARA principe geen nadere maatregelen redelijkerwijs haalbaar zijn om de 
geuremissie van de Carrousels AWZI verder te reduceren. 

Beheersmaatregelen voorgeschakelde gaswassers en biofilters 
Voor een goede werking van de LBl's dient daarnaast verdere optimalisatie van de 
bedrijfsvoering van de wasser en biofilter te worden nagestreefd en dient middels 
periodieke controle barging plaats te vinden van een goede werking van de installaties 
(Procedure P-202-BGM-01 en Werkinstructie W-202-BGM-01 , zie bijlage 2). 

Diffuse emissies 
Diffuse emissies dienen zoveel als mogelijk te worden voorkomen. Hiervoor geldt in 
eerste plaats dat het menselijk 'fa len' zoveel mogelijk moet worden beperkt. Sonac 
streeft er dan ook naar het personeel voldoende onderricht te geven (good house
keeping policy) opdat werkzaamheden op een veilige en milieuhygienisch verantwoorde 
wijze worden uitgevoerd. Werkzaamheden waarbij directe gevolgen voor het milieu 
kunnen ontstaan gaan altijd vergezeld van schriftelijke en/of mondelinge instructies. 
Indien diffuse emissie Daarnaast dient diffuse emissie te worden voorkomen door 
preventief onderhoud, waar nodig diffuse bronnen voorzien van afzuiging of afsluiting 
van de bron en door werkzaamheden uit te voeren volgens de daarvoor geldende 
richtlijnen wen werkprocedures. 
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De zekere en voorwaardelijke I onzekere maatregelen zijn samengevat in respectievelijk 

-------:taoel-13.1 en-tabeU .. 3.2::_ =============-__________ _ 
l aDel 13TP E!: r f k 'Iannmg r a Isa le-ze ere-maa rege en 

Locatie Zekere maatregel Planning 

LBI Breker I Doorvoeren van proeessimplificatie ingevolge het niet langer Doorlopende aetie 

Ontvangsthal verwerken van kadavers, bestaande ult: 2005-2007 

• Het vervangen van de drie bestaande grofbrekers door twee 

kleinere brekers; 

• Het elimineren van de twee ontmetaliseringsinstaJlaties; 

• Het elimineren van de verdeelsehroef naar de voorkokers; 

• Het aansluiten van de nieuwe groftank op het non-condensables 

systeem. 

LBI Breker I Het overkappen van de biofilters, het aanpassen van het 2007 

Ontvangsthal en afgasleidingsysteem, het installeren van een nieuwe afgasventilator 

LBI Korrelpersen alsmede het plaatsen van een gezamenlijke schoorsteen 

LBI Ketelhuis Ombouw van een tweede stoomketel voor verbranding van non- Eerste he If! 2005 

eondensables als reservevoorziening voor de bestaande operationele 

stoomketel 

Aile LBI's (exel. Verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering van de biofilters Doortopende aetie 

LBI Ketelhui~l 

Overige AfzuiQinQ rioolstelsel naar non-condensables systeem 2005-2006 

Tabel 13.2 Overzicht voorwaardelijke I onzekere maatregelen 

Locatie Voorwaardelijke I onzekere maatregel 

LBI Bloed I • Loskoppelen afgassen haarbunker (233-T-001) en aansluiting op non-condensables 

Veren I systeem; 

Haarfabriek • Loskoppelen afzuiging van de kop transportbanden veren J haar en aansluiting op non-

condensabtes systeem. 

LBI Ketelhuis • Inzet tweede ketel naast bestaande ketel voor verbranden non-condensables en 

hoogbelastegeurstromen. 
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14 TOEKOMSTIGE GEURBELASTING VAN DE OMGEVING 

---:14.1 Impactz.ekere maatregelen 0 g:-:e=u=r=be='=a=s=ti=" ::9====-__________ ---,-__ _ 

e refferfVarnie-zekere--maatregele ' , z.oals-besGhrevef.l-ir::l...l:!aafdstulc1..3,-.b.eQOg .. .........,-<--_ _ ___ _ 

geurbelasting in de amgeving van Sanac te reduceren. Ten einde zicht te krijgen ap het 
effect van de zekere maatregelen, wardt in dit haafdstuk een vertaalslag gemaakt van 
de getroffen maatregelen naar een taekomstige geurbelasting van de omgeving. 

Hiertae is allereerst vaar de zekere maatregelen in de onderstaande tabel14.1 
inzichtelijk gemaakt welke impact deze maatregelen zullen hebben ap de geurbelasting. 

Tabel14.1 Impact zekere maatregelen op geurbelasting 

Locatie MaatreRel Impact op geurbelasting 

LSI Sreker I Doorvoeren van processimpliticatie Impact is op dit moment moeilijk in te schatten 

Ontvangsthal ingevolge het niet langer verwerken van en zal op basis van toekomstige geurmetingen 

kadavers. moeten worden vastgesteld. 

LSI Sreker I Het overkappen van de biotilters, het Voor het vaststellen van de Impact op de 

Ontvangsthal en aanpassen van het afgasleidingsysteem, geurbelasting wordt vooralsnog uitgegaan van 

LSI Korrelpersen het installeren van een nieuwe een sehoorsteen van 60 meter. De feitelijk te 

afgasventilator alsmede het plaatsen realiseren hoogte van de schoorsteen zal in de 

van een gezamenlijke sehoorsteen. toekomst nader door Sonae worden vastgesteld, 

mede afhankelijk van andere ontwikkelingen 

binnen Sonae. 

LSI Ketelhuis Ombouw van een tweede stoomketel Deze maatregel heeft geen direete impact op de 

voor verbranding van non-eondensables geurbelasting maar is meer een waarborg voor 

als reservevoorziening voor de de verwerking van de non-condensables 

bestaande operationele stoomketel afgasstroom. Dit laatste komt eehter niet tot 

uiting in de berekening van de geurbelasting. 

Aile LSI's (excl. Verdere optimalisatie van de De getroffen maatregelen dienen te resulteren in 

LSI Ketelhuis) bedrijfsvoering van de biotilters. een struetureel geurverwijderingsrendement van 

85% voor de biotilters. 

Overige Afzuiging rioolstelsel naar non- Deze maatregel heeft een positieve impact op 

eondensables systeem de geurbelasting naar de omgeving maar komt 

niet tot uiting bij het vaststelien van de 

toekomstige geurbelasting. 

14.2 Toekomstige geuremissie 

Op basis- van de in tabel 14.1 vastgestelde impact van de zekere maatregelen op de 
geurbelasting kan de toekomstige geuremissie vaor Sonac worden berekend. Daar voar 
enkele maatregelen op dit moment niet met zekerheid kan worden aangegeven wat de 
kwantitatieve impact zal zijn op de geuremissie, dient hierbij te worden opgemerkt dat dit 
een conservatieve benadering van de toekomstige geuremissie is. 

De toekomstige geuremissie is aangeduid in de onderstaande tabeI14.2, uitgaande van 
een geurverwijderingsrendement van 85% voor de LSI's, bestaande uit een 
vaorgeschakelde gaswasser en een biofilter. 

Evaluatie Geurreduetie Sanae Burgum B.v. 

Definitief rapport - 83-

9P7625.01/R0003/RVLlJ/AS/Nijm 

13 april 2005 



-~ 

--

000 
_OeD _ 

000 

.OYAL "AIKONING 

Tabe114.2 Overzicht toekomstige geuremissies uitgaande van 168 uur per week 

LBI Product Uurgemiddelde Uurgemiddelde 

-- onbehandelde gereinigd -
geuremissie geuremissie )--

[x 108 ge / uur] [x 108 ge / uur] 

LBI Breker / Ontvangsthal Aangevoerde grondstoffen 6.000 900 

LBI Vleesmeel-/ Grondstoffen vleesmeellijn 4.110 617 

Pluimveemeellijn Grondstoffen pluimveemeelltin 6.120 918 

LBI Bloed I Veren I Slachtbioed 3.470 521 

Harenfabriek Veren 2.450 368 

Varkenshaar 815 122 

LBI FBG Specialties grondstoffen 295 44 

LBI Korrelpersen Korrels 1.360 204 

LBI Ketelhuis 85 

Carrousels AWZI 280 

Totale gereinigde geuremissie Ix 10'_Re / uur] 4.059 

1) Uurgemiddelde gereinigde geuremissie is berekend uitgaande van een geurverwijderingsrendement van 85% 

voor de LSI's (exclusief LSI Ketelhuis en Carrousels AWZI). 

Ten opziehte van de uitgangssituatie betekent dit een reductie van de totale 
uurgemiddelde geuremissie van circa 25%. 

14.3 Uitgangspunten voor berekening toekomstige geurbelasting 

De algemene uitgangspunten, die voor de verspreidingsberekeningen bij Sonae zijn 
gehanteerd, zijn overeenkomstig aan de uitgangspunten zoals gepresenteerd in tabel 
7.1. De gehanteerde invoergegevens voor de verschillende bronnen zijn weergegeven 
in tabel 14.3. De berekeningen zijn uitgevoerd door PRA Odournet. 
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Tabe114.3 Gehanteerde invoergegevens van de verschillende geurbronnen 

Bron ~emiddeJde gereinigde Locatie X, Y 1) Warmte Soort Bron Emissie-

g-euremissie ,m, m] I-inhoud- hoogte 

Geuremlssle t:mlSSleauur [MW] em] 

[X106 _Re/uur] Iuurljaar] 

LBI Breker I 900 8.760 195370,577290 0,23 Puntbron 60 

Ontvangsthal 

LBI Vleesmeel-I 1.535 8.760 195441, 577464 0,37 Puntbron 60 

Pluimveemeellijn 

LBI Bloed I Veren 1.011 8.760 195345,577337 0,55 Puntbron 60 

I Haarfabriek 

LSI FBG 44 8.760 195314,577313 0,03 Fietieve 2 

puntbron2
) 

LBI Korrelpersen 204 8.760 195536,577282 0,06 Puntbron 60 

LBI Ketelhuis 85 8.760 195492,577381 0,25 Puntbron 42 

Carrousel 1 AWZI 130 8.760 195688.577361 0.00 Oppervlakte- 1.53) 

bron 

Carrousel 2 AWZI 150 8.760 195788,577364 0,00 Oppervlakte- 1.53
) 

bron 

1) Amersfoorlse coordinaten; 

2) Bij LBI FBG is rekening gehouden met het gebouw van de Bloed I Veren I Haarfabriek (LxBxH= 80 x 40 x 8 m); 

3) De beide carrousels zijn als oppervlaktebron besehreven: Carrousel 1 AWZI met de afmeting 40 bij 40 m en 

Carrousel 2 AWZI met de afmeting 60 bij 25 m. De emissiehoogte voor een oppervlaktebron bedraagt 

modelmatig standaard 1,5 m. 
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14.4 Resultaten toekomstige geurbelasting 

---------Oe-geuroelasting-van-EJe- omgevirag,.-gebaseerd--Op_daemissle_gageJLeJ1S zoa=ls"---_ ______ _ 
_ _ ____ __ ~oIRgenomen in tabeI14.3, is weergegeven In e figuu 14. 

2000 .;. '7 

25 

/ 100 
- 10 

- 3.5 

- 3 

o 2000 
98 % 

Figuur 14.1 Toekomstige geurbelasting van de omgeving als gevolg van de totale geuremissie van 

Sonae, uitgaande van 168 bedrijfsuren per week. De geureontour van 3 - 3,5 - 10 en 25 

ge/m3 als 98-pereentiel is gepresenteerd [Bron PRA Odournet]. 

14.5 Evaluatie toekomstige geurbelasting 

Op basis van de in figuur 14.1 gepresenteerde toekomstige geurbelasting blijkt dat niet 
wordt voldaan aan de recentelijk door provincie Fryslan vastgestelde geurnormering 
voor Sonac. 

Ten einde meer gevoel te krijgen voor de grondslag van deze constatering, is de 
bijdrage van de individuele bronnen op de geurbelasting van de omgeving vastgesteld. 
Hiertoe zijn aanvullende verspreidingsberekeningen per individuele bron uitgevoerd. Uit 
deze berekeningen blijkt dat de beoogde reductie van de geuremissie en -immissie van 
de verschillende LSI's heeft geresulteerd in een toekomstige situatie waarin de LSI 's 
niet meer maatgevend zijn voor de geurbelasting van de omgeving en slechts de 
geuremissie afkomstig van de Carrousels AWZI maatgevend wordt voor de geur
belasting van de omgeving. Ten einde dit te illustreren, wordt verwezen naar de onder
staande figuur 14.2 waarin de geurbelasting van de omgeving ten gevolge van de 
Carrousels AWZI is opgenomen. 
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Figuur 14.2 Geurbelasting van de omgeving als gevolg van de geuremissie van de Carrousels AWZI, 

uitgaande van 168 bedrijfsuren per week. De geurcontour van 3,5 -10 en 25 ge/m3 als 98-

percentiel is gepresenteerd [Bron PRA Odournet]. 

loals blijkt uit figuur 14.2 (in vergelijking tot figuur 14.1) is de geurcontour van 10 en 25 
ge/m3 (a Is 98-percentiel) gerelateerd aan de geuremissie van de Carrousels AWll, 
vrijwel gelijk aan de geurcontour van 10 en 25 ge/m3 (als 98-percentiel), gerelateerd aan 
de totale geuremissie van de inrichting. Oit betekent dat de bijdrage van de overige 
bronnen (i.c. de LSI's) aan de totale geurbelasting in de directe omgeving van Sonac 
zeer beperkt is. 

Het feit dat de LSI's niet maatgevend zijn voor de geurbelasting van de omgeving is 
tevens inzichtelijk gemaakt in figuur 14.3, waarin de geurbelasting is gepresenteerd voor 
aile LSI's bij Sonac exclusief Carrousels AWll. 
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Figuur 14.3 Toekomstige geurbelasting van de omgeving als gevolg van de totale geuremissie van 

Sonae eehter exelusief Carrousels AWZI, uitgaande van 168 bedrijfsuren per week. De 

geureontour van 1,5 - 1,8 - 3 en 3,5 ge/m3 als 98-pereentiel is gepresenteerd [Bron PRA 

Odournet]. 

Op basis van figuur 14.3 kan worden vastgesteld dat de geurbelasting van de 
verschillende LBI's van Sonac (exclusief de Carrousels AWZI) voldoet aan de gestelde 
bovenwaarde van 3,5 ge/m3 (als 98-percentiel) . De maximale geurbelasting ter hoogte 
van enige woonbebouwing bedraagt 2,5 ge/m3 (als 98-percentiel). Deze betreffende 
woonbebouwing bevindt zich ten noorden van Sonae, ten noord-noord-oosten van de 
aldaar gesitueerde jaehthaven van Burgum. 

Dientengevolge kan worden geconcludeerd dat, op basis van de stand-der-techniek 
conform de Europese IPPC-richtlijn in combinatie met een technisch-economische 
evaluatie van mogelijke maatregelen, een redelijkerwijs haalbare maximale 
geurbelasting van 2,5 ge/m3 (als 98-percentiel) bij de woonbebouwing kan worden 
gerealiseerd. Tevens dient te worden geconcludeerd dat op basis van deze ALARA 
afweging het voldoen aan de streefwaarde van 1,8 ge/m3 (als 98-percentiel) als niet 
haalbaar moet worden gekwalificeerd. 

Hierbij wordt nog opgemerkt dat, indien de feitelijke verwerkingscapaciteit op jaarbasis 
lager is dan de aangevraagde maximum verwerkingscapaciteit, de geurbelasting in de 
omgeving van Sonac evenredig lager zal zijn. 
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14.6 Geurbelasting Carrousels AWZI 

In §14.5 is geconcludeerd dat de toekomstige geurbelasting van Sonac in hoofdzaak 
--------'werdt eepaald-dGoF-de.Carrousels.AWZC .en elnae.ee.o_uitsp.raalLtUllfilten--aoe-n-over 
---------rie-mate-va htnder-die-wer-dt-eAderv0AeeR-van-ee-99Uremissie,..afkomstig...vao ________ _ 

Carrousels AWZI, is onderstaand de hedonische waarde van deze geur inzichtelijk 
gemaakt. 

Voor de verschillende geurbronnen van Sonac zijn tijdens de metingen in periode 10-
2004 tevens de hedonische waarden vastgesteld12

• De resultaten voor de Carrousels 
AWl I zijn in de onderstaande tabel14.4 weergegeven. 

Tabel14.4 Resultaten hedonische metingen Carrousels AWZI in periode 10 - 2004 

Geuremissiebron Hedonische waarden [ge/m1 

H.1 H.2 

Carrousel 1 AWZI 4.8 15,9 

Carrousel 2 AWZI 6,4 18 

Uit tabel 14.4 kan worden afgeleid dat de gemiddelde hedonische waarde H.2 voor de 
Carrousels AWZI is vastgesteld op 17 ge/m3 (a Is 98-percentiel). 

Tijdens de door TNO uitgevoerde bronmetingen voor aile overige bronnen binnen de 
inrichting van Sonac is tot drie keer de hedonische waarde van de vrijkomende geur 
vastgesteld. PRA Odoumet heeft dit bij de metingen van oktober 2004 ook gedaan. 

Uit de meetresultaten blijkt dat, op een enkele 'uitbijter' na, de waarde per bron en per 
meting niet significant verschilt. Deze gemiddelde hedonische waarden zijn 
weergegeven in de onderstaande tabeI14.5. 

Tabel14.5 Gemiddelde hedonische waarden van de bronmetingen (concentraties in ge/m3
) 

H~5 H.1 

2,1 4,4 9,9 

Uit tabel14.5 kan worden afgeleid dat de gemiddelde hedonische waarde H.2 voor de 
overige bronnen op de Sonac inrichting is vastgesteld op 9,9 ge/m3 (als 98-percentiel). 

Uit de vergelijking van deze hedonische waarden voor de Carrousels AWll en de 
overige bronnen binnen de inrichting van Sonac blijkt dat deze hedonische waarde bijna 
een factor twee verschilt waarbij de geur van de Carrousels AWll als minder 
onaangenaam kan worden gekwalificeerd. Resumerend mag worden gesteld dat de 
geur van de Carrousels AWll qua (on)aangenaamheid duidelijk positief afwijkt van de 
overige bronnen. 

12 Rapportage 'Geuronderzoek Sonae Burgum 2004 (periode 10)', PRA Odournet B.V., rapportnummer 

SONA04Y1, d.d. oktober 2004 

Evaluatie Geurreductie Sonae Burgum BV. 

Definitief rapport - 89· 

9P7625.01/R0003/RVLlJ/AS/Nijm 

13 april 2005 



0 00 
_0_0_ 

000 

.OVAL HASKONING 

loals reeds aangehaald in hoofdstuk 6 is, vooruitlopend op de revisievergunning
aanvraag van Sonae, is op 22 maart jongstleden de geurnormering voor Sonae door het 

--------ColiegELVaIL GJ3Qep-uteerde Staten van provincie Fryslfm vastgesteld 13. De eonclusies 
van cWb-esluit"'Zij n-door'de-proviFlcie Fr:yslan-samengevafirL" e_vo geooe::geurnormerin :------

URea/iseer met inachtneming van ALARA 1,5 gelm3 als 98-percentiel, maar zeker niet hoger dan 98-percentiel 

van 3,0 gelm3 ter hoogte van geurgevoe/ige objecten. Indien is aangetoond dat er geen seizoensinvloed meer is 

dan worden deze waarden respectievelijk 1,8 en 3,5 gelm3 als 98-percentiel". 

Op bovenstaande zijn twee uitzonderingen denkbaar: 

1) Indien de geuremissie niet met redelijkerwijs te verfangen maatregelen I voorzieningen is te reduceren tot 

de bovenwaarde, dan zou bij wijze van uitzondering, voor een bepaalde (in de vergunning opgenomen) 

periode, een hogere waarde kunnen worden toegestaan. Aan het eind van die periode dient de situatie 

opnieuw te worden geevalueerd. Daarbij is bovenstaande geurnormering uitgangspunt tenzij landelijk 

erkende instrumenten (bijvoorbeeld TLO) aanleiding geven om hiervan afle wijken. 

2) Afwijking van bovenstaande normering is in principe ook mogelijk als afdoende is aangetoond dat: 

a. een bepaalde bran (bijvoorbeeJd de AWZI) bepalend is voor de huidige geurimmissie situatie. 

b. de geur van die bron qua (on)aangenaamheid duidelijk (positief) afwijkt van de overige brannen. 

Wordt aan beide voorwaarden voldaan, dan kan geumormering worden geformuleerd, die is toegespitst 

op deze bron. 

Onder geurgevoe/ige bestemmingen (objecten) worden over het algemeen verstaan bestemmingen die horen 

bij de leef- en woonomgeving. Naast woningen kunnen dit andere locaties zijn waar mensen zich gedurende 

langere tijd kunnen bevinden en waar blootstelling aan geur tot hinder kan leiden, zoals ziekenhuizen, 

bejaarden- en verpleegtehuizen en recreatiegebieden. 

Op basis van het bovenstaande kan worden geeoneludeerd dat wordt voldaan aan de 
uitzonderingsdefinities 2a en 2b, zoals verwoord in de geurnonnering voor Sonae. In lijn 
met dit besluit van provineie Fryslan betekent dit dat geurnonnering kan worden 
geformuleerd die is toegespitst op deze bron, 

Door provineie Fryslan is hiertoe het volgende opgenomen in de geurnonnering: 

"Als beleidskader specifiek voor de A WZI zou dan dus kunnen gelden: 

Streef naar 3 gel m3 (als 98-percentiel) of minder tenzij hiervoor (financieel) onredelijke maatregelen nodig zijn. 

De 9,6 gelm3 (als 98-percentiel) mag (in principe) nooit overschreden worden." 

Uit figuur 14.2 blijkt dat, behoudens de verspreid liggende woonbebouwing (Le. de 
woningen aan het Mounepaed te Sumar) in de direete nabijheid van de AWll, kan 
worden voldaan aan de bovenwaarde van 9,6 ge/m3 (als 98-pereentiel) voor de 
aaneengesloten woonbebouwing in de omgeving van de inriehting van Sonae. 

loals reeds onderbouwd in hoofdstuk 10, zijn er redelijkerwijs geen maatregelen te 
treffen die resulteren in strueturele geurreduetie voor de AWll. Dit implieeert dat de 
reeentelijk vastgestelde geuremissie en daaruit voortvloeiende geurbelasting naar de 
omgeving binnen redelijke maatstaven niet nader kan worden geredueeerd. Dit betekent 
dat de streefwaarde van 3 ge/m3 (als 98-pereentiel) op basis van de in hoofdstuk 10 

13 Rapportage 'Kader voor geumormering bij Sonae Burgum B.V:, provineie Fryslan, maart 2005 

Evaluatie Geurreduetie Sanae Burgum B.V. 

Definitief rapport - 90 -

9P7625.01/R0003/RVLlJI ASfNijm 

13 april 2005 



000 
_0.0_ 

000 

ROYAL HASKONING 

gepresenteerde ALARA afweging als niet redelijkerwijs haalbaar dient te worden 
gekwalificeerd. 

Voor de versprela-Ugge idEf woonbebouwiflg ·(i-:o;-de-wornngen aan_.:-e: . QuneQaed"te-------
Sumar) in de directe na -ij ela van AWZhvordt-de-eevenwaarde...va 9..B'~LLU.J'-V~I-'!.s _____ _ 
98-percentiel) juist overschreden. Ook hier geldt echter dat er redelijkerwijs geen 
maatregelen zijn te treffen die voor deze locatie resulteren in een geurbelasting die lager 
is dan de bovenwaarde. In de eerder aangehaalde geurnormering is gesteld dat, indien 
de geuremissie niet met redelijkerwijs te verlangen maatregelen I voorzieningen is te 
reduceren tot de bovenwaarde, bij wijze van uitzondering, voor een bepaalde (in de 
vergunning opgenomen) periode, een hogere waarde zou kunnen worden toegestaan. 

Indien door provincie Fryslan wordt getoetst aan de recentelijk vastgestelde geur
normering, kan door bevoegd gezag in de te verlenen Wm-vergunning gebruik worden 
gemaakt van de in de geurnormering geformuJeerde uitzonderingspositie voor de 
verspreid liggende woonbebouwing (Le. de woningen aan het Mounepaed te Sumar) in 
de direete nabijheid van de Carrousels AWZI. Een en ander zou vervoJgens in de 
toekomst in overJeg tussen provincie Fryslan en Sonac nader dienen te worden 
geevalueerd. 
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--------Qit-hoofdstuk.b.enogt e 0 erzicht te even van de verschillende elementen uit deze 
eva uae van ve-rdere-georreductie-voer-Senae-en de hierult-voo "loelenae_conctOsies;------

15.1 Actuele situatie (status periode 10 - 2004) 

In 2003 en 2004 is door Sonac een veelvoud aan maatregelen getroffen om de totale 
geuremissie van Sonae te reduceren. De doorgevoerde teehnische maatregelen voor 
het bewerkstelligen van geurreductie kunnen worden samengevat als het loskoppelen 
van de hoogbelaste geurstromen en non-condensables van de diverse LSI's en het 
aansluiten van deze luchtstromen op de LSI Ketelhuis. Hiermee is invulling gegeven aan 
de stand-der-techniek die conform de SREF wordt gesteld aan de behandeling van de 
hoogbelaste geurstromen en non-condensables. Daarnaast heeft Sonac diverse 
technische en proeedurele maatregelen getroffen voor verdere optimalisatie van de 
bedrijfsvoering van de wassers en biofilters voor borging van een goede werking van de 
installaties. 

De recentelijk doorgevoerde maatregelen hebben geleid tot een substantiele geur
reductie van de diverse LSI's. Ten einde deze reductie inzichtelijk te maken, heeft PRA 
Odournet in oktober 2004, in opdraeht van Sonac, de geuremissies opnieuw gemeten 
voor de verschillende emissiepunten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 
geuremissies (zoals vastgesteld in peri ode 10 van 2004) van vrijwel aile bronnen 
voldoen aan de aangepaste prognose 2004 (zonder seizoensinvloed). De geuremissie 
van de Carrousels AWZI is enigszins hoger dan de aangepaste prognose. 

De totale geuremissie, vastgesteld aan de hand van de meest actuele jaarlijkse em issie
cijfers (periode 10 van 2004), bedraagt 2.210 x 106 ge/uur (zie tabeI4.6). Hiermee wordt 
in ruime mate voldaan aan de doelstelling van 3.808 x 106 ge/uur voor 2004, zijnde een 
70% geurreductie ten opzichte van de uitgangssituatie in 1992. Ten opzichte van de 
uitgangssituatie van 1992 is hiermee feitelijk zelfs een geurreductie van bijna 85% 
gerealiseerd. 

Resumerend kan worden gesteld dat Sonac hiermee invulling heeft gegeven aan de 
emissiereductiedoelstelling van 70% zoals velWoord in de vigerende IMZ-afspraken. 

15.2 Toekomstige situatie 

Door TNO is in opdracht van provincie Fryslan een studie uitgevoerd waarin de aan de 
hand van metingen vastgestelde geuremissies zijn geevalueerd in relatie tot de 
velWerkingscapaeiteit ten tijde van de betreffende geurmetingen. Deze benadering heeft 
ten doel gehad om, indien aanwezig, een verband vast te stellen tussen de verwerkings
capaciteit en de geuremissie per verwerkingslijn. In navolging van deze benaderings
wijze heeft Sonac eveneens deze methodiek gevolgd voor het vaststellen van dergelijke 
emissiekentallen, uitgedrukt ·in geuremissie per eenheid van verwerkingseapaciteit. 

Door toepassing van een dergelijke kentallenbenadering kan de geuremissie worden 
gerelateerd aan de in de Wm-vergunningaanvraag gehanteerde verwerkingseapaciteit 
per verwerkingslijn. Dit biedt bevoegd gezag de mogelijkheid om de geurbelasting van 
Sonae te beoordelen op basis van de geuremissie die is gerelateerd aan de maximaal te 
vergunnen verwerkingscapaciteit. Tevens kan op theoretische basis het effect van 
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maatregelen worden beoordeeld. Hierbij kan worden gedacht aan het effect op de 
geurimmissie als een schoorsteen wordt verhoogd of als het geurverwijderings-

--------rendement varLe.en LB~to:e::::- :::o~f~a~fn=e=e=m:t~. ======= _____________ _ 
Indien de aan e nan van 9 erspretdirTgsberekeningen-vast§estelse-geur.belastiog _____ _ 
naar de omgeving wordt getoetst aan een onlangs door provincie Fryslan vastgestelde 
geurnormering, blijkt dat er sprake is van een mogelijk knelpunt. Indachtig deze 
constatering is een technisch-economische evaluatie uitgevoerd, resulterend in de 
zekere maatregelen zoals samengevat in tabel 15.1 . 

Tabe115.1 Planning realisatie zekere maatregelen 

Loealie Zekere m aatregel Planning 

LBI Breker I Doorvoeren van proeessimplificatie ingevolge het niet langer Doorlopende aetie 

Ontvangsthal verwerken van kadavers, bestaande uit: 2005 -2007 

• Het vervangen van de drie bestaande grofbrekers door twee 

kleinere brekers; 

• Het elimineren van de twee ontmetaliseringsinstallaties; 

• Het elimineren van de verdeelsehroef naar de voorkokers; 

• Het aansluiten van de nieuwe groftank op het non-condensables 

systeem. 

LBI Breker I Het overkappen van de biofilters, het aanpassen van het 2007 

Ontvangsthal en afgasleidingsysteem, het installeren van een nieuwe afgasventilator 

LBI Korrelpersen alsmede het pia alsen van een~ezamenlijke sehoorsleen 1'. 

LBI Kelelhuis Ombouw van een tweede stoomketel voor verbranding van non- Eerste helf! 2005 

condensables als reservevoorziening voor de bestaande operationele 

stoomkelel 

Aile LBI's (exel. Verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering van de biofiJlers Doorlopende aetie 

LBI Ketelhuis) 

Overige AfzuigiQR rioolstelsel naar non-eondensables systeem 2005-2006 

1) De feitelijk te realiseren hoogte van de schoorsteen zal in de toekomst nader door Sonae worden vastgesteld, 

mede afhankelijk van andere ontwikkelingen binnen Sonae. Het doorvoeren van deze maatregel vorrnt een 

substantiele kostenpost voor Sonae die door Sonae aileen als finaneieel haalbaar kan worden gekwalificeerd 

indien de bedrijfseonlinu"iteit van Sonae in de toekomst is gewaarborgd. Het realiseren van deze maatregel kan 

derhalve finaneieel aileen door Sonae worden gedragen indien Sonae de mogelijkheid krijgt geboden am over 

te gaan tot verruiming van de bedrijfstijden (I.e. indien de aangevraagde continue bedrijfsvoering wordt 

vergund door provincie Fryslan). Hierbij wordt overigens opgemerkt dat Sonae er vanuit gaat dal de 

doelstellingen in de door bevoegd gezag te verstrekken Wm-vergunning feitelijk zijn gerieht op de reductie van 
de geurimmissie (I.e. de geurbelasting van de omgeving). Indien door bevoegd gezag wordt gekozen voor 

doelstellingen voor vergaande geuremissiereduetie zal deze maatregel geen effect sorteren en behoudt Sonae 

zich het reeht voor om af te zien van deze maatregel. Daamaasl merkt Sanae op dat door Sonae nadere 

ontwikkelingen binnen het bedrijf worden voorzien waardoor reeds anderszins de geurbelasting naar de 

omgeving zal worden gereduceerd . Indien ten gevolge van deze bedrijfsontwikkelingen en de daaruit 

voortvloeiende reduetie van de geurbelasting reeds wordt voldaan aan de geumorrnering (I.e. indien wordt 

voldaan aan de bovenwaarde van de geurnormering voor geurbelasting in de omgeving), behoudt Sonae zieh 

eveneens het reeht voor om af Ie zien van realisatie van deze maatregel. 
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V~~r de Carrousels AWll is geconcludeerd dat er redelijkerwijs geen maatregelen zijn 
te treffen die resulteren in structurele geurreductie voor de Carrousels AWZ\. Dit 

------_.llietel.<eru c@t de recentetrk vast estelde geuremissie binnen redelijke maatstaven niet 
aderkan-worden-geredueeer€l-:-. -------________ -=---======== 

Op basis van de vastgestelde zekere maatregelen is de toekomstige geuremissie 
berekend na het treffen van maatregelen. Uit deze berekening wordt geeoncludeerd dat 
hiermee een totale geuremissiereductie van cirea 25% wordt bewerkstelligd ten opzichte 
van de uitgangssituatie (i.c. de situatie voor het treffen van maatregelen). 
Op basis van de berekende geurbelasting naar de omgeving blijkt dat, na het treffen van 
deze maatregelen, ook dan nog niet wordt voldaan aan de reeentelijk door provincie 
Fryslfm vastgestelde geurnormering voor Sonae. Uit aanvullende geurverspreidings
berekeningen blijkt echter dat de beoogde reductie van de geuremissie en -immissie 
van de verschillende LSI's heeft geresulteerd in een toekomstige situatie waarin de 
LSI's niet meer bepalend zijn voor de geurbelasting van de omgeving en slechts de 
geuremissie afkomstig van de Carrousels AWZI maatgevend is. 

Middels verspreidingsberekeningen is tevens vastgesteld dat de geurbelasting van de 
verschillende LSI's van Sonac (exclusief de Carrousels AWZI) wei ruimschoots voldoet 
aan de gestelde bovenwaarde van 3,5 ge/m3 (als 98-percentiel). De maxima Ie geur
belasting ter hoogte van enige woonbebouwing bedraagt 2,5 ge/m3 (als 98-percentiel). 
Deze betreffende woonbebouwing bevindt zich ten noorden van Sonac, ten noord
noord-oosten van de aldaar gesitueerde jachthaven van Burgum. 

Dientengevolge kan worden geconcludeerd dat, op basis van de stand-der-techniek 
conform de Europese IPPC-richtlijn in combinatie met een technisch-economische 
evaluatie van mogelijke maatregelen, een redelijkerwijs haalbare maxima Ie geur
belasting van 2,5 ge/m3 (als 98-percentiel) bij de woonbebouwing kan worden 
gerealiseerd. Tevens dient te worden geconcludeerd dat op basis van deze ALARA 
afweging het voldoen aan de streefwaarde van 1,8 ge/m3 (als 98-percentiel) als niet 
haalbaar moet worden gekwalifieeerd. Hierbij wordt nog opgemerkt dat, indien de 
feitelijke verwerkings-capaciteit op jaarbasis lager is dan de aangevraagde maximum 
verwerkingscapaeiteit, de geurbelasting in de omgeving van Sonac evenredig lager zal 
zijn. 

Uit de vergelijking van de hedonische waarden, als maat voor de (on)aangenaamheid 
van een geur, voor de Carrousels AWll en de overige bronnen binnen de inrichting van 
Sonac blijkt dat deze hedonische waarde bijna een factor twee verschilt waarbij de geur 
van de Carrousels AWlI als minder onaangenaam kan worden gekwalificeerd. 
Resumerend mag worden gesteld dat de geur van de Carrousels AWZI qua 
(on)aangenaamheid duidelijk positief afwijkt van de overige bronnen. Op basis van het 
bovenstaande kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de uitzonderings
definities, zoals verwoord in de geurnormering voor Sonac. In lijn met dit besluit van 
provincie Fryslan betekent dit dat geurnormering kan worden geformuleerd die is 
toegespitst op deze bron. 

V~~r de geurbelasting van de omgeving ten gevolge van aileen de Carrousels AWZI 
blijkt dat, behoudens de verspreid liggende woonbebouwing (i.c. de woningen aan het 
Mounepaed te Sumar) in de directe nabijheid van de AWZI, kan worden voldaan aan de 
bovenwaarde van 9,6 ge/m3 (als 98-pereentiel), zoals vastgelegd in de geurnormering 
van provincie Fryslan. 
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loals reeds genoemd, zijn er redelijkerwijs geen maatregelen te treffen die resulteren in 
structurele geurreductie v~~r de AWll. Dit impliceert dat de recentelijk vastgestelde 

__ _ ___ -----Igeuremissie-en-daaru·t voortvloeiende geurbelasting naar de omgeving binnen redelijke 
maatstaven nietrraderkarrworden-gereel:JseerG,Qit-betekenCCI-af:ae_sre ·fWaardevan-3:------

-------.....:.g-e·/m-3-Ta:Ts~9..--....:.p--:-e...,.rc,..."e~ntieJ)ars_me1Te'delijkerwijs-haalbaar-elienl-te-wGr:der.l-gekwaliflce.e .--.. ____ _ _ 

Voor de verspreid liggende woonbebouwing (Lc. de woningen aan het Mounepaed te 
Sumar) in de directe nabijheid van de AWll wordt de bovenwaarde van 9,6 ge/m3 (als 
98-percentiel) juist overschreden. Ook hier geldt echter dat er redelijkerwijs geen 
maatregelen zijn te treffen die voor deze locatie resulteren in een geurbelasting die lager 
is dan de bovenwaarde. In de eerder aangehaalde geurnormering is gesteld dat, indien 
de geuremissie niet met redelijkerwijs te verlangen maatregelen I voorzieningen is te 
reduceren tot de bovenwaarde, bij wijze van uitzondering, voor een bepaalde (in de 
vergunning opgenomen) periode, een hogere waarde zou kunnen worden toegestaan. 

Indien door provincie Fryslan wordt getoetst aan de recentelijk vastgestelde 
geurnormering, kan door bevoegd gezag in de te verlenen Wm-vergunning gebruik 
worden gemaakt van de in de geumormering geformuleerde uitzonderingspositie voor 
de verspreid liggende woonbebouwing (Lc. de woningen aan het Mounepaed te Sumar) 
in de directe nabijheid van de Carrousels AWll. Een en ander zou vervolgens in de 
toekomst in overleg tussen provincie Fryslan en Sonac nader dienen te worden 
geevalueerd. 

Resume 

1) De toekomstige geurbelasting in de omgeving van Sonae als gevolg van de geuremissies van de 

verschillende LBI's van Sonae (exelusief de Carrousels AWZI) kan ruimsehoots voldoen aan de gestelde 

bovenwaarde van 3,5 ge/m3 (a Is 98-percentiel). Op basis van de stand-der-teehniek conform de Europese 

IPPC-riehtlijn in eombinatie met een leehniseh-economische evaluatie van mogelijke maatregelen, is 

vastgesteld dat een redelijkerwijs haalbare maximale geurbelasting van 2,5 ge/m3 (als 98-percentiel) bij de 

woonbebouwing kan worden gerealiseerd (exelusief Carrousels AWZI). Tevens dient Ie worden 

geeoneludeerd dat op basis van deze ALARA afweging het voldoen aan de slreefwaarde van 1,8 ge/m3 (a Is 

98-percentiel) als niet haalbaar moet worden gekwalificeerd. 

2) Voor de geurbelasting van de omgeving ten gevolge van de geurbelasting van aileen de Carrousels AWZI 

blijkt dat, behoudens de verspreid liggende woonbebouwing in de direete nabijheid van de AWZI, kan 

worden vordaan aan de bovenwaarde van 9,6 ge/m3 (ars 98-percentiel). Uit de uitgevoerde 

haarbaarheidsstudie blijkt dat er redelijkerwijs geen maatregelen zijn te treffen die resurteren in structurele 

geurreductie voor de AWZI. Dit impliceert dat de streefwaarde van 3 ge/m3 (als 98-percentiel) als niet 

redefijkerwijs haalbaar dien! Ie wordengekwarificeetd. 
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Bijlage 1 
Plattegrond van de geuremissiepunten binnen de inrichting 
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Procedure 

Beheer en bediening 
luchtbehandelingsinstallaties 

(DOCUMENT INHOUD 

1 DOEL 

Nummer: P-202-BGM-Ol 
Uitgove: 2 
Datum vrijgove: 11-04-2005 

Het bewaken en behouden van een goede werking van de luchtbehandelingsinstallaties van Sonac 
Burgum. 

2 REIKWIJDTE en TOEPASSINGSGEBIED 

Het beheer en de bediening van aile bij Sonac Burgum in gebruik zijnde luchtbehandelingsinstallaties. 

3 TAKEN, VERANTWOORDELlJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

Hoofd Productie verantwoordelijk voor beheer van LBI's, met uitzondering van de biofilters 
Afdeling Productie bediening en controle LBI's, met uitzondering van de biobedden 
Afdeling MKD uitvoeren van controle en metingen ten behoeve van de monitoring van de LSI's, 

verantwoordelijk voor het beheer van de biofilters 
Technische dienst uitvoeren van werkzaamheden aan LBI's in opdracht van de Productie erVof MKD 

4 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

LSI Luchtbehandelingsinstaliatie 

5 VERWIJZINGEN 

- Milieujaarverslag 
- P-040-BGM-05 Corrigerende en preventieve maatregelen 
- W-201-BGM-17 Afhandelen controlelijsten AWZI I LBI's 
- Logboek AWZI/LBI 

6 WERKWIJZE 

6.1 De afdeling Productie stelt de LBI's in bedrijf wanneer de verwerkingsprocessen worden opgestart en 
schake It ze af wanneer de verwerkingsprocessen in het weekend worden beeindigd. 

6.2 De LBI's worden beheerd door de afdeling Productie als onderdeel van de procesapparatuur en de 
afdeling MKD. Het Hoofd Productie is verantwoordelijk voor het beheer van de LSI behalve de biofilters. 
De afdeling MKD is verantwoordelijk voor het beheer van de biofilters. 

6.3 Het toezicht en onderhoud van de LBI's is verdeeld over de afdeling Productie, de MKD en de technische 
dienst. -

6.3.1 Het algemeen toezicht op het functioneren van de LBI's wordt uitgevoerd door een medewerker van de 
afdeling MKD aan de hand van controlelijsten welke dagelijks worden nagelopen. Deze noteert de 
dagelijkse bevindingen in een logboek. 

6.3.2 Het technisch onderhoud van de installaties in opgenomen in MP5 en wordt uitgevoerd door medewerkers 
van de technische dienst. 

6.3.3 Andere (periodieke) onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van het Hoofd Productie. 

6.4 Het functioneren van de LSI's 
6.4.1 Het functioneren van de LSI's wordt bewaakt door middel van monitoring van diverse parameters en wordt 

periodiek uitgevoerd door medewerkers MKD volgens een monitoringsshema. 
6.4.2 Meetgegevens en andere bevindingen worden geregistreerd in een computerbestand en beheerd door 

Niet beheerste kopie afdruk 11-04-2005 
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een medewerker MKD. 
6.4.3 Periodiek worden geurmetingen door Sonae Burgum of darden uitgevoerd ter eontrole van de werking van 

de LBI's. Sonae Burgum stelt hiervoorjaarlijks eengeurmeetplan op, dat aan G.S. overlegt wordt door 
middel van het milieujaarverslag. 

----6. Be.ll.ioding n met betrekkin tot het functioneren van de LBI's worden gerapporteerd aan het Hoofd MKD. 
------Ingeval-van-afwijkingen worden verbeterac les~gelilLtU-a ontomrP-040::.BGM-OS-6orrigerende enl---__ 
------'preventieve-maatre§eleny-, ----____ ____ ________________ _ 

7 BIJZONDERHEDEN 

Geen 

Niet beheetste kopie ofdruk 11-()4-2005 2 



Werkinstructie Nummer: W-202-BGM-Ol 

Monitoring werking LSI's Uitgave: 1 
Datum vrijgave: 25-10-2004 

(DOCUMENT INHOUD 

1 DOEl 

Bevorderen van een goede werking van de luchtbehandelingsinstallaties (lSI's) 

2 BESTEMD VOOR 

Medewerker(s) milieukwaliteitsdienst 

3 WERKWIJZE 

3.1 Dagelijks moet een visuele inspectieronde gedaan worden conform W -201-SGM-17. De inspectie 
gebeurt aan de hand van controlelijsten F-202-SGM-02 en F-202-BGM-03. Na afhandeling moet in het 
logboek een vermelding van afhandeling, voorzien van paraaf opgenomen worden. Eventueel genomen 
acties moeten eveneens vermeld worden. 

3.2 Dagelijks moeten de biofilters gedurende ca. een 1/2 uur worden besproeid. 

3.3 In onderstaand overzicht zijn de uit te voeren periodieke metingen en controles opgenomen. 

pH VVi1~iVVi1't:Ol 

pH 

d = 
w = wekelijks 
p = 4-wekelijks 

Draagbare pH-meter 

L.nI"OrTTl werkinstructie 
W-202·BGM-02 
Bepaling van de pH van 
biofiltermateriaal 

4 TE GEBRUIKEN FORMULIEREN EN HUlPMIDDElEN 

F-202-SGM-01 Periodieke controle LSI's 

Niet beheerste kopie afdruk 13-04-2005 

pH 4 - pH 8,5 
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F~202-BGM-02 C.ontrolelijst LBI's 
F.202 .. BGM-OS C.ontrolelijst LSI's m.b.v. SCAN 
W~201-BGM-17 Afhandeling controlelijsten AWZII LSI's 
W-202-BGM-D2 Bepaling van de pH van biofiltermateriaal 
W-202-BGM-03 Bepaling van het vochtgehalte van biofiltermateriaal 

Nlet beheerste kopie Ofdruk 13-04-2005 2 
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Scenariobestand voor verspreidingsberekening "Uurgemiddelde 
gereinigde geuremissie, uitgaande van 168 uur per week" 

REMA-STACKS-\1ERSI ~tl(:)4-----------_____ -========== 
~--------r>=eleaSejUIi-------------______________ ________ = 

Datum/tijd journaal bestand: 3/24/05 5:56:48 AM 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie 0: geur 

Meteobestand: C:\Stacks62\input\schiphoI19952003.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\1nput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende periode 
Start datum/tijd 0: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdD: 31-12-200324:00 h 

Uren valide meteo-uren : 78888 

De windroos: frequentie van \/oorkomen van de windsektoren(uren, %) op meteolokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3

) 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 
1 (-15- 15): 4228.0 5.4 3.9 243.55 
2 (15- 45): 4460.0 5.7 4.4 225.40 
3 (45- 75): 6753.0 8.6 4.8 251.45 
4 (75-105): 5573.0 7.1 4.1 236.10 
5 (105-135): 4628.0 5.9 3.9 416.70 
6 (135-165): 6073.0 7.7 4.2 680.40 
7 (165-195): 7891.0 10.0 5.1 1132.25 
8 (195-225): 10478.0 13.3 5.7 1914.80 
9 (225-255): 8715.0 11 .0 7.3 1249.95 
10 (255-285): 7893.0 10.0 5.9 736.45 
11 (285-315): 6505.0 8.2 5.0 649.55 
12 (315-345): 5691.0 7.2 4.3 502.45 
gemiddeld/som: 78888.0 5.1 8239.05 

lengtegraad: 0 : 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0 : 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen daardooJ onnauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 
Aantal reeeptorpunten 0 380 
Terreinruwheid receptor gebied [m]D: 0.2500 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]O: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ge/m10: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (x,y)D: 195400, 577200 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)D : 1996 4 27 21 

Aantal bronnen 0: 8 

1.09715 
21.66098 

534.50616 

geur 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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U*U**** Brongegevens van bron 0: 1 
*. PUNTBRON ** schoorsteen vleesmeellijn 

000 
__ 0.0 

000 

ROYAL HASKONING 

---------'*'positie-van-de bfon-[m]O' 19544.1=========-----------------
-posllie van ceo ron [m1o~. -5?7464,-~~----------------======== 

--------SC' fioofSteen1;"(fo-gte-(tov-maaivelct}-[m]&.-----SQ;Q------________________ _ 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 1.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 1.91 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0 : 37.24 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 14.08 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 292.70 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.37 
Aantal bedrijfsurenO: 78888 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 568056 

*** .... *** Brongegevens van bron 0: 2 
** BRON PLUS GEBOUW .* Biofilter B&O 

X-positie van de bron [m]O: 195370 
Y-positie van de bron [m]O: 577290 
kortste zijde gebouw [m]O: 40.0 
langste zijde gebouw [m]O: 80.0 
Hoogte van het gebouw [m]O: 8.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 90.0 
x_coordinaat van gebouw [m]O: 195370 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 577350 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top}O: 20.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top}O: 21.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0: 25.70 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.09 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 291.90 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.23 
Aantal bedrijfsurenO: 78888 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 333333 

******.** Brongegevens van bron 0: 3 
*. PUNTBRON ** schoorsteen BVH 

X-positie van de bron [m]O: 195345 
Y-positie van de bron [m]O: 577337 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 60.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top}O: 1.91 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0: 28.46 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 11 .03 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 300.10 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.55 
Aantal bedrijfsurenO: 78888 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 374167 

Evaluatie Geurreduetie Sanae Burgum B.V. 
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_ ...... _. Brongegevens van bran 0 : 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** biofilter FBG 

000 
_0.0_ 

000 

.OYAL HAIICO.INC 

--------X~positie van de-bron-[m]g-: -:1953~:====== ______ ______________ _ 
________ -.y=-.'.:,posltle van e ron m 0:-·57731;)------------------=---___ ====== 

o s le ZIJ e ge~[mlL1:-4fr;6--------------------______ _ 
langste zijde gebouw [m]O: 80.0 
Hoogte van het gebouw [m]O: 8.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 90.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 195370 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 577350 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 20.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 21 .00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0: 5.98 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.02 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 288.70 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.03 
Aantal bedrijfsurenO: 78888 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 16111 

.. *** .. **** Brongegevens van bron 0: 5 

.. * BRON PLUS GEBOUW ... biofilters korrelperserij 

X-positie van de bron [m]O: 195536 
Y-positie van de bron [m]O: 577282 
kortste zijde gebouw [m]O : 90.0 
langste zijde gebouw [m]O: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]O: 14.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 0.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 195500 
Lcoordinaat van gebouw [m]o: 577350 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) fm]O: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 0: 11 .00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0: 5.10 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.07 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 294.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.06 
Aantal bedrijfsurenO: 78888 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 75833 

.. ***_ .... Brongegevens van bron 0 : 6 

.. * PUNTBRON ** ketelhuis 

X-positie van de bron [m]O: 195492 
Y-positie van de bron [m]O: 577381 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 42.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 2.00 
Uitw; schoorsteendiameter (top) 0: 2.10 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm~ 0: 3.31 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 1.32 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 342.80 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.25 
Aantal bedrijfsurenO: 78888 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 23333 
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.............. Brongegevens van bron 0: 7 

... OPPERVLAKTEBRON·" carrousel 1 

000 
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-------X-P0sitie-van.de-br.Otl,[m]D·9~.8~=========_--------_______ ~ 
-posltievalf'de-bron [mJEl:- 57-7-3641--::- -:-::-------- - _______ --=========== 

I«5rtste-zijde",oppervla~-tebf0fl-[m}8.;--40,O~----------------------
langste zijde oppervlaktebron em] 0: 40.0 
Hoogte oppervlaktebron is altijd 0: 1.5 m 
Orienta tie oppervlaktebron [graden]O: 0.0 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0 : 0.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsurenD: 78888 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 35556 

*-* Brongegevens van bron 0: 8 
•• OPPERVLAKTEBRON·· carrousel 2 

X-positie van de bran [m]O: 195788 
Y-positie van de bron [m]O: 577364 
kortste zijde oppervlaktebron [m] 0: 25.0 
langste zijde oppervlaktebron em] 0: 60.0 
Hoogte oppervlaktebron is altijd 0: 1.5 m 
Orientatie oppervlaktebron [graden]D: 0.0 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0 : 0.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsurenO: 78888 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 41389 

Evaluatie Geurreductie Sonae Burgum B.V. 
Definitief rapport - B3.4 -

9P7625.01/R0003/RVLlJ/AS/Nijm 
13 april 2005 



ccc _c.o __ 
COO 

.OYAL HAJKOIiING 

Bijlage 4 
Rapportage 'Verspreidingsberekeningen met het NNM als 

basis voor een aanpassing van het jaarlijkse emissieverloop', 
PRA Odournet B.V., rapportnummer SONA04H1, 25 februari 2004 

Evaluatie Geurreductie Sanae Burgum B.V. 

Definitief rapport 

9P7625.01/R0003/RVLlJ/ASlNijm 

13 april 2005 



PRA OdourNet bv 
('! Fl" j f1" II " 'Q 

www.odournet.com 

an OdourNet company 

Verspreidingsberekeningen met het NNM als 
basis vaar een aanpassing van het jaarlijkse 

emissieverloop 

Rapportnummer SONA04H1 

Februari 2004 

Frans Vossen 



PRA OdourNet bv 
an OdourNet company 

titel : 

rapportnummer : 

projectcode: 

bedri;f: 

trefwoorden: 

opdrachtgever: 

contaetpersoon: 

opdrachtnemer: 

auteurs: 

goedgekeurd: 

datum: 
copyright: 

Verspreidingsberekeningen met het NNM als 
basis voor een aanpassing van het jaarlijkse 
emissieverloop 

SONA04H1 

SONA04H 

Sonae Burgum 
Postbus 18 
9250 AA BURGUM 
Nederland 
0511·467300 telefoon 
0511-461441 fax 

Geuremissie, verspreidingsberekening, 
geurimmissie, emissieverloop 

Sonae Burgum 
Postbus 18 
9250 AA BURGUM 
Nederla.nd 
0511-467300 telefoon 
0511·461441 fax 

P. Jellema 

PRA OdourNet bv 
Singel97 
1012 VG Amsterdam 
Nederland 
+31 20 6255104 tetefoon 
... 31 206201514 fax 
nl@odournet.eom 

Frans Vossen 

voor PRA OdourNet bv door 
drs. F.J.H. Vossen, directeur 

25 februari 2004 
© 2004, PRA OdourNet bv 

~-...'t 

I" li j """ "'Q 
www.odournet.c.om 

Amsterdam· PRA OdourNet bv 
Bradford-on-Avon • OdourNet UK Ltd 
Belgium· Project Research Gent nv 

Barcelona· OdourNet sl 

Lid ~~§lii . Raad voor Accredi tatie accreditat'ienummer geur[aboratorium L 403 ,;,1":,3 ' KvK Amsterdam 34169572 



PRA OdourNet bv 
an OdourNet company 

II!" """'''1'1 
www.odournet.com 

Inhoudsopgave------------------------------------

1 INLEIDING 3 

2 UITGANGSPUNTEN 4 

2.1 Emissieverloop volgens Plan van Aanpak 2 4 

2.2 Verwachte geuremissie in 2004 volgens Plan van Aanpak 2 6 

2.3 Gemiddelde geuremissie gedurende het hele jaar 7 

3 BEREKENINGSRESUL TATEN 8 

3.1 Input voor de berekeningen 8 

3.2 Resultaten 8 

4 CONCLUSIES 12 

Verspreidingsberekeningen met het NNM als basis voor een aanpassing van het jaarlijkse emissieverloop 
25 tebruari 2004 . SONA04H1 Paglna 2 van 12 



PRA OdourNet bv 
an OdourNet company 

11)1/ j I "il(;~-g 

www.odournet.com 

- I nleiding--------------------= 

In opdracht van Sonac Burgum zijn door PRA OdourNet bv geurverspreidingsberekeningen uitgevoerd voor 
een tweetal emissiescenario's. 

De verspreidingsberekeningen in het Plan van Aanpak 2 (PRA·rapport NTFB99F8 van juni 2000) zijn 
uitgevoerd met het L TFD-model. Het Nieuwe Nationale Model (NNM) was op dat moment al wel 
beschikbaar, maar ken de nog teveel onvolkomenheden. Door KEMA en TNO werd een benchmark 
uitgevoerd, die uiteindelijk heeft geresulteerd in een NNM, dat aan de door de begeleidingscommissie 
van de benchmark gestelde criteria voldoet. 
De nieuwe verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met PC Stacks 6.0 (release maart 2003). 

Er zijn drie berekeningen uitgevoerd: 

1. Het verwachte scenario voor 2004 volgens Plan van Aanpak 2 (bedrijfstijd 120 uur/week) 

2. Het verwachte scenario voor 2004 volgens Plan van Aanpak 2, echter met een verlengde 
bedrijfstijdduur: 143 uur/week in plaats van 120 uur per week. 

3. Het verwachte scenario voor 2004 en 143 uur per week. 
In plaats van het in Plan van Aanpak 2 beschreven emissieverloop gedurende het jaar (13 
perioden van 4 weken) is gerekend met een gemiddeld emissieniveau gedurende het gehele 
jaar. 

Verspreidingsberekeningen met het NNM als basis voor een aanpassing van het jaarlijkse emissieverloop 
25 februari 2004 . SONA04H1 Pagina 3 van 12 
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2.1 Emissieverloop volgens Plan van Aanpak 2 

In het Plan van Aanpak 1 werd uitgegaan van een -door DHV op basis van een aantal metingen gedurende 
verschillende seizoenen afgeleid- jaarlijks verloop van de geuremissie bij Rendac Bergum. Het jaar is 
daarbij onderverdeeld in 13 perioden van 4 weken. Het jaarlijkse verloop van de geuremissie van de 
verschillende bronnen over de dertien periodes is weergegeven in tabel 1 (aile bronnen) en figuur A 
(uitsluitend de variabele bronnen). 

Tabel 1: Jaarlijkse emissieverloop van de geuremissies volgens Plan van Aanpak 1 en 2 

Periode nummer: 

Bron: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 a .Destructor: 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6 

2. Ontvangsthal 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6 

3. BloedlVeren · 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6 
fabriek 
(schoorsteen) 

4. Bloed Iveren- 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6 
fabriek 
(open biofi!ter) 

5. Haarfabriek 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6 

6. Korrelperserij 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7.Biofilter AWZI 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6 

8a AWZI carrousel 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6 
1 

8b AWZI carrousel 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6 
2 

9. Ketelhuis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Het in tabel 1 en in figuur A beschreven verLoop van de geuremissie van elke reguliere geurbron dient te 
worden gebruikt bij het beschrijven van de geunmmissiesituatie horend bij een bepaalde 
emissiesituatie. 

Bovenstaand emissiever!oop werd op elk emissiescenano beschreven in PLan van Aaanpak 2 toegepast. 
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. r erwacntegeor~mis-sie-inLOO~ otgen Plan-van-Aanpak- J-------

De emissies van de verschillende bronnen in periode 10, die in het Plan van Aanpak 2 werden voorzien voor 
2004 zijn in tabel Z samengevat weergegeven. 
Voor de volledigheid zijn ook de tijdens de evaluatie in 1998 gemeten emissies van de verschillende 
bedrijfsonderdelen in de tabel opgenomen. 
Door wijzigingen in bedrijfsonderdelen is de geuremissie uit de prognose voor de BloedlVeren/Haar
fabriek, de SRM/Restex-fabriek en het Ketelhuis uit PvA 1 niet vergelijkbaar met de te verwachte 
geuremissie na uitvoering maatregelen volgens PyA Z. 

Tabel 2: Verwachte geuremissie in 2004 volgens Plan van Aanpak 2 

Bron Uitgangsi tuatie 1992 Plan van Aanpak 1 Plan van Aanpak 2 

Oude Nieuwe Prognose 2004 
Prognose 2004 

Destructor 9.578 2.172 2.300 

Ontvangsthal 4.148 1.201 500 

Bloed/Veren/Haar fabriek 4.519 1.631 2.500 

(Haarfabriek) 935 1.028 

Restex/SRM-fabriek 100 

Korrelperserij 114 114 200 

AWZI 725 100 200 

Carrousels 

AWZI 37 10 50 

Biofilter 

Ketelhuis 313 50 100 

Totaal 20.369 6.306 5.950 

Verspreidingsberekenlngen met het NNM als basis voor een aanpassing van het jaarlijkse emissi everloop 
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Sonae Burgum is van mening, dat het eerder gepresenteerde emissieverloop niet meer in 
overeenstemming is met de werkelijkheid. In de tijd, dat het verloop uit besehikbare emissiegegevens 
werd afgeleid was de samenstelling en kwalitiet van de aangevoerde materialen sterk versehillend van 
de huidige situatie. Daarnaast is de meet methode gestandaardiseerd en kwalitatief sterk verbeterd. De 
spreiding, die inherent is aan de meetmethode is daardoor sterk afgenomen. 

De resultaten van de metingen, die vanaf september 2003 bij Sonae hebben plaatsgevonden Laten op 
geen enkelemanier de seizoensafhankelijkheid zien, die op basis van het verloop verwaeht zou kunnen 
worden. 

Hoewel het feitelijke verloop pas vastgesteld kan worden, nadat er voldoende meetresultaten van 
metingen in versehillende seizoenen beschikbaar zijn, is Sonae thans van mening, dat een vast 
emissieniveua per bron (dus geen verloop) veel beter overeenkomt met de feitelijke situatie. 

De derde berekening, die in het kader van dit onderzoek werd uitgevoerd, besehrijft de geurimmissie, 
die optreedt bij een gemiddeld emissieniveau, dat gelijk is aan het emissieverloop dat tot dusver 
gehanteerd werd. 

Het gemiddelde emissieniveau werd als volgt berekend: 

1. Allereerst werden de percentages uit tabel1 gemiddeld: r (7+7+10 ........ + 32 + 4 + 6)/13 = 38,84% 

2. Periode 10 komt overeen met 62% van de maximum emissie van een bron. 

3. Gemiddelde emissie = (emissie peri ode 10 /62 ) • 38,84 

De resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven in onderstaande tabel 3. 

Tabel 3: Berekende gemiddelde geuremissie van de bronnen bij Sonae Burgum 

Bron Plan van Aanpak 2 Nieuw gemiddeld niveau 

Nieuwe Prognose 2004 

Destructor 2.300 1.441 

Ontvangsthal 500 313 

Bloed/Veren/Haar fabriek 2.500 1.566 

(Haarfabriek) 

Restex/SRM·fabriek 100 62,7 

Korrelperserij 200 200 

AWZI Carrousels 200 125 

AWZI Biofilter 50 niet meer aanwezig 

Ketelhuis 100 100 

Totaal 5.950 3.808 

Verspreidingsberekeningen met het NNM als basis voor een aanpassing van het jaarlijkse emissieverloop 
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3.1 Input veer de berekeningen 

De input voor de eerste twee verspreidingsberekeningen was dezelfde als die, die gebruikt werd voor de 
L TFD-berekeningen in het Plan van Aanpak 2. 
Voor de derde berekening werd de input uit bovenstaande tabel 3 gebruikt. 
Het NNM vergt nog wat meer bronspecifieke inputgegevens dan het L TFD-model. Het betreft onder 
andere de afgasflow. Deze gegevens werden ontleend aan de resultaten van de metingen, die in de 
afgelopen jaren aan de bronnen hebben plaatsgevonden. 

Bij de eerste twee berekeningenis elk emissieniveau is als afzonderlijke bron (met een emissieduur van 
maximaal 4 weken per jaar) in het model ingevoerd. 

3.2 Resultaten 

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in figuur 1,2 en 3. 

Uit de berekeningen blijkt, dat de geurcontour, die berekend is op basis van een gemiddelde 
geuremissie van elk van de bronnen gedurende het gehele jaar, iets kleiner is dan de geurcontouren 
gebaseerd op het jaarlijkse emissieverloop. 

Verspreidingsberekeningen met het NNM als basis voor een aanpasslng van het jaarlljkse emissieverloop 
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Overschrijdingsgebied van een geurconcentratie van 1, 3 en 10 ge/m 3 als 9S-percentielwaarde 
berekend met het NNM-model op basis van de op basis van het Plan van Aanpak 2 te verwachten 
emissiesituatie in 2004 en een bedrijfsduur van 120 uur/week. 
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Overschrijdingsgebied van een geurconcentratie van 1, 3 en 10 gelm J als 98-percentielwaarde 
berekend met het NNM-model op basis van de op basis van het Plan van Aanpak 2 te verwachten 
emissiesituatie in 2004 en een bedrijfsduur van 143 uur/week. 
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Figuur 3 
Overschrijdingsgebied van een geurconcentratie van 1, 3 en 10 ge/m3 als 98-percentielwaarde 
berekend met het NNM-model op basis van de op basis van het Plan van Aanpak 2 te verwachten 
gemiddelde geuremissie gedurende het gehele jaar en een bedrijfsduur van 143 uur/week. 

Verspreidingsberekeningen met het NNM als basis voor een aanpassing van het jaarlijkse emissieverloop 
25 februari 2004 ' SONA04H 1 Pagina 11 van 12 



PRA OdourNet bv 111"" "'''''1'1 
www.odournet .com 

an OdourNet company 

--------..,4- Eon tJ5-1eS,--------------------===== 

Op basis van de verspreldingsberekeningen met het NNM voar het Plan van Aanpak 2 van Rendae Bergum 
kan geeoncludeerd worden, dat de overschakelin~ Van het yroegere emissieverloop naar een gemlddelde 
geuremissie per bron geduren!::te het gehele jaar nauwelijks eonsequenties op immissieniveau heeft. 
De nieuw berekende eontouren van 3 en 10 ge/m3 als ';I8-pereentielwaardezijn zelts iets kleiner dan de 
oude eontouren. 
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1. IN LEIDING 

Afdekking afvalwaterzuivering 
awzi Sonac Bergum 
Sonac 
BGM3-7 

ir. J. Siange 
23 februari 2005 

Sonac P. Jellema, T. Dijkens 

7400 AE Devenler 

teletoon 0570 69 79 11 

telelax 0570697344 

Uit geurmetingen is gebleken dat de carrousels op de afvalwaterzuivering tot de grotere bronnen beho
ren. In opdracht van Sonac heeft Witteveen+Bos een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de 
geuremissie van de afvalwaterzuivering (awzi). 

De awzi bestaat uit twee beluchtingstanks (type carrousel), twee nabezinktanks, membraanfiltratie 
eenheid en een slibontwatering. De carrousels zijn voorzien van puntbeluchters. Ter plaatse van de 
puntbeluchters zijn de carrousels afgedekt door betonnen platen. De nabezinktanks hebben een gering 
oppervlak en een geringere geuremissie in vergelijking met de carrousels. Dit blijkt ook uit de geure
missie kentallen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. Afdekking van nabezinktanks wordt in het alge
meen niet gedaan en derhalve ook in deze studie buiten beschouwing gelaten. 

Ter beperking van de geuremissie naar de omgeving zijn de volgende alternatieven geselecteerd en 
uitgewerkt: 
1. Afdekking van de carrousels, toepassing puntbeluchters, luchtafzuiging en -behandeling. 
2. Afdekken van de carrousels, vervangen van de puntbeluchters door compressoren en belienbe

luchting, luchtafzuiging en -behandeling. 
3. Vervangen van carrousels door nieuwe beluchtingstanks met een grotere waterdiepte en beluchting 

met compressoren. 
4. Verlagen van de slibbelasting in de carrousels door toepassen van voorzuivering of verhogen slib

gehalte. 

In deze rapportage worden de resultaten van de studie beschreven. 

2. UITGANGSPUNTEN CARROUSELS EN GEUREMISSIE 

2.1. Carrousels 
De dimensies en procesgegevens van de twee carrousels zijn weergegeven in tabel 2.1. De procesge
gevens hebben betrekking op het jaar 2004. De totale belasting van het influent naar de awzi bedroeg 
122.100 en 128.400 vervuilingseenheden in respectievelijk 2003 en 2004. 



De awzi kan worden gekenmerkt als een ultra-Iaag belast actief-slibsysteem. Dit komt tot uitdrukking in 
de slibbelasting. De awzi is uitgelegd op vergaande stikstofverwijdering door middel van nitrificatie en 
de itrificatie. Bi' influentconcentraties van 1.130 mg TKN/I moet een effluentconcentratie van < 25 mg/l 

-----werael1l-eer-eikt-als..effhJentersDe...geml elOi K rr~tra:tie-in-h-et-effluent wa 14-m§/I-(ifl-2004~~. - --
---- - Dit-eetekeA Glat-eeR-velWijdecingsrendernen )l.a0..9.8llQ wordt bereikt. 

De NOx-N concentratie in het effluent moet laag zijn om ':e~e~n~g~o-:e:;d:'e~w~e:=:r:;:k;:in:-::g~v-::a::n:-d:J.e:::-::a::w=z::i t'-:e:-g=:a::-:r:::a-:;:n~d-=-e:;:re:-::n:-.-----
Hoge NOx-N concentraties in het effluent kunnen leiden tot ongewenste denitrificatie in de nabezink-
tanks met slibuitspoeling tot gevolg. Vergaande nitrificatie en denitrificatie moeten dan ook in de car-
rousels plaatsvinden. De eZV/N verhouding in het influent bedraagt 5,3. De eZV/N verhouding is van 
invloed op de stikstofverwijdering. 

Tabel 2.1. Gegevens carrousels 
parameter 

volume 
waterdiepte 
oppervlak (open) 
aantal puntbeluchters 
vermogen puntbeluchters 
zuurstofinbreng puntbeluchters 
watertemperatuur 
slibgehalte 
sl ibbelasti ng 

eenheid 

m3 

m 
m2 

stuks 
kW 
kg 02/h 
DC 
gil 
kg eZV/kg ds.d 

carrousel 1 

7.500 
4,5 
1.750 
5 
550 
919 
15-28 
11,1 
0,068 

carrousel 2 

6.250 
4,5 
1.540 
3 
340 
548 
25-30 
10,9 
0,055 

De puntbeluchters in de carrousels zorgen voar het inbrengen van zuurstof, maar ook v~~r stroming en 
afkoeling in de carrousels. Het totale opgesteld vermogen is 890 kW. In totaal wordt bij vollast maxi
maal 1.467 kg aan 02/h ingebracht onder reinwater condities. Het zuurstofinbrengrendement van de 
puntbeluchters is circa 1,6 kg 02/kW in reinwater condities. In de praktijk Jigt dit rendement lager. 

De carrousels zijn ter plaatse van de puntbeluchters afgedekt met een betonnen bordes. Het oppervlak 
van deze afdekkingen bedraagt circa 20 % van het totaal oppervlak van de carrousels. Het totaal open 
oppervlak bedraagt 3.290 m2

• 

In geval van afdekking wordt de lucht afgezogen en behandeld. Voor de luchtbehandeling wordt geko
zen voor biofilters. Sonac heeft diverse biofilters voor de geurbehandeling. Er is geen onderzoek ge
daan naar andere technieken voor geurbehandeling. 

2.2. Geuremissie in relatie tot slibbelasting 
PRA heeft geurmetingen aan de carrousels uitgevoerd op 30 september 2004. De procesgegevens van 
de carrousels in de meetperiode zijn als weekgemiddelde weergegeven in tabel 2.2, 

Tabel 2.2. Belasting en procesgegevens carrousels in week 40, 2004 (weekgemiddelden) 
parameter eenheid carrousel 1 carrousel 2 
afvalwater debiet m3/d 988 667 
pH 7,1 6,4 
watertemperatuur DC 22,6 28,6 
slibgehalte gil 11,1 10,8 
slibbelasting kg eZV/kg ds.d 0,071 0,059 

De gemiddelde waarden in het influent en effluent waren in week 40 van 2004 als voigt: 
totale belasting 139.400 VE 
ezv influent 5.954 mg/l 
TKN influent 1.204 mg/l 
eZVeffluent 81 mg/l 
TKN effluent 21 mg/l 
TSS effluent 9 mg/l. 
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De samensteiling van het influent in week 40 komt goed overeen met het jaargemiddelde. De proces
gegevens van de carrousels en de effluentwaarden zijn ook vergelijkbaar met het jaargemiddelde. 

----- - bJe-fesu ltaten v.ar:l . e-,geurmehogen.zijo_we_er.g tg_e - ifnatfel-2:3:-Ver eli"kin met-eerdere-geurmetin-----
- ----- @eA heett-niet-plaatsgev.ondeo n..deJab.eLisJeL'le[gru..l' in het emissiekental van een beluchtings an 

van een rwzi met een slibbelasting < 0,05 kg BlV/kg ds opgenomen. De emissiekentallen voor rwZI s 
hanteert categorieen van slibbelastingen. De laagste categorie betrett slibbelastingen < 0,05 kg BlV/kg 
ds.d. De slibbelasting bij Sonac bedraagt circa 0,06 kg elY/kg ds.d. Uitgaande van een elV/BlV ver
houding van 2,0 in het influent wordt een overeenkomstige slibbelasting berekend van 0,03 kg BlV/kg 
ds.d. De awzi van Sonac valt volgens de rwzi systematiek in de laagste categorie slibbelasting. 

Tabel 2.3. Overzicht resultaten geurmetingen carrousels Sonac (30 september 2004) 
onderdeel geurconcentratie (getm~) geuremissie (x 10& geth) emissiekental (x 106 ge/m2.h) 

carrousel 1 1.702 128 0,073 
carrousel 2 2.255 149 0,096 

beluchtingstank rwzi 0,001 4 

Hieruit blijkt dat de carrousels verschillen in procesomstandigheden en geuremissie, namelijk: 
Debiet naar carrousel 2 is 32 % lager. 
Watertemperatuur in carrousel 2 is 6 De ofwel 26% hoger. 
Slibbelasting in carrousel 2 is 17 % lager. 
Geurconcentratie en emissiekental van carrousel 2 is het hoogst. 
Emissiekentallen van de carrousels ligt een factor 50-70 hager dan het emissiekental van een be
luchtingstank rwzi. 

De emissiekentallen gebaseerd op rwzi's zijn dus niet direct toepasbaar voor industriele awzi's zoals 
Sonac. De afvalwatersamenstelling is niet vergelijkbaar. Het afvalwater van Sonac bevat hogere con
centraties en zeer waarschijnlijk ook meer geurcomponenten (non-condensables). De beluchtingsinten
siteit is ook hoger dan in een rwzi. 

3. AL TERNATIEVEN REDUCTIE GEUREMISSIE CARROUSELS 

De volgende alternatieven voor reductie van de geuremissie komen in aanmerking: 
1. Afdekking van de carrousels, toepassing puntbeluchters, luchtafzuiging en -behandeling. 
2. Afdekken van de carrousels, vervangen van de puntbeluchters door compressoren en bellenbe

luchting, luchtafzuiging en -behandeling 
3. Vervangen van carrousels door nieuwe beluchtingstanks met een grotere waterdiepte en beluchting 

met compressoren. 
4. Verlagen van de slibbelasting in de carrousels door toepassen van voorzuivering of verhogen slib

gehalte. 

3.1. Afdekking carrousels en toepassing puntbeluchters 
De carrousels worden volledig afgedekt. Voor afdekking van de bestaande carrousels gelden de vol
gende uitgangspunten: 
- Maximale luchttoevoer moet 25.000 m3/h bedragen am voldoende zuurstofvoorziening met de 

puntbeluchters te garanderen. 
Onder de afdekking ontstaat een agressief milieu door een hoog vochtgehalte, hoge temperaturen 
(> 30 "C). . 
Frequente betreding van de afgedekte ruimten is geen vereiste. 
Een afdekconstructie moet in staat zijn am de belasting door neerslag en wind, onder- en overdruk, 
temperatuurvariaties te dragen. 
De afdekkingen hoeven niet beloopbaar te zijn. 
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Ten behoeve van inspectie en onderhoud van installatieonderdelen onder de afdekkingen zal in lui
ken of demontabele delen worden voorzien. Bij groot civiel onderhoud zullen extra tijdelijke voorzie
ningen worden getroffen voor de ventilatie. 
De afstand tussen waterspiegel en reeds afgedekte delen ter plaatse van de puntbeluchters be-

------Cftaag - : 3r :-Deze-afdekkin ~is-van beton. ---
-------=-_ IQazii.W..aru:t v n de carrousels zi'n minder hOD dan de wanden ter p aatse van e puntbe uc -

ters. 
De zijwanden van de carrousels zijn constructief zodanig dat ze een afdekking (GVK, aluminium en 
beton) niet kunnen dragen. De tussenwanden hebben nauwelijks draagvermogen. W+B heeft geen 
onderzoek uitgevoerd naar de constructieve aspecten. 
Er dient in een ondersteuningsconstructie voor de afdekking te worden voorzien. De voorkeur gaat 
uit naar een aparte ondersteuningsconstructie waaraan de afdekking komt te hangen. 
De betonconstructie onder de afdekkingen wordt niet van een bescherming voorzien, omdat de 
tanks niet voor langere tijd buiten bedrijf kunnen worden genomen. 

Voor de carrousels komt een vrijdragende afdekking in vlakke of gebogen uitvoering in aanmerking. 
Vlakke vrijdragende afdekking bestaat meestal uit een metalen constructie met panelen van aluminium 
of GVK. De afdekking wordt gemonteerd aan de ondersteuningsconstructies. 
Prefab betonelementen kunnen ook worden toegepast. In verband met het hoge eigengewicht van een 
afdekking van prefab betonplaten en de extra eisen de dragende constructies heeft dit niet de voorkeur. 
Voor de afdekking van de carrousels gaat de voorkeur uit naar GVK boven aluminium. 

Voor een goede zuurstofvoorziening moet lucht onder de afdekking worden gebracht. De luchtinbreng 
wordt afgestemd op het huidige zuurstofinbrengend vermogen. 

Afdekking van de carrousels heeft consequenties voor de procesvoering van de biologie. Door afdek
king zal er minder afkoeling optreden, waardoor de afvalwatertemperatuur in de beluchtingstank hoger 
wordt dan in de huidige situatie. Afhankelijk van de hoogte van de temperatuur kan de biologie minder 
stabiel draaien. De efficientie van de inbreng van zuurstof is lager bij hogere afvalwatertemperaturen, 
waardoor het energieverbruik van de beluchting toeneemt. Bij temperaturen van 35 "C en hoger wordt 
het biologisch proces minder stabiel en is het risico dat niet aan de effluenteisen kan worden voldaan. 
In verband met drijflagen en schuimvorming dient de afstand tussen waterspiegel en de afdekking ten
minste 1,3 meter te zijn. Deze afstand is ook aanwezig ter plaatse van de puntbeluchters 

3.2. Afdekking carrousels en toepassen bellenbeluchting 
In deze situatie worden de carrousels afgedekt zoals in het vorige alternatief. De puntbeluchters wor
den vervangen door bellenbeluchting. Belienbeluchting heeft een hogere efficientie waardoor het lucht
debiet kleiner is. Het af te zuigen en te behandelen luchtdebiet is dan ook geringer. 
Het luchtdebiet wordt gebaseerd op de huidige maximale inbrengcapaciteit van 1.467 kg 02/h onder 
reinwater condities. Voor bellenbeluchting wordt een zuurstofoverdracht gehanteerd van 26 9 02/m3 per 
meter stijghoogte in reinwater. De stijghoogte is 3,8 meter. Het luchtdebiet moet dan 15.000 m% be
dragen met een totaal ge'instalieerd vermogen van 430 kW. 
Om slibbezinking te voorkomen moet de stromingssnelheid in de carrousels voldoende zijn. Hiertoe 
worden voortstuwers geplaatst in de carrousels. Het totaal te installeren vermogen aan voortstuwers 
wordt berekend op 21 kW. 

3.3. Nieuwe beluchtingstanks met bellenbeluchting 
Bij realisatie van nieuwe beluchtingstanks wordt uitgegaan van hetzelfde totaal volume maar een grote
re waterdiepte en toepassing van bellenbeluchting. Hierdoor wordt het wateroppervlak gereduceerd. Bij 
twee tanks van ieder 6.875 m3 en een waterdiepte van 6,5 m wordt het totaal oppervlak 2.215 m2

. Dit is 
ongeveer 2/3 van het totaal open oppervlak van 3.290 m2 in de huidige situatie. Het luchtdebiet is bere
kend op 9.200 m2/h am dezelfde zuurstofinbreng te bereiken als in de andere alternatieven. 
Bij de bouw wordt gelijktijdig voorzien in een afdekking van beide tanks. Ronde tanks zijn dan het 
goedkoopst. 
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3.4. Verlagen van belasting van de carrousel 
Uit de kentallen voor geuremissie van beluchtingstanks bij rwzi's blijkt dat bij een lagere slibbelasting de 
geuremissie lager is. De kentallen zijn echter niet direct toepasbaar voor industriele awzi's zoals Sonac. 

~--__ -,-,eL aWI.w.g er van Sonac bevat veel hogere concentraties dan rioolwater. Een lagere slibbelasting 
-----"'7onder-uitbreiding-vaA-het~be lblcl:ltingsvo ume...woro v..e .. r.e.geJTIlo-rrr ::----------------
~--~---=--~verhogen--s+i6gehalte!~; =-=-~------_____________________ _ 

toepassen voorzuivering. 

Verhogen van het slibgehalte is niet of zeer beperkt mogelijk in de awzi van Sonac vanwege andere 
beperkende factoren. De awzi wordt reeds bedreven bij een hoog slibgehalte van 10-11 gil. Een verho
ging met 5-10% is maximaal mogelijk mits de slibbezinkingseigenschappen gelijk blijven. Een verho
ging van het slibgehalte (met bijvoorbeeld 10%) leidt snel tot problemen bij de slibafscheiding in de na
bezinktanks en membraanunits. Een lagere slibbelasting kan ook leiden tot een slechtere slibbezin
kingseigenschappen. De nabezinktanks zijn dan de beperkende factor. Het risico is dat niet meer aan 
de effluenteisen wordt voldaan. 
Verhogen van het slibgehalte is derhalve geen reele optie voor Sonac. Daarnaast is de vraag hoeveel 
de geuremissie daardoor wordt gereduceerd. De carrousels zijn al ultra-Iaag belast waardoor een ver
laging van de slibbelasting slechts een beperkte reductie van de geuremissie tot gevolg heeft. Het is 
dan ook zeer de vraag of de afdekking daarmee wordt voorkomen. 

Voorbehandeling reduceert de vuilvracht naar de carrousels. Bij handhaving van het huidige slibgehalte 
wordt dus een lagere slibbelasting verkregen. Voorzuiveringen die voor het afvalwater van Sonac in 
aanmerking zou kunnen komen zijn flotatie of anaerobe zuivering. Voorzuiveringen reduceren voorna~ 
melijk ezv en nauwelijks stikstof. Stikstof is in het afvalwater vooral aanwezig als NH4-N. De potentiele 
geurcomponenten worden door toepassing van dit type voorzuiveringen waarschijnlijk niet verwijderd. 
Met anaerobe voorzuivering kan met het afvalwater van Sonac een verwijderingsrendement voor ezv 
van circa 75% worden bereikt is gebleken uit proefnemingen. Een nadeel van voorzuivering is dat de 
eZV/N verhouding lager wordt en de denitrificatie wordt gelimiteerd. In theorie moet de verhouding 
tenminste 2,86 bedragen. In het influent is deze verhouding 5,3 en daalt door anaerobe zuivering tot 
1 ,3. Om vergaande denitrificatie te bereiken zou een externe koolstofbron moeten worden gekocht, 
terwijl het afvalwater reeds voldoende ezv bevat. 
De effecten van de veranderde afvalwatersamenstelling en lage eZV/N verhouding op bijvoorbeeld 
slibbezinkeigenschappen, stikstof- en biologische fosfaatverwijdering zijn niet exact bekend. Het zuive
ringsconcept van de carrousel is nadelig voor vergaande stikstofverwijdering met lage eZV/N verhou
dingen. In de toekomst zullen waarschijnlijk strengere effluenteisen worden gesteld aan stikstof. Deze 
eisen zijn eveneens van invloed op de zuiveringsconfiguratie. 

De awzi van Sonac zou volgens de rwzi systematiek in de laagste categorie slibbelasting vallen. Des
ondanks is de geuremissie een factor 50-70 dan de gehanteerd wordt voor rwzi's. Het is dan ook onze
ker of en hoeveel de geuremissie daalt door de slibbelasting te verlagen. Door anaerobe voorzuivering 
en handhaving van hetzelfde slibgehalte in de carrousels daalt de slibbelasting tot waarden van 0,008 
kg BZV/kg dS.d. Dit zijn extreem lage waarden waarbij het functioneren van een biologische zuivering in 
gevaar komt, met name door negatieve effecten op de slibsamenstelling. 
Vanwege de grote onzekerheden omtrent de reductie van de geuremissie en het behalen van de efflu
enteisen wordt dit alternatief niet verder uitgewerkt. 

3.5. Nadelen van afdekken 
Afdekken van beluchtingstanks heeft een aantal nadelen. De belangrijkste zijn: 

Er is geen direct zicht meer op het biologische proces en de beluchting. Aanwezigheid van schuim 
en/of drijflagen als indicatie van bijzondere omstandigheden wordt niet waargenomen. 
Temperatuur neemt toe. Bij te hoge temperatuur (> 35 De) gaat het biologische proces slechter 
functioneren. Het risico is dat niet aan de effluenteisen wordt voldaan. 
Energieverbruik voor de beluchting neemt toe bij toenemende temperatuur. 

3.6. Luchtafzuiging en -behandeling 
De uitgangspunten voor de luchtafzuiging en -behandeling zijn: 

Het afzuigsysteem bestaat uit ventilatoren, leidingwerk en biofilters . 
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Toepassing van een ringleiding is noodzakelijk vanwege het grote inblaasdebiet. Bij afzuiging op 
een punt bestaat kans dat de verst gelegen punten niet of nauwelijks meer worden afgezogen. 
Het afzuigdebiet dient altijd circa 10% hoger te zijn dan het inblaasdebiet. Hierdoor wordt voorko

______ -;m~en:..:....:::d~a~t -l'lg.:::.eu:::.:r~e::.:..:.:missie naar de omgeving plaatsvindt door luchtuittreding via de luchttoevoerpunten. 
------ - +eepassing-van-610fi te(s~J)- eluchtbeh·andelin~9..:. =====----- - - - - --- - - __ _ 
------ - SpeGifieke-belasting_v .. s = 75 m lem ·h . De geurconcentra e In e afgezogen-Ioch is 9='- - ---

latief laag vergeleken met andere emissiebronnen in het productleproces IJ on c. 

De geuremissie na behandeling in de biofilters kan in de verschillende alternatieven aan elkaar gelijk 
worden gesteld. 

4. KOSTENRAMINGEN 

Voor de alternatieven zijn de bouwkosten geraamd. De uitgangspunten voor de kostenramingen van de 
afdekkingen en nieuwe tanks zijn: 

De bouwkosten zijn geraamd op basis van ervaringcijfers en kentallen (prijspeil 2004) 
De kosten voor de afdekkingen worden bepaald door ondersteuningsconstructies, type afdekking 
en conservering en/of aanpassing van onderdelen onder de afdekking. 
Betonbescherming onder de afdekking wordt niet toegepast omdat de tanks niet voor langere tijd uit 
bedrijf kunnen worden genomen. 
Het leidingwerk voor de luchtafzuiging wordt uitgevoerd in dunwandig roestvaststaal in kwaliteit AI
SI 316 (L). 
Sloop van de twee carrousels in alternatief 3 is niet meegenomen. 
De nauwkeurigheid van de ramingen bedraagt +/- 30%. 

In tabel 4.1 zijn de gegevens per alternatief samengevat inclusief de kosten. De kosten omvatten af
dekking, luchtafzuiging en -behandeling, nieuwe beluchtingstanks, compressoren en bellenbeluchting, 
voortstuwers in de beluchtingstanks in geval van bellenbeluchting. 

Tabel 4.1. Samenvattende gegevens en bouwkosten per alternatief (in EUR) 
onderdeel eenheid alternatief 1 alternatief 2 allernatief 3 

nieuw volume beluchtingstank m3 13.750 
vermogen voortstuwers kW 21 21 
af te dekken oppervlak m2 3.290 3.290 2.215 
afzuigdebiet m% 27.500 16.500 10.100 
oppervlak biofilters m2 367 220 135 

bouwkosten EUR 3.630.000 4.840.000 3.570.000 

De ondersteuning en de afdekking vormen een groot deel van de kosten. Afdekking van carrousel 1 is 
duurder vanwege de grate lengte en breedte. De overspanning van de afdekking is ca. 45 meter. 
De alternatieven verschillen in operationele kosten met name in het energieverbruik voor beluchting en 
luehtafzuiging. De exploitatiekosten van de afvalwaterzuivering gaan omhoog zonder dat de effluent
kwaliteit wordt verbeterd. 

5. CONCLUSIES 

Uit het orienterende onderzoek kunnen de volgende eonclusies worden getrokken: 
Emissiekentallen van de carrousels liggen een factor 50-70 hoger dan het emissiekental van een 
beluchtingstank op een rwzi rwzi. De emissiekentallen gebaseerd op rwzi's zijn dus niet direct toe
pasbaar voor industriele awzi's zoals Sanae. 
Verlagen van de belasting naar de carrousel door voorzuivering is technologisch niet haalbaar zon
der dat het huidige zuiveringsconcept wordt gewijzigd. De effluenteisen vaar stikstof met name NOx-

N kunnen niet warden bereikt. 
Verlagen van de slibbelasting door verhagen van het slibgehalte in de carrousels is proeesteeh
nisch nauwelijks mogelijk vanwege de beperkingen in de eapaciteit van de nabezinktanks. 
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De awzi van Sonac is ultra laag belast en valt volgens de rwzi systematiek in de laagste categorie 
slibbelasting. Naar verwachting neemt de geuremissie nauwelijks af als de slibbelasting in de car
rousels wordt verlaagd. Afdekking wordt daarmee niet voorkomen. 
De carrousels kunnen een afdekking niet dragen. Er dient in aparte ondersteuningsconstructies te 

------ ·wer-deA-voer-zieA-waar.aar:l-de-afCeKl<JI:i9_ 0 e aog.ei'ilnn.--------------------
-------=--8e-veef~el:Jr_u it~f1aar-eer:l_v~akke-v.rjjdragende.-atdels.ls.iog~ GVK. 

Doo r afdekki ng gaat de afvalwatertempe ratuu r om hoog, h:::e~t~g~ee=n::-;-Ie::i-:;dt;-;:to:;t -':e=--=e=n:L:"ho=g:::e=-=r-=e::n:-::e::-rg:::j'-e:-:-ve=--:r:------
bruik. Temperaturen hoger dan 35°C beTnvloeden de werking van de awzi negatief. 
De af te zuigen en te behandelen luchtdebieten worden bepaald door het zuurstofinbrengrende
ment. De luchtdebieten varieren per alternatief en liggen tussen 27.500 en 10.100 m3/h. Bij toepas
sing van puntbeluchters is het luchtdebiet het hoogst. 
Het realiseren van nieuwe diepere tanks met bellenbeluchting (alternatief 3) resulteert in de laagste 
bouwkosten (EUR 3.570.000). Sloop van de carrousels is hierbij niet inbegrepen. 

Resume 
Afdekking van de beluchtingstanks, luchtafzuiging en -behandeling reduceert de geuremissie. Deze 
kostbare investeringen resulteren echter in een toe name van de exploitatiekosten van de afvalwater
zuivering zonder dat daarmee de effluentkwaliteit wordt verbeterd. Het risico is zelfs dat de effluentkwa
liteit verslechterd. Afdekking van de carrousels met luchtbehandeling is een end-of-pipe oplossing. 
Brongerichte aanpak heeft de voorkeur boven afdekken. 
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.OVAL HASKONING 

Op basis van de maximale uurgemiddelde verwerkingseapaeiteit per verwerkingslijn en 
-------,het-vastgestelde kentalp~r verwerkin slijn (zie hoofdstuk 5) kan de uurgemiddelde 
______ ~(on erefnig e 1geIJfel11issie-perverwerkingslijn-c.q, _war en -~-steld:-In-hoofd------__ 

stuk 2 van dit rappo IS toeg lIehrdat-Sonac-uit§a-at-vaA-een-normal.e_.bedrijfSjj,~· ,,--v~a=n-,--_____ _ 
120 uur per week. Voor uitzonderlijke (incidentele) situaties vraagt Sonac verruiming 
van de bedrijfstijden aan op basis van voleontinu bedrijf (zijnde 168 uur per week, 
gedurende 52 weken per jaar). Teneinde het effect van beide benaderingswijzen op de 
geuremissie (en uiteindelijk de geurbelasting in de omgeving van Sonae) in beeld te 
kunnen brengen, zijn in deze bijlage beide situaties in besehouwing genomen. 

Geuremissie 
Door Sonae is in de Wm-vergunningaanvraag een maxima Ie verwerkingseapaciteit per 
verwerkingslijn aangevraagd. Deze maximale verwerkingseapaeiteit per verwerkingslijn 
is nader toegelieht in hoofdstuk 2 van dit rapport en is bovendien weergegeven in de 
onderstaande tabel 86.1. 

De totale hoevee/heid grondstoffen, die op basis van de ontwerpeapaeiteiten van de 
versehillende verwerkingslijnen kan worden verwerkt door Sonae, is op basis van tabel 
86.1 gelijk aan 715.000 ton op jaarbasis. In lijn met de vigerende vergunning vraagt 
Sonac echter vergunning aan voor de verwerking van maximaal606.700 ton grond
stoffen per jaar. Dit betekent dat de feitelijke hoevee/heid grondstoffen, die in een jaar 
wordt verwerkt, nooit hoger is dan deze 606.700 ton per jaar. De verdeling van deze 
aangevraagde hoeveelheid over de versehillende verwerkingslijnen kan echter per jaar 
verschillen. Voor het vaststellen van de maatgevende geuremissie behorend bij de 
aangevraagde totale verwerkingscapaciteit van grondstoffen (Le. 606.700 ton per jaar) 
dient derhalve te worden uitgegaan van een maxima Ie verwerkingscapaeiteit per lijn 
waarbij de aangevraagde totale verwerkingscapaeiteit eehter niet wordt oversehreden. 

Voor de bepaling van de maxima Ie verwerkingscapaeiteit per verwerkingslijn is derhalve 
een eorreetiefaetor gehanteerd die gelijk is aan de aangevraagde totale verwerkings
capaeiteit (Le. 606.700 ton per jaar) gedeeld door de sommatie van de maximale 
verwerkingseapaeiteiten per verwerkingslijn (Le. 715.000 ton per jaar). 

Tabel 86.1 Overzicht verwerkingslijnen en capaciteiten 

Verwerkingslijn Maximale 

verwerkings-

capaciteit 

[ton/jaar] 

Breker I OntvanQsthal -
Vleesmeellijn 325.000 

Pluimveemeellijn 175.000 

Bloedmeellijn 85.000 

Verenmeellijn 60.000 

Haarmeellijn 20.000 

FBG 50.000 

Korrelp_ersen -
Totaal 715.000 

1) Identiek aan vleesmeellijn; 

2) Maximale capaciteit van de korrelpers. 

Evaluatie Geurreductie Sanae Burgum B.v. 
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Gecorrigeerde 

maximale 

verwerkings-

capaciteit [tonljaarl 

-
275.773 

14B.493 

72.125 

50.912 

16.971 

42.427 

-
606.700 

- 86.1 -

Verwerkingscapaciteit Verwerkingscapaciteit 

per verwerkingslijn per verwerkingslijn 

uitgaande van 16B uur uitgaande van 120 uur 

,Qer week Itonluur] per week Itonluur] 

31 .6 1
) 44 .2 1

) 

31 ,6 44.2 

17,0 23.B 

8,3 11 ,6 

5,8 8.2 

1.9 2.7 

4.9 6.8 

8.5 2) 11 ,9 2
) 

-- -
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Teneinde het effect van be ide benaderingswijzen op de geuremissie (en uiteindelijk de 
geurbelasting in de omgeving van Sonac) in beeld te kunnen brengen, zijn in deze 

-------bi'lage-beid&.-situatiesJrrbesc _ uWing_~~en~o:m=e:n=. =D:e:z:e=b:e:re=k: e: n: d: e:::g:eu=r:e=m=i=SS_i_e_s_z:..ij_n _______ _ 
weer e even In fa er 8o:2Em 'tabeli3&2::. :.=~----_____ -========== 
Tabel 66.2 Overzicht (ongereinigde) geuremissies uitgaande van 168 uur per week 

LBI Product Verwerkings- Geurkental Uurgemiddelde 

capaciteit (ongereinigd) (onbehandelde) 

[ton/uur] [x 106 ge I ton geuremissie 

grondstof] [x 10' ge I uur] 

LSI Sreker I Aangevoerde grondstoffen 31,6 190 6.000 

Ontvangslhal 

LSI Vleesmeel-I Grondsloffen vleesmeellijn 31 .6 130 4.110 

Pluimveemeellijn Grondstoffen 17,0 360 6.120 

pi uimveemeell ijn 

LSI Sioed I Veren I Slachtbloed 8,3 420 3.470 

Harenfabriek Veren 5.8 420 2.450 

Varkenshaar 1.9 420 815 

LSI FBG Specialties Qrondstoffen 4.9 60 295 

LSI Korrelpersen Korrels 8.5 160 1.360 

Totale uUf'gemiddelde geuremissie [x 10' ge I uur], uitgaande van 168 uur per week 24.620 

Tabel 66.3 Overzicht (ongereinigde) geuremissies uitgaande van 120 uur per week 

LBI Product Verwerkings- Geurkental Uurgemiddelde 

capaciteit (ongereinigd) (onbehandelde) 

[ton/uur] [x 10' ge I ton geuremissie 

grondstof] [x 106 ge I uur] 

LSI Breker I Aangevoerde grondstoffen 44,2 190 8.400 

OntvanQsthal 

LBI Vleesmeel-/ Grondstoffen vleesmeellijn 44.2 130 5.745 

Pluimveemeellijn Grondstoffen 23,8 360 8.570 

pluimveemeellijn 

LSI Bloed I Veren / Slachlbloed 11 .6 420 4.865 

Harenfabriek Veren 8,2 420 3.440 

Varkenshaar 2.7 420 1.140 

LSI FBG Specialties grondsloffen 6,8 60 410 

LBI Korrelpersen Korrels 11,9 160 1.900 

Totale uurgemiddeldegeuremissielx 1069_8 I uur]. uitgaande van 120 uur per week 34.470 

Uit tabel 86.2 en 86.3 blijkt dat de uurgemiddelde (onbehandelde) geuremissie 
logischerwijs lager is indien wordt uitgegaan van 168 bedrijfsuren per week ten opzichte 
van de situatie waarin wordt uitgegaan van 120 bedrijfsuren per week. Daar echter op 
week- c.q. jaarbasis voor beide situaties wordt uitgegaan van dezelfde totale 
verwerkingscapaciteit, betekent dit dat de totale (onbehandelde) geuremissie op week
respectievelijk jaarbasis op basis van de kentallenbenadering voor be ide situaties 
identiek is. 

Gezien het feit dat een hoger geurverwijderingsrendement binnen de bedrijfsvoering van 
Sonac niet als stabiele factor in de tijd kan worden aangemerkt, is voor deze 
beschouwing uitgegaan van een conservatief geurverwijderingsrendement van 80%. 
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Indien dit uitgangspunt wordt gehanteerd voor berekening van behandelde geuremissies 
van deze LBl's kan, in eombinatie met de emissies afkomstig van LBI Ketelhuis en 

--------'Carr.ousels_AW21. e totale euremissie van Sonae wordt vastgesteld, behorend bij de 
to a e aan-~vraagde--verwerkingseaj:laGiteit .... Qeze.geure[[\isSLe.s-Zi.,,"~~rw=-=oe~·e.;.o;J..:::'=:":-:::':":""':':"':"""" ______ _ 
tabel B6. en - . . 

label 86.4 Ovenicht (gereinigde) geuremissies uitgaande van 168 uur per week 

LBI Product Uurgemiddelde Uurgemiddelde 

onbehandelde gereinigde 

geuremissie geuremissie 1) 

[x 108~_e I uur] _ [x 108_ge / uud 

LBI Breker I OntvanQslhal AanQevoerde. grondstoffen 6.000 1.200 

LBI Vleesmeel- / Grondstoffen vleesmeelliln 4.110 820 

Pluimveemeellijn Grondstoffen pluimveemeellijn 6.120 1.225 

LBI Blood I Veren I SJachlbJoed 3.470 695 

Harenfabriek Veren 2.450 490 

Varkenshaar 815 165 

LBI FBG SQecialtiesgrondstoffen 295 60 

LBI KorreJoersen Korrels 1.360 270 

LBI Ketelhuis 85 

Carrousels AWZI 280 

Totale gereinigde geuremissie [x 108 ge I uur] /5.290) 
... ... ./ 

1) Uurgemiddelde ggr.eiAigd geur~miSsie is berekend ultgaande van een geurverwijderingsrend'ernen( van 80% 

voor de LBI' exclusief LBI Ketelhuis en earrous:Y 

label 86.5 Ovenicht (gereinigde) geuremlssles uitgaande van 120 uur per week 

LBI Product Uurgemiddelde Uurgemiddelde 

onbehandelde gereinigde 

geuremissie geuremissie 1) 

[x 108 ge I uurJ [x 108 ge I uur1 

LBI Breker I Ontvangsthal Aangevoerde grondstoffen 8.400 1.680 

LBI Vleesmeel- I Grondstoffen vleesmeellijn 5.745 1.150 

Plulmveemeellijn Grondstoffen oJuimveemeelllln 8.570 1.715 

LBI Bloed I Veren I Slachtbioed 4.865 970 

Harenfabriek Veren 3.440 685 

Varkenshaar 1.140 230 

LBI FBG Specialties grondstoffen 410 80 

LBI Korretpersen Korrels 1.900 380 

LBI Ketelhuis 85 

Carrousels AWZI 280 

Totale gereinigde geuremissie [x 108 ge I uurJ (' 7.25~ 

1) Uurgemiddelde reiRigde-geuremissie is bereken"inJitgaande van een geurverwiJderingsrendemerif van 80% 

voor de LBI's excluslef LBI Ketelhuis en carrouselsy 

Geurbelasting 
Teneinde het effect van beide benaderingswijzen qua bedrijfsvoering op de geuremissie 
en de geurbelasting in de omgeving van Sonae in beeld te brengen, is in tabel B6.6 de 
geurbelasting uitgewerkt indien wordt uitgegaan van een bedrijfstijd van 120 uur per 
week respeetievelijk 168 uur per week. 
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Tabel B6.6 Gehanteerde invoergegevens van de verschillende geurbronnen 

Bran ,uurgemlddelde gerelnlgde Uurgemiddelde gerelnlgde Locatie X,V 1) Warmte- Saort :lr] ln Emlssle-

geuremlssle, ultgaande van 168 uur geuremissie, ultgaande van 120 uur [m, m] Inhoud hoagte 

per week per week [MW] [m] 

Geuremissle Emlssleduur Geuremlssle Emlssleduur ' 

[x1 08 ge/uur] [uur/jaar] [x106 ge/uur] [uur/Jaar] 

LBIBreker/ Onlvangsthal 1.200 8.760 1.680 6.240 195370,577290 0,23 Fictievep nt~ rJn 2) 2 i 

LBI Vleesmeel-/ Piulmveemeeilijn 2.04.5 8.760 2.865 6.240 195441 , 577464 037 puntbrob 60 

LBI Bteed I Veren I Haarfabriek 1.350 8.760 1.885 6.240 195345, 577337 0.55 Puntbroh ! 60 

LBt FBG 60 8.760 80 6.240 195314, 577313 0,03 Fictleve Juntbrbn2
) 2 

LSI Korre(persen 270 8.760 380 6.240 195536, 577282 0,06 Fictieve ~ untbrbn2
) 2 

LBI Ketelhuis 85 8.760 85 6.240 195492 577381 0,25 pun~broh ! 42 

Carrousel 1 AWll 130 8.760 130 8.760 195688 577361 0,00 ODDervlaktJblon 1 53) 

I I I Carrousel 2 AWll 150 8.760 150 8.760 195788,577364 0,00 Oppervlaktebron 1,53
) 

1) 

2) 

Amersfoortse coordinaten; 1- -) -, 
Sonac telt drie open biofilters: LBI Breker I Ontvangsthal, LBI FBG en LBI Korrelpersen. Het zou voor de hand liggen om deze bronnen ten behoeve van de berekenin~ a

l 
oppervlaktebron Ie 

beschrijven. Het NNM kent de combinatie van een oppervlaktebron en warmte-inhoud echter niet. Aangezien de afgassen van deze bronnen een temperatuur hebbenl di ~oger is dan de 

buitenluchttemperatuur en warmte-inhoud dus wei degelijk relevant is, zijn deze bronnen als puntbron met een zeer lage uittreesnelheid beschreven. Bij elk van de oPr n ·lofilters Is 

gebouwinvloed als voigt verdisconteerd: bij LBI FBG en LBI Breker I Ontvangsthal is rekening gehouden met het gebouw van de Bloed I Veren I Haarfabriek (LxBxH , 8 Xl40 x 8 m) en bij LBI 

Korrelpersen met het gebouw van de destructor (LxBxH = 140 x 90 x 14 m); 

3) De beide carrousels zijn als oppervlaktebron beschreven: Carrousel 1 AWll met de afrneting 40 bij 40 m en Carrousel 2 AWZI met de afrnetlng 60 bij 25 m. De emissi 

oppervlaktebron bedraagt modelmatig standaard 1,5 m. 

Ie voor een 
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De geurbelasting van de omgeving, gebaseerd op de emissiegegevens zoals 
opgenomen in tabel 86.6, is weergegeven in de figuren 86.1 en 86.2. 

o 2000 
98 % 

000 
_0.0 ____ 

000 

ROYAL HASKONING 

- 10 

Figuur B6.1 Geurbelasting van de omgeving als gevolg van de totale geuremissie van Sonae, 

uitgaande van 168 bedrijfsuren per week. De geureontour van 10 ge/m3 als 98-pereentiel 

is gepresenteerd [Bron PRA Odournet). 
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Figuur B6.2 Geurbelasting van de omgeving als gevolg van de totale geuremissie van Sonae, 

uitgaande van 120 bedrijfsuren per week. De geureontour van 10 ge/m3 als 98-pereentiel 

is gepresenteerd [Bron PRA Odournet]. 

Evaluatie resultaten 
Uit figuur 86.1 en 86.2 kan worden geconcludeerd dat de twee verschillende 
benaderingen qua bedrijfsuren per week resulteren in vrijwel identieke geurcontouren. 
Dit bevestigt de verwachting dat het verruimen van de bedrijfsduur tot continue 
bedrijfsvoering (zonder toename van de totaal te verwerken hoeveelheid grondstoffen) 
niet leidt tot een hogere geurbelasting in de omgeving. Indien de (niet-significante) 
verschillen tussen de twee verschillende bedrijfsvoeringen in detail worden beoordeeld, 
kan worden vastgesteld dat de geurcontour voor een bedrijfstijd van 120 uur per week 
zelfs enigszins groter is dan voor een bedrijfstijd van 168 uur per week (i.c. continue 
bedrijfsvoering). 
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DOD 
__ OeD 

DOD 

.OVAL HAS KONING 

Scenariobestand voor verspreidingsberekening "Uurgemiddelde gereinigde 
geuremissie, uitgaande van 120 uur per week" 

---------------IKeM~S+ACKS ~~§ER~. S~JEE2I20moM4====-----------------------------------------------
---------IRelease...juJi ___________________________________ _ 

datum/tijd journaal bestand: 3/24/05 12:42:15 AM 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie 0: geur 

Meteobestand: C:\Stacks62\input\schiphoI19952003.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende periode 
Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-2003 24:00 h 

Uren valide meteo-uren : 78888 

De windroos: frequentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op meteolokatie 
gem. windsnelheid, neersJagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) 
1 (-15- 15): 
2 (15- 45): 
3 (45- 75): 
4 (75-105): 
5 (105-135): 
6 (135-165): 
7 (165-195): 
8 (195-225): 
9 (225-255): 
10 (255-285): 
11 (285-315): 
12 (315-345): 
gemiddeld/som: 78888.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0 : 52.0 

uren 
4228.0 
4460.0 
6753.0 
5573.0 
4628.0 
6073.0 
7891.0 
10478.0 
8715.0 
7893.0 
6505.0 
5691.0 

Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 

% 
5.4 
5.7 
8.6 
7.1 
5.9 
7.7 
10.0 
13.3 
11.0 
10.0 
8.2 
7.2 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

ws 
3.9 
4.4 
4.8 
4.1 
3.9 
4.2 
5.1 
5.7 
7.3 
5.9 
5.0 
4.3 
5.1 

neerslag(mm) 
243.55 
225.40 
251.45 
236.10 
416.70 
680.40 
1132.25 
1914.80 
1249.95 
736.45 
649.55 
502.45 
8239.05 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen daardoor onnauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m)O: 0.2500 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]O: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ge/m1 0: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 

Coordinaten (x,y)O: 195400, 577200 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)O: 1996 4 27 21 

Aantal bronnen 0: 8 

0.98728 
21.65561 

747.86365 

geur 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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********* Brongegevens van bron 0 : 
** PUNTBRON ** schoorsteen vleesmeellijn 

000 
0.0_ 
000 

.OYAL HAIKONING 

---------X,-positie-van-de bron [rn]D_' _1 95.44 1~== __________________________ _ 
. -pOSltie '73'm:le-brorr[mJ EI . 5'7T464----=-:~--------_--__ ~--------=== 

---------'Scrroorsteenhoogte-(tov-maaiveld) (m]a ;-60"O,---____________________ _ 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 1.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 1.91 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0 : 37.24 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 14.08 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 292.70 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.37 
Aantal bedrijfsurenD: 56277 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 795000 

-******* Brongegevens van bron 0 : 2 
*"* BRON PLUS GEBOUW ** Biofilter B&O 

X-positie van de bron (m]D: 195370 
Y-positie van de bron [mID: 577290 
kortste zijde gebouw [mID : 40.0 
langste zijde gebouw [mID: 80.0 
Hoogte van het gebouw [mID: 8.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 90.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 195370 
Lcoordinaat van gebouw [m]D: 577350 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 20.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 21.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm1 0: 25.70 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 0.09 
Temperatuur rookgassen (K) D: 291.90 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.23 
Aantal bedrijfsurenD: 56434 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 466389 

********* Brongegevens van bron D: 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen BVH 

X-positie van de bron [mID: 195345 
Y-positie van de bron [mID: 577337 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 60.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 1.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.91 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) D: 28.46 
Gem. uittr-ee snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 11.03 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 300.10 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.55 
Aantal bedrijfsurenD: 56356 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 523333 
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_ .... _* Brongegevens van bron 0: 4 
** BRON PLUS GEBOUW .* biofilter FBG 

000 
_OeD 

000 

.OVAL HAIKONING 

--------*"=positie~van-de_bron~[m]g·~. -~.9531_4:=::=====:--------------------
_________ Y-pOSI ie van e ron [ml 0. 7?3n---------------_____ ~====== 

RoftS e zl]oe eb'O-uw- [m]E1 -. -40.0~------------------------
langste zijde gebouw [m]O: 80.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 8.0 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 90.0 
x_coordinaat van gebouw [m]O: 195370 
Lcoordinaat van gebouw [m]O: 577350 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 20.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 0: 21.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0: 5.98 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.02 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 288.70 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.03 
Aantal bedrijfsurenO: 67067 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 16111 

****_. Brongegevens van bron 0: 5 
•• BRON PLUS GEBOUW •• biofilters korrelperserij 

X-positie van de bron [m]O: 195536 
Y-positie van de bron [m]O: 577282 
kortste zijde gebouw [m]O: 90.0 
langste zijde gebouw [m]O: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]o : 14.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 0.0 
x_coordinaat van gebouw [m]O: 195500 
Lcoordinaat van gebouw [m]O: 577350 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0: 5.10 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.07 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 294.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.06 
Aantal bedrijfsurenO: 56365 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 106111 

••••••••• Brongegevens van bron 0 : 6 
** PUNTBRON •• ketelhuis 

X-positie van de bron [m]O: 195492 
Y-positie van de bron [m]O: 577381 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 42.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.10 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0: 3.31 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 1.32 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 342.80 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.25 
Aantal bedrijfsurenO: 56396 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 23333 
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**-*** Brongegevens van bron 0: 7 
•• OPPERVLAKTEBRON·· carrousel 1 

000 
_oeD 

ODD 

.OYAL HAIKON.NC 

- -------X-posilie.van de.bron [m]o· _9.5.6.88 

Y=jXfS1ti-e-varrde-bron [m] O~ 1-7.a6-'~1~~======================== 
--------k"Ollste-zijde-oppervlaldebr0A-[m]~40.vO;_-----------___________ _ 

langste zijde oppervlaktebron [m] 0 : 40.0 
Hoogte oppervlaktebron is altijd 0 : 1.5 m 
Orienlatie oppervlaktebron [graden]O: 0.0 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0 : 0.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsurenD: 78888 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 35556 

...... * •• Brongegevens van bron 0 : 8 
•• OPPERVLAKTEBRON·· carrousel 2 

X-positie van de bron [m]O: 195788 
Y-positie van de bron [m]D: 577364 
kortste zijde oppervlaktebron [m] 0: 25.0 
langste zijde oppervlaktebron [m] 0 : 60.0 
Hoogte oppervlaktebron is altijd 0: 1.5 m 
Orientatie oppervlaktebron [graden]D: 0.0 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3

) 0 : 0.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsurenO: 78888 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 41389 
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ROYAL HASKONING 

BESCHRIJVING PLAN VAN AANPAK EN ERGlE-EFFICIENCY PLAN 

- _______ T..uijdens d itvoerin van het ener iebesparingsonderzoek wordt enerzijds de 
bestaande energiehuishouding ge·inventariseerd en worden anderzijds mogelljke 
besparingsmogelijkheden geTdentificeerd en de technische en economische 
haalbaarheid bepaald. De resultaten van het energiebesparingsonderzoek worden 
vastgelegd in een rapport (het energie-efficiency plan) dat de volgende gegevens bevat: 

1. Beschrijving van Sonac Burgum B.v.: op basis van beschikbare beschrijvingen van 
het productieproces en activiteiten op de locatie zal een beschrijving van Sonac 
Burgum B.V. worden opgesteld; 

2. Beschrijving van de energiehuishouding: het energieverbruik wordt enerzijds 
opgesplitst in de verschillende energiedragers (aardgas, elektriciteit en eventueel 
overigen) en anderzijds worden de grootste verbruikers in kaart gebracht; 

3. Overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen 
toegespitst op processen of installaties die het grootste verbruik hebben. Deze 
technieken en/of maatregelen worden aan de hand van beschikbare informatie 
geTdentificeerd; 

4. Uitwerking van de energiebesparende maatregelen: 
• jaarlijkse besparing; 
• (meer)investeringskosten; 
• verwachte economische levensduur; 
• jaar1ijkse besparing energiekosten; 
• schatting van eventueel bijkomende kosten of baten; 
• terugverdientijd van de investering; 
• tijdsplanning van de uitvoering van de maatregel. 

5. Overzicht van mogelijke organisatorische en 'good-housekeeping' maatregelen en 
onderzaek- en ontwikkelingsactiviteiten die leiden tot energiebesparing; 

6. Toetsing van de processen bij Sanae Burgum B.v. aan de IPPC-richtlijnen ten 
aanzien van energie. 
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C.2002.3024.04.R001 
Sonae Burgum B.V. 

1. IN LEIDING 

V~~r de aanvraag van een revisievergunning We milieut5e --e€rneeft- DGMR- ee akoestisch-----

onderzoek verricht voor de vestiging van Sonac Burgum B.V. gevestigd op het industrieterrein 

"Sumar" bij Burgum. 

Het doel van het onderzoek is het berekenen van de geluidsbelasting op de omgeving vanwege 

de gehele inrichting in de geactualiseerde bedrijfssituatie en daarmee de aan te vragen 

geluidsruimte vanwege de activiteiten en processen van Sonac. 

Dit rapport beschrijft de belangrijkste bedrijfskenmerken (hoofdstuk 2), de representatieve 

bedrijfssituatie (hoofdstuk 3). De resultaten van de verrichte immissiemetingen door DGMR in 

december 2002 en door de provinsje Fryslan in het voorjaar van 2003 zijn opgenomen in 

hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat een korte beschrijving van emissierelevante geluidsbron

vermogens en de modelvorming. De rekenresultaten staan in hoofdstuk 6. Een beschrijving 

van de getroffen maatregelen en ALARA is in hoofdstuk 7 opgenomen. De conclusies, aan

bevelingen en de aan te vragen geluidsruimte voor de nieuwe vergunning van Sonac Burgum 

BV zijn in het laatste hoofdstuk terug te vinden. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die daaromtrent zijn gesteld in de 

Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999. 
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2. SITUATIE 

2.1 Situering (zie ook figuur 1a 
Het bedrijf is gevestigd aan de Damsingel op het gezoneerde industrieterrein "Sumar

Burgum/Z.O." in Burgum. 

2.2 Bedrijfsomschrijving (zie ook figuur 1b) 
Sonae Burgum BV is gevestigd op het industrieterrein "Burgum/ Sumar" in Burgum en verwerkt 

(eategorie 3) dierlijke bijproducten afkomstig van de vleesverwerkende industrie tot 

versehillende eindproducten (melen en vetten). 

De eindproducten van Sonae Burgum worden als (seeundaire) grond- of brandstoffen nuttig 

toegepast, hoofdzakelijk in de diervoederindustrie, de meststoffenindustrie en de energie

sector. 

V~~r een gedetailleerde besehrijving verwijzen wij naar de revisievergunningaanvraag 

Wet milieubeheer Sonae. In figuur 1b is de lay-out van het bedrijf weergegeven. 

2.3 Normstelling 
De vigerende geluidsvoorsehriften uit de veranderingsvergunning van oktober 1999 zijn 

opgesteld naar aanleiding van het saneringsprogramma geluid en bevatten met name voor de 

woningen aan het Mounepaed de maximaal toelaatbare grenswaarden vanwege Sonae. 

De voorsehriften zijn op de volgende pagina weergegeven. 
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4. Geluid 

installaties, a/smede veroorzaakt door de werkzaamheden binnen de inrichting, mag-

gemeten of berekend en beoordee/d volgens de Hand/eiding meten en rekenen 

industrie/awaai 199~ ter p/aatse van de in het akoestisch -rapport van DGMR (van 1 

maart 1999), aangegeven beoorde/ingspunten, 11, 15, 16 en 18, op een meethoogte 

van 5 meter, niet meer bedragen dan de volgende ge/uidsniveaus: 

Tabel 1 

Vergunde geluidsniveaus Sonae Burgum BV 

punt equivalente geluidsniveau in dB(A), respectievelijk 

na inwerkingtreding van de beschikking/na 1-9-2000/na 1-9-2001 

dagperiode van avondperiode van nachtperiode van 

07.00 tot 19.00 uur 19.00 tot 23.00 uur 23.00 tot 07.00 uur 

11. (100 m west B/V) 58/57/54 58/57/54 58/57/53 

15. (Mounepaed 2) 53/50/47 53/50/47 53/50/46 

16. (Mounepaed 12) 51/48/45 50/47/44 50/47/44 

18. (Dr. Prinsweg) 49/48/47 49/47/45 48/46/43 

2. Onverminderd het geste/de in het vorige voorschrift mogen piekwaarden (Lmad 

gemeten op de referentiepunten 15 en 16 in de meterstand 'fast", niet hoger zijn dan 

respectieve/ijk 56 en 52 d8(A). 

3. Per 1-9-2001 mag het equiva/ente ge/uidsniveau (LAeq) zoa/s bedoe/d in het eerste 

voorschrift van dit hoofdstuk, niet meer bedragen dan aangegeven in de contour en 

van 50 en 55 d8(A) zoa/s aangegeven in de bij/age van de voorschriften. 

Opmerking: 

In dit onderzoek zijn de rekenpunten herleid uit het zonemodel van het industrieterrein dat 

werd aangeleverd door Servieebureau de Friese Wouden. Hierdoor is het punt 15 vanaf nu 

punt 175. 

In hoofdstuk 6 wordt de berekende geluidsbelasting vanwege Sonae vergeleken met de 

vigerende voorsehriften. 
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3. REPRESENTATIEVE EN INCIDENTELE BEDRIlFSSITUATIE 

3.1 Representatleve e f ijfssituat:ie 
De beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onder

zoek tot de voor de geluidsimmissie relevante bronnen en hun bedrijfsduur, die binnen de 

grens van de inrichting aanwezig en in werking zijn. Bij het vaststellen van de representatieve 

bedrijfssituatie wordt uitgegaan van de maatgevende etmaalperioden. Hieronder wordt een 

beoordelingsperiode verstaan (dag-, avond- en nachtperiode) waarin de inrichting (maximaal) 

werkzaam is in een situatie die regelmatig voorkomt of voor kan komen. Activiteiten of 

combinaties van verschillende activiteiten, die ten hoogste twaalfmaal per jaar voorkomen, 

worden beschouwd als een incidentele bedrijfssituatie. 

Bedrijfstijden 
Sonac is in de representatieve bedrijfssituatie continu in bedrijf (24 uur per etmaal). 

De bedrijfsprocessen vinden verdeeld over diverse units plaats. Er wordt dan gewerkt in 

drieploegendiensten. 

Stationaire geluidsbronnen 

In tabel 2 zijn per bedrijfsonderdeeJ de relevante stationaire geluidsbronnen (bronnummers) en 

de bedrijfsduur/bedrijfstijd in uren of percentages van de betreffende etmaalperiode dat de 

bronnen in werking zijn, weergegeven. Dus 10% in de dagperiode is 10% van 12 uur. 

De bronnummers (id.) corresponderen met de bronnummers in bijlage 3 en de figuur 3a en 3c. 

Tabel 2 

Representatieve bedrijfssituatie stationaire geluidsbronnen Sonac Burgum BV 
omschrijving geluidsbron id. lwr dagperiode avondperiode nachtperiode 

dB(A) 07.00 - 19.00 19.00 - 23.00 23.00 - 07.00 

waterzuivering 

aandrijving beluehter 01 AG009 1 92 50% 50% 50% 

stromend water beluehter AG009 2 92 50% 50% 50% 

aandrijving belueht.201 AG 002 3 91 50% 50% 50% 

aandrijving belueht.201 AG 003 4 91 50% 50% 50% 

aandrijving belucht.201 AG 004 5 91 50% 50% 50% 

aandrijving belueht.201 AG 005 6 96 50% 50% 50% 

aandrijving belueht.201 AG 006 7 96 50% 50% 50% 

stromend water 8 92 50% 50% 50% 

stromend water 9 92 50% 50% 50% 

stromend water 10 92 50% 50% 50% 

stromend water 11 92 50% 50% 50% 

stromend water 12 92 50% 50% 50% 

slibpomp vrachtwagen 15 98 1 uur -- -
vraehtwagen stationair 16 95 1 uur -- -
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Vervolg tabel 2 

Repre.s.entatieve bedriifssituatie stationaire Qeluidsbronnen Sonae Burgum BV 
omschrijvlng geluidsbron It!. tw~ ~ ~_ uagperiod.. ..vondPeriode-l=~achtperiode 
-- --------- dB(A) - 07.00-=-19.00--19.00 - 23;()0 - 23.00 - 07.00 

bloed/veren/haar lontvangsthal/breker 

sehoorsteen top (bloed/ iJeren/haar) 23 94 100% 100% 100% 

deuropening bloed/veren 24 97 10% 10% 10% 

deuropening bloed/veren 25 97 10% 10% 10% 

deuropening bloed/veren 26 97 10% 10% 10% 

deuropening ontvangsthal 40 97 100% 100% 100% 

deuropening ontvangsthal 41 94 100% 100% 100% 

leiding biofilter LBI Br/O 42 87 100% 100% 100% 

leiding biofilter LBI Br/O 43 87 100% 100% 100% 

ventil. luehtwasser Br/O 44 90 100% 100% 100% 

ventilator Br/O 45 97 100% 100% 100% 

leiding LBI Br/O 46 83 100% 100% 100% 

leiding LBI BrjO 47 83 100% 100% 100% 

deuropening brekerhal 50 101 100% 100% 100% 

stoomleiding luco's 56 93 100% 100% 100% 

brekerhal noordgevel 57 93 100% 100% 100% 

brekerhal oostgevel 58 89 100% 100% 100% 

brekerhal zuidgevel 59 92 100% 100% 100% 

leiding LBI vleesmeellijn/pluimveemeellijn 162 100* 100% 100% 100% 

leiding LBI vleesmeellijn/pluimveemeellijn 163 100* 100% 100% 100% 

leiding LBI vleesmeellijn/pluimveemeellijn 164 94* 100% 100% 100% 

leiding LBI vleesmeellijn/pluimveemeellijn 165 93* 100% 100% 100% 

lueo's biofilter 243-CO-050, 051 166 98 100% 100% 100% 

twee vent. biofilter 248-F-150, 151 167 104* 100% 100% 100% 

leiding schoorsteen bloed/veren 168 102* 100% 100% 100% 

leiding schoorsteen bloedjveren 169 102* 100% 100% 100% 

pomp 248-P-151 (b/v) 170 95 100% 100% 100% 

leiding achtergevel bloed/veren 171 96 100% 100% 100% 

luco's dak BJV/H-fabriek (233F203/243FlOO) 174 95 100% 100% 100% 

luco's biofilter 243-CO 053, 054 175 98 100% 100% 100% 

lueo dak haarfabriek 361 98 100% 100% 100% 

lueo dak haarfabriek 362 98 100% 100% 100% 

omkasting ventilator natwasser 363 87* 100% 100% 100% 

omkasting ventilator natwasser 364 88* 100% 100% 100% 

natwasser vat en leidingen 365 103* 100% 100% 100% 

luco's vleesmeellijn (102-106) 401 Var. 100% 100% 100% 

lueo's vleesmeellijn (102-106) 402 Var. 100% 100% 100% 

luco's vleesmeellijn (102-106) 403 Var. 100% 100% 100% 

luco's pluimveemeellijn (107/108) 404 Var. 100% 100% 100% 

lueo's pluimveemeellijn (107/108) 405 Var. 100% 100% 100% 

luco's pluimveemeellijn (107/108) 406 Var. 100% 100% 100% 

lueo's vleesmeellijn (102-106) 407 Var. 100% 100% 100% 

fuco's vleesmeellijn (102-106) 408 Var. 100% 100% 100% 

luco's pfuimveemeellijn (107/108) 409 Var. 100% 100% 100% 

lueo's vleesmeellijn (102-106) 410 Var. 100% 100% 100% 

sehoorsteentop LBI vfeesmeellijn/plmvmlln 81 91 100% 100% 100% 

koefwaterpomp vleesmeell ijn 83 89 50% 50% 50% 
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Vervolg tabel 2 

ReRresentatieY..e..b.~ifssituatie stationaire geluidsbronnen Sonac Burgum BV 
omschrijving geluidsbron 10. Lwr dagpertod~~--avondPerio~;=J=~achtPeriod 

dB(A)- - 07 .00-;' 19~00- - 19;00-- 23.00---23~00---01;00--

bloed/ veren/ haar / ontvangsthal / breker 

dampcycionen 84 89 20% 20% 20% 

deuropening ontvangsthal pluimvee 85 86 100% 100% 100% 

brekerhal N-gevel 150 93 100% 100% 100% 

brekerhal Z-gevel 151 89 100% 100% 100% 

brekerhal W-gevel 152 92 100% 100% 100% 

ketelhuis 

oostgevel glas ketelhuis 60 76 100% 100% 100% 

oostgevel deurop. ketelhuis 61 97 100% 100% 100% 

westgevel deurop. ketelhuis 62 91 100% 100% 100% 

gasredueeer ketelhuis 63 98 100% 100% 100% 

schoorsteen WKK ketelhuis 64 83 100% 100% 100% 

ontluchting dak 65 80 100% 100% 100% 

ventilatie ketelhuis 66 89 100% 100% 100% 

ventilatie ketelhuis 67 90 100% 100% 100% 

luchtfilter WKK ketelhuis 68 78 100% 100% 100% 

uitlaat koellucht WKK ketelhuis 69 81 100% 100% 100% 

ventilatie ketelhuis 70 94 100% 100% 100% 

FBG 

leiding biofilter FBG 31 86 100% 100% 100% 

lei ding biofilter FBG 32 86 100% 100% 100% 

deuropening noord FBG 33 80 100% 100% 100% 

deuropening drogers FBG 34 94 100% 100% 100% 

ventil/luehtwas. LBI FBG 30 97 100% 100% 100% 

deuropening FBG zuid 147 87 100% 100% 100% 

overigen 

deuropening wasstraat 86 88 100% 100% 100% 

deuropening wasstraat 87 88 100% 100% 100% 

elevator korrelinstallatie 90 99 B uur -- -
motor redler korrelinstallatie 91 BB 2 uur -- -
restex N-gevel 148 B5 100% 100% 100% 

restex O-gevel 149 88 100% 100% 100% 

* zle paragraaf 5.1 

Mobiele geluid~bronnen 

In tabel 3 zijn de mobiele bronnen (vrachtwagenbewegingen) vermeld in de representatieve 

bedrijfssituatie per rijroute en het aantal bewegingen. Het onnodig stationair draaien van 

motoren op het terrein van de inrichting is niet toegestaan. 

Intern transport 

Het intern transport wordt verzorgd door tractoren, heftrucks containerwagens, een veeg

wagen en enkele andere voertuigen. Het gemiddeld geluidsbronvermogen dat hiervoor is 

gehanteerd bedraagt 104 d8(A). 

Het laden en lossen van vrachtwagens en het verplaatsen van containers en big bags over het 

terrein zijn de voornaamste bewegingen. 
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kantoor. Het an oor IS geopen 

22.00 en 06.00 uur zullen gemiddeld 13 auto's komen en 13" vertrek en. e ze e wegl ngen zijn

niet in de berekeningen meegenomen gezien de lage bronvermogens en de korte tijd dat deze 

onderdeel uitmaken van de activiteiten op het terrein van inrichting. 

In figuur 3b_1 tim 3b_S, zijn de verschillende in tabel 2 vermeJde routes met uitzondering van 

de route naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (in figuur 3c) weergegeven. 

Tabel3 

Representatieve bedrijfssituatie mobieJe geJuidsbronnen Sonae Burgum BV 

aantal voertuigen per etmaalperiode 

omschrijving geluidsbron route dagperiode avondperiode nachtperiode 
07.00 -19.00 19.00 - 23.00 23.00 - 07.00 

aanvoer vlees-/pluimveemeellijn, FBG+ overige (magazijn) T 39 26 22 

aanvoer bloed/veren/haar & afvoer vet V 14 10 6 

afvoer meel M 24 2 2 

intern transport I 8 8 4 

afvoer slib waterzuivering W 2 -- -

Toelichting op de representatieve bedrijfssituatie 

De verkeersbewegingen op het terrein zijn opnieuw vastgesteld. Aan de bestaande verkeers

bewegingen zijn toegevoegd: 

• de aanvoer ten behoeve van het algemeen magazijn: een vraehtwagenbeweging overdag; 

• de afvoer van slib afkomstig van de waterzuivering: twee vrachtwagenwegingen per dag 

en een half uur pompen per vrachtwagen. 

3.2 IncidenteJe bedrijfssituatie 
Het bedrijf draait in de representatieve bedrijfssituatie reeds volcontinu. De bedrijfssituatie en 

de daarbij behorende geluidsemissie zal in de weekeinden dan ook hetzelfde zijn als in de 

reguliere doordeweekse bedrijfssituatie. 

Overigens wordt bij gezoneerde industrieterreinen bij de toetsing van de geluidsbeJasting op de 

zone geen onderscheid gemaakt in de dagen van de week. 
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4. IMMISIEMETINGEN 

4.1 Immissiemetingen door DGMR decem ef 20·0r- -----------
In de nacht van 5 op 6 december 2002 zijn immissiemetingen verricht aan de westzijde van 

Sonac ter verificatie van het rekenmodel. Het controlepunt 11 blijkt niet duidelijk herkenbaar in 

het veld en daarom is een ander controlepunt als meetpunt gekozen. Dit nieuwe controlepunt 

ligt ter hoogte van een kruising van twee sloten en is daardoor goed herkenbaar in het 

landschap (zie figuur 1 bij de notitie in bijlage 5). De metingen zijn uitgevoerd volgens 

methode 11.1 van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai van 1999 (HMRI). 

De meetomstandigheden en -resultaten zijn in bijlage 5 opgenomen. Tijdens de metingen 

waren aile bedrijfsonderdelen van Sonac 100% in bedrijf. Er waren circa 20 vrachtwagens op 

het terrein en circa 10 buiten de poort. 

De gemeten waarde blijkt gemiddeld 2 dB lager dan de berekende waarde volgens het 

rekenmodel toen actuele rekenmodel. Het berekende geluidsniveau bedraagt dus 40 dB(A) op 

de zonegrens (rekenpunt 152). De verwachting is dat het geluidsniveau op dit zonepunt 

vanwege Sonac '5 nachts volledig maatgevend is en de zonewaarde dus niet overschreden 

wordt. 

Bovenstaande meetwaarden gaven aanleiding tot het verrichten van een brononderzoek ter 

verificatie van de geluidsbronvermogens van de bronnen die bepalend zijn voor de berekende 

geluidsbelasting op de rekenpunten aan de westzijde (zie bijlage 3). 

Het meetverslag is opgenomen in bijlage Sa. 

4.2 Immissiemetingen door provincie Fryslan voorjaar 2003 
Immissiemetingen die in het voorjaar van 2003 zijn verricht door de provincie in het kader van 

hand having tonen tevens aan dat ook op controlepunt 18 (Dr. Prinsweg) aan de vigerende 

vergunningsvoorschriften wordt voldaan. Zie brief met kenmerk: 521265 van 20 mei 2003 zoals 

deze is opgenomen in bijlage 5b. 
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5. REKENMODEL 

5.1 Geluidsbronvermogens 
De gehanteerde geluidsbronvermogens voor de verschillende bronnen zijn gebaseerd op 

emissiemetingen uitgevoerd tijdens het bezoek aan de inrichting op 11 april 2003 en 

3 november 2004. 

De metingen zijn uitgevoerd volgens methode II.2 en II.3 uit de HMRI-1999. Deze metingen 

zijn verricht met meetapparatuur van het fabrikaat Bruel en Kjcer: 

• real-time geluidsniveaumeter, type B&K2260, serienummer 237 04 44; 

• 1/2" condensatormicrofoon type B&K 4189, serienummer 236 4147. 

De overige gehanteerde geluidsbronvermogens zijn gebaseerd op emissiemetingen uitgevoerd 

tijdens eerdere bezoeken aan de inrichting en kengetallen afkomstig uit het DGMR

meetarchief. 

WatelZuivering 

Het aanbrengen van rubberen slabben bij de uitstroomopeningen van de puntbeluchters heeft 

geleid tot een reductie van het geluidsbronvermogen van 7 dB, bronnen 008-010 stromend 

water. 
De puntbeluchters (bronnen 006 en 007) zijn op basis van controlemetingen 5 dB in 

geluidsvermogen gereduceerd. 

De puntbeluchter (bron 001) en het bijbehorende watergeluid (bron 002) bij de meest 

oostelijke beluchter zijn door een controlemeting gewijzigd, dat wil zeggen: de plaats van de 

bron 002 is verschoven naar de werkelijke locatie en het gemeten geluidsbronvermogen van de 

beluchter bleek 3 dB lager. 

Procesbeheersmaatregelen 

Door beheersmaatregelen in processen is voor de volgende bronnen in het rekenmodel het 

effectief geluidsbronvermogen met de in de tabel genoemde waarden gereduceerd. 

De correcties zijn ingevoerd bij de bedrijfsduurcorrectieterm in het rekenmodel. Dit betekent 

echter niet dat de geluidsbron maar een dee I van de tijd in werking is. 
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o.\lgr.zicbt..et(eme..ve re 
omschrijving geluiCiSliron 

lueo's Vleesmeellijn 

lueo's Pluimveemeellijn 

d uctie van 
10. 

401-406 

407-410 

natwasser + leidingen 363, 364, 365 

leiding 162-164 

vlees/pluimveemeellijn 

ventilatoren biobed b/v/h: 167 

leiding bloed/veren 168-169 

lueo's blaed/veren/haar 360/174 

Tabel4 

h i d b et ge ui 5 ronvermogen na b h e eersmaatrege en 
eductie-in dB beheersmaatrege 

aag avonil 'nacht 

3 9 9 frequentieregeling +Iaagtoeren in 

avond/naeht (gemid. 70% 

koeleapaeitiet = 50% rpm) 

3 9 9 frequentieregeling 

2 2 2 

2 2 2 reorganisatie luehtstromen en 

afzuigpunten waardoor 

ventilatieeapaeiteit (90% Lp.v. 

van het maximale debiet) 

3 3 3 

3 3 3 

3 3 3 frequentieregeling 

De specifieke gegevens van het rekenmodel (meetresultaten, bronuitwerking en bedrijfsduur

correctietermen) zijn opgenomen in bijlage 3. Een overzicht van de relevante geluidsbronnen 

(invoergegevens rekenmodel) is opgenomen in deze bijlage. 

5.2 Akoestisch rekenmodel 
De geluidsoverdracht van bronnen naar rekenpunten is berekend met het softwarepakket 

Geonoise VS.04. De basis wordt gevormd door het zonebeheersmodel dat is aangeleverd door 

Servicebureau de Friese Wouden. In dit akoestische rekenmodel zijn aile relevant reflecterende 

en afschermende objecten meegenomen, evenals aile geluidsbronnen van het bedrijf. De harde 

bodemgebieden zijn ingevoerd, voor het overige oppervlak is gerekend met een zachte bod em 

standaard bodemfactor = 1). De rekenpunten liggen 5.0 m boven het lokale maaiveld. 

De reflectie in de achterliggende gevel wordt niet meegenomen (invallend niveau). 

V~~r de berekening van de geluidsoverdracht is methode II.S toegepast. In het programma 

zijn de bronsterkten (het akoestisch vermogen) en andere akoestisch relevante parameters van 

de geluidsbronnen ingevoerd. 

Met het programma zijn vervolgens de overdrachtsverzwakking (zoals afstandsverzwakking, 

bodemeffect en ItJchtdemping) en de daaruit volgende geluidsniveaus op de immissiepunten 

berekend. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT is bepaald door het in mindering 

brengen van de meteocorrectieterm (Cm) en de bedrijfsduurcorrectieterm (Cb). 
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REKENRESULTATEN 

[angtijageml(lHe1d" oe-o-oTdeling'sniveau (tAr,LT},-------------~ 

Op basis van de emissierelevante bronsterkten en de representatieve bedrijfssituatie is de 

geluidsbelasting berekend op de punten uit de vergunning en op de zonegrens. De berekende 

waarden zijn in tabel 4 gegeven. Zie ook de uitvoerige resultaten in bijlage 4 

Tabel 5 

Berekende invallende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus op Sm 

ten opzichte van het maaiveld in dB(A) vanwege de representatieve bedrijfssituatie 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau over-J 

LAr,LT (dB(A» onderschrijding 

berekend (RBS) vergund per 1-9-2001 
(dB(A» 

beoordelingspunt dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht 

175 Mounepaed 2 47 46 45 47 47 46 0 -1 -1 

16 mounepad 12 verg.punt 45 44 43 45 44 44 0 0 -1 

18 vergunningpunt Dr Prinsweg 46 45 43 47 45 43 -1 0 0 

11 vergunningpunt west 53 53 53 54 54 53 -1 -1 0 

25 eontrolepunt west nieuw 50 49 49 -- -- -- -- -- --
176 Mounepaed 6 46 45 44 -- -- -- -- -- --
177 Mounepaed 8 45 43 42 -- -- -- -- -- --
170 zone 41 40 39 -- -- -- -- -- --
152 zone 40 39 39 -- -- -- -- -- --

, . 
zle figuur 2e voor posltles van de rekenpunten 

Uit de rekenresultaten blijkt dat op aile vergunningpunten wordt voldaan aan de voorschriften. 

Ook de immissiemetingen hebben aangetoond dat de gemeten waarde voldoet. 

6.2 Maximale geluidsniveaus (LAmax) 

Ten gevolge van het manoeuvreren van vrachtverkeer op het bedrijfsterrein kunnen op de 

dichtstbijgelegen woningen maxima Ie geluidsniveaus optreden. De geluidspieken van de 

rijdende en ma~oeuvrerende vrachtwagens liggen doorgaans 4 dB boven de geluidsbron

vermogens van deze vrachtwagens. Het maxima Ie geluidsniveau van de vrachtwagens is 

bepaald door 4 dB(A) bij het individuele immissieniveau van de bronnen aan het begin of eind 

van de route (remmen/optrekken) op te tellen Lj - em (bijlage 4). Het neerzetten van (lege) 

containers op het noordelijk en zuidelijk deel van het bedrijfsterrein veroorzaakt een 

piekbelasting met een emissierelevante bronsterkte van 114 dB(A). 
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In tabel 6 zijn de maximale geluidsniveaus weergegeven vanwege de activiteiten op het Sonac

_ fabrieksterrein. 

Tabel6 

Berekende maximale geluidsniveaus ('*'-) in dB(A) 
rekenpunten dagperiode avondperiode nachtperiode vergund 

175 verg. punt Mouoepad 2 52 52 52 56 
16 verg. punt Mounepad 12 52 52 52 52 

De piekgeluiden worden veroorzaakt door het neerzetten van de containers op het zuidelijk 

gelegen opslagterrein. De berekende geluidsniveaus voldoen aan de vergunde plekgeluids

niveaus. 
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7. ALARA 

--- --------- - -;-- ---;----=----• ..------
7.1 Geluidsbeperkende maatregelen ------------------

De geluidsbeperkende maatregelen van de laatste jaren zijn hierna samengevat 

Getroffen maatregelen 
Belangrijke reducties zijn gerealiseerd door bronmaatregelen bij de waterzuivering. de nat

wasser en omkasting en isolatie van ventilatoren en stoomleidingen. Daarnaast zijn de 

geluidbronvermogens van de veel installaties (condensors, ventilatoren, etcera) gereduceerd 

door technisch onderhoud en het toepassen van procesbeheersmaatregelen zoals traploze 

toerenregeling. 

Tabel7 

Limitatief overzicht geluidsbeperkende maatregelen 

bronnummer bronnaam type maatregel reductie L,.,. 

13* ventilator contacttanken vervangen in 1998 10 dB 

14* bloweraggregaten AWZI leidingisolatie. dempers omkasting 12 dB 

aerzener compressoren 

241** dampleiding T-stuk leidingisolatie 25 dB 

242** dampleiding lengte 12 m leidingisolatie 25 dB 

243** dampleiding lengte 14 m leidingisolatie 25 dB 

363/364 ventilatoren natwasser omkasting (2x) 10 dB 

174 condensors op dak BVH-fabriek frequentiegeregeld (tTclploos) 10 dB 

bronnummer bronnaam type procesbeheersmaatregel dag avond nacht 

401-406 luco's Vleesmeellijn Frequentieregeling + laagtoeren (50%) in 3 9 9 

avond/nacht (gemiddeld 70% van de 

maximale koelcapacitiet resterend) 

407-410 luco's PJuimveemeellijn Frequentieregeling 3 9 9 

363, 364, 365 natwasser + leidingen Reorganisatie luchtstromen en 2 2 2 

162-164 Jeiding vlees/pJuimveemeellijn afzuigpunten waardoor 2 2 2 

ventilatiecapaciteit (90% i.p.v. van het 

maximale debiet) 

167 ventilatoren biobed b/v/h : Reorganisatie luchtstromen en 3 3 3 

168-169 leiding bJoed/veren afzuigpunten waardoor 3 3 3 
ventiJatiecapaciteit (90% i.p.v. van het 

maximaJe debiet) -
360/174 luco's bJoed/veren/haar Frequentieregeling 3 3 3 

.. * Inmlddels verwl]derd 

** bronnen niet meer relevant en dus uit het rekenmodel gehaald 

Immissiemetingen die in het voorjaar van 2003 zijn verricht door de provincie in het kader van 

handhaving tonen tevens aan dat ook op controlepunt 18 (Dr. Prinsweg) aan de vigerende 

vergunningsvoorschriften wordt voldaan. Zie brief met kenmerk: 521265 van 20 mei 2003 zoals 

deze is opgenomen in bij/age 5b. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

'G R a m 

De geluidsbelasting vanwege Sonae op de omhggende woningen, waarvoor een liogere 

grenswaarde is vastgesteld, voldoet aan de opgestelde saneringswaarden zoals deze in de 

vergunning van oktober 1999 zijn opgenomen. 

De geluidsbelasting op de zone vanwege Sonae bedraagt maximaal 49 dB(A) zonepunt west 

(152). 

Aan te vragen geluidsruimte 
In tabel 8 is de aan te vragen geluidsruimte op de voorgestelde vergunningpunten weergeven. 

Daarnaast wordt voorgesteld op de geluidsgevoelige bestemmingen te vergunnen (o.a. punten 

175, en 16) en eontrolepunt 11 vanwege de sleehte herkenbaarheid in het veld ten westen van 

Sonae te laten vervallen en dit punt te vervangen door een nieuw punt 251 zie figuur 2e. 

Tabel 8 

Aan te vragen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr.LT in dB(A) 
langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau 

LAr.LT (dB(A» 

beoordelingspunt dag avond Nacht 

175 Mounepad 2 47 47 46 

16 Mounepad 12 45 44 44 

18 vergunningpunt 47 45 43 

25 eontroiepunt (nieuw) 50 49 49 

V~~r de maxima Ie geluidsniveaus (LAmax) adviseren wij de maxima Ie piekgeluidsniveaus uit de 

vigerende vergunning over te nemen. In de tabel is tussen haakjes het berekende piekgeluids

niveau weergegeven. 

Tabel 9 

Aan te vragen maximaal piekgeluidsniveau LAmax in dB(A) 
maximaal geluidsniveau 

LAmaz (dB (A» 

beoordelingspunt dag avond naeht 

175 Mounepaed 2 56 (52) 56 (52) 56 (52) 

16 Mounepaed 12 52 (52) 52 (52) 52 (52) 
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Figuur 1 tim 3 
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Figuur la. Ligging Sonae ten opziehte van haar omgeving 
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C2002.3024.04.ROOl 
Sanae Burgum B. V. 

_. Bijlage 1 

-

Begrippen 
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C.2002.3024.04.R001 
Sonae Burgum B.V. 

_begtipjJ:emli nolollie 

Immlsslepunt 

Referentiepunt 

Impulsachtig geluid 

Muziekgeluid 

Tonaal geluid 

Stoorgeluid 

Dagperiode 

Avondperiode 

Nachtperiode 

Meteoraam 

Gevel (uitwendige 

scheidingsconstructie 

Representatieve 

bedrijfssituatie 

Bed rijfstoesta nd 

Invallend geluidsniveau 
-

Meethoogte 

Beoordelingshoogte 

Beoordelingspunt 

Equivalent geluidsniveau 

Langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau 

notatie 

Hm [m] 

He [m] 

LAeq 
[dB(A)] 

LAr,LT 
[dB(A)] 

omschrijving 

-Se-plaats waar-het'geluicisniveatrwerdt bepaald 

Meet- of reKenpum georol~als-positie om--van-daartJit---t!ooF 

extra polatie het geluidsniveau op een beoordelingspunt te 

bepalen 

Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 

aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar impulskarakter. De 

waarneembaarheid van het impulskarakter vindt op subjectieve 

wijze plaats 

Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 

aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter. De 

waarneembaarheid van het muziekkarakter vindt op subjectieve 

wijze plaats 

Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 

aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar tonale karakter. De 

waarneembaarheid van het tonale karakter vindt op subjectieve 

wijze plaats 

Het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door 

andere geluidsbronnen dan die waarvan het geluidsniveau wordt 

bepaald. 

De beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur 

De beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur 

De beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur 

De meteorologische omstandigheden waaronder een goede en 

stabiele geluidsoverdracht plaatsvindt 

Een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of 

gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak 

Situatie waarbij de voor de geluidsproductie relevante 

omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij 

volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode. Deze 

bedrijfstoestand moet met enige regelmaat optreden (> 12 maal 

per jaar) 

Toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten 

metingen 

Het geluidsniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de 

eigen gevelreflectie betrokken wordt 

De hoogte van het immissiepunt boven maaiveld waarop 

microfoon voor de geluidsmetingen zich bevindt 

De hoogte van het beoordelingspunt boven maaiveld 

Het punt waar het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt 

bepaald en getoetst aan (eventuele) grenswaarden 

Het energetisch gemiddelde van de f1uctuerende niveaus van het 

ter plaatse, in de loop van een bepaalde peri ode optredende 

geluid (T) 

Idem, zo nodig gecorrigeerd voor de aa nwezig heid van 

impulsachtig geluid, zuivere tooncomponenten of muziekgeluid. 
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C.2002.3024.04.ROOl 
Sonae Burgum B.V. 

etmaalwaarde 

Maximale geluidsniveau 

Incidentele bedrijfssituatie 

Gestandaardiseerd 

immissieniveau 

Immissierelevante 

bronsterkte 

Langtijdgemiddeld 

deelgeluidsniveau 

Langtijdgemiddeld 

deelbeoordelingsniveau 

Bedrijfstijdcorrectieterm 

Meteacorrectieterm 

Geluidsbelasting --vanwege 

een industrieterrein 

Grenswaarde 

Piekgeluidsniveau 

4tmaal 

[dB(A)] 

LAmax 
[dB(A)] 

l.; 
[dB(A)] 

4vr 
[dB(A)] 

LAeqi,LT 
[dB(A)] 

LAri,LT 
[dB(A)] 

Cb [dB] 

Cm [dB] 

Bi 

[dB(A)] 

LAeq 
[dB(A)] 

LAmax 
[dB(A)] 

De etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

vanwege een bedrijf/inrichting is de hoogste van de volgende 

-drie-waarden : .-

• her-langtijdgemiddeld-beoordelingsniveau-Q-VQf:-de-dagperiode 

(07.00-19.00 uur) beoordeeld op 1.5 m boven maaiveld 

(l.lag); 

• het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau over de 

avondperiode (19.00-23.00 uur), vermeerderd met 5 dB 

beoordeeld op 5 m boven maaiveld (ofwel Lavond +5); 

• het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau over de 

nachtperiode (23.00-07.00 uur), vermeerderd met 10 dB op 5 

m boven maaiveld (ofwel Lnacht +10). 

Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau in de 

meterstand 'fast' en gecorrigeerd voor de meteocorrectieterm em 
Bedrijfssituatie die ten hoogste gedurende 12 keer per jaar 

optreedt 

Het equivalent geluidsniveau dat tijdens een bepaaJde 

bed rijfstoesta nd onder meteoraamomstandigheden op een 

bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld 

Het geluidsvermogen in octaafbanden of in dB(A) van een 

denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de 

werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt 

dezelfde getuidsdrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke 

geluidsbron 

Equivalent A-gewogen geluidsniveau over een specifieke 

beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke 

bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij een meteogemiddelde 

geluidsoverdracht, zo nodig gecorrigeerd voor de gevelrefiectie. 

Equivalent A-gewogen geluidsniveau op een beoordelingspunt 

over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een 

specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, zo nodig 

gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, 

zuivere tooncomponent of muziekgeluid. 

Correctieterm voor de werkelijke bedrijfstijd van een geluidsbron 

ten opzichte van de totale tijd van de betreffende etmaalperiode 

Correctieterm voor meteorolagische invloeden 

Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau (LAr,LT) in dB(A) 

op een bepaalde pJaats afkomstig van een bepaatde bron af 

brangraep of inrichting(en) gelegen op een zoneringsplichtig 

industrieterrein 

Op een beoordelingspunt nader te definieren maximaal 

toelaatbaar geacht geluidsniveau (beoardelingsniveau af 

geluidsbelasting) 

Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau, meterstand 

'fast' gecorrigeerd met de meteocarrectieterm Cm, dan wei het 

berekende immissieniveau minus de meteocorrectieterm (l.; -

Cm) 
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C.2002.3024.04.ROOl 
Sonac Burgum B.V. 

lnvoergegevens rekenmodel (gebouwen, objecten en rekenpunten) 

Bijlage 2 
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C.2004.3024.04.001 
Sonac Burgum BV 

Model :Sonac, aanvraag revisieverqunning Wm - versie 5: november 2004 - model vocr bijlagen november 20 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Bodemgebieden, vocr rekenmethode Industrielawaai - lL 

Id Omschrijvinq Bf X-I 

- - - --------------------- -- ----------------------------.---
160 Koek.koekswei 0, 00 195622,15 

166 Uleflecht 0, 00 195459,80 

181 Rendac Son 0, 00 195859,12 

-----182 0,00 195861,66 

183 o..-O_Q 195616,51 

- --18 ~ l\e.ndM'~ af.etblok 0,00 I'9S8~;-9 
195624,91 

Y-l 

517082,90 
517564,66 
517268,29 
577261,61 
511318,51 

Bijlage 2a 

57~~~}--------------------=:: 
200 Koelcoc..k$we D,.ctO 
204 Koex.oeks\IIei 0,00 f95914 , 

0,00 195640,13 
:-4 ;r--------S·+7·253.~~------------

511063,3? 
205 wegen 
206 wegen 

201. wegen 
208 wegen 
209 wegen 
210 Solcamastraat 
211 Solcamastraat 

212 Solcamastraat. 
213 Solcamastraat 
214 Solcamastraat. 
215 Solcamastraat 
Zl6 wegen 

211 wegen 
21B wegen 
219 wegen 
220 wegen 
221 wegen 

222 weqen 
223 weg-en 
224 wegen 
225 W'egen 

221 weg 

228 weg 
230 weg 
231 weg 
232 weg 
233 weg 

234 veg 
235 weq 
236 veg 
231 weg 
238 

239 
240 weg 
245 Bergumerdam 
246 H.W.K . .fI.idder H.van Katten .. weg 

241 

248 
249 Mr.W.M . Oppendijk:. van Veenweg 

250 Mr.W.M. oppendijk van veenweg 
251 Mr.W.M. Oppendijk van Veenweq 

252 

256 
257 bedri jesterrein Frieo Kaas 

394 Damsingel 
395 Bedrijis terrein LMF 
391 Haven aan Berqumerdam 

398 Qosterse hei 
399 Oosterse hei 
400 Oosterse hei 
401 Oosterse hei 
403 

415 RWZI-verhard terr bi j droogbed 
487 wegen Sumar 
488 wegen Surnar 
489 wegen Sumar 
490 .... egen Sumar 

491 wegen Sumar 
492 wegen Sumar 
493 wegen Sumar 
494 wegen $umar 
495 wegen $1lJ1I"" 

496 wegen $umar 
491 wegen $umar 
498 wegen Burgum 

499 wegen Surgum 
500 weqen Burqum 

501 wege!"l Burgum 
502 wegen Burgum 
503 wegen Burgum 
504 weqen Burqum 
505 terrein optie Pap.fab.+ AMvB 

394 Damsingel 
7 RWZ I harde bodem 

no Vestiqing Woudengroep 
125 Solcamast.raat 
n6 solcamastraat. 

540 nieuw opslagterrein 

Geonoise V5.04 

0,00 195120,98 

0,00 195902,66 
0, 00 . 195590,62 
0, 00 195920,64 
0,00 195924,49 
0,00 19611 1,15 

0,00 196123,45 
0, 00 196146,84 
0, 00 196282,98 
0, 00 19633B,91 
0, 00 196391,06 

0,00 196426,22 
0,00 195902,33 
0,00 196031,48 
0,00 196036,11 
0,00 19611 1,59 

0,00 196192,6B 
0,00 196041,50 
0, 00 195925,80 
0, 00 195931,3? 
0,00 195413,10 

0, 00 195903,92 
0, 00 195600,82 
0, 00 195523,21 
0,00 195532,88 
0,00 195450, BO 

0,00 195449,30 
0,00 195461,38 
0, 00 195101,80 
0, 00 195106, 02 
0, 00 195610,84 

0,00 195911,46 
0,00 196163,78 
0, 00 195347,20 
0,00 195220,68 
0,00 195540,30 

0,00 195511,15 
0, 00 195681,09 
0, 00 195128,71 
0,00 195771,46 
0, 00 196171,25 

0,00 195456,39 
0,00 195463,66 
0,00 195580,10 
0, 00 196064, 08 
0,00 195438,94 

0, 00 195549,00 
0, 00 195544,00 
0, 00 195653, 00 
0,00 195119,00 
0, 00 195138,61 

0,00 196355,00 
0, 00 195633, 93 
0, 00 195107,45 
0,00 195115,17 
0,00 195940,48 

0, 00 195616,93 
0,00 195139,35 
0, 00 195140,14 
0, 00 195944,64 
0,00 195909,96 

0, 00 195959,90 
0,00 195196.22 
0, 00 195233, 06 
0, 00 195460,25 
0, 00 195454,99 

0, 00 195530,43 
0, 00 1956ll, 01 
0,00 195651, 02 
0,00 195663,01 
0, 00 195926,29 

0, 00 195580,10 
0,00 196182,11 
0, 00 196368,44 
0, 00 196124.40 
0, 00 196308,99 

0,00 195556,56 

517011,71 

517022,31 
571106,60 
517259,50 
517422,58 
577611.,40 

517605,41 
571623,00 
517637,33 
577652,32 
571680,33 

571711,60 
571022,17 
571031, 06 
517031, 01 
571035,10 

517043,71 
517031, 01 
517021,18 
576911,75 
576869,26 

516866,64 
577110,36 
577549,14 
571552,43 
571580,60 

571573,10 
571760,20 
571593,40 
571595,21 
517571,81 

571391, 01 
571629, 06 
578334,68 
518338,97 
578342,4? 

578182,01 
518206,83 
571990,25 
517973,59 
578013,49 

577161,15 
517864,62 
511431,00 
517894,06 
517981,59 

578073, 00 
578073,00 
571831,00 
517934,00 
577582,54 

517668,00 
576817,53 
576828,26 
516994,80 
576915,69 

516825,48 
516916,38 
516B26,18 
516923,32 
576861,57 

576910,14 
517013.53 
578266,42 
578243,61 
578234,83 

518191,82 
578192,61 
518027,44 
51B012,18 
571421,03 

577431,00 
577774,78 
577438,81 
571433,05 
5n428,34 

577515,61 
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C.2004.3024.04.001 
Sanae Burgum BV 

Model: Sanae, aanvraag revisievergunning Wm - versie 5: november 2004 - model voer hi jlagen november 20 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Bodemgebieden, voer rekenmethode Industrielawaai - IL 

Bf 

Bijlage 2a 

X-1 Y-1 

---.. -_. ---------------------------------------------------------- -------------------------Id Omsc:hrijving 

195549.03 577743.89 
542 

0. 00 

540-1 hard terrein 0. 00 195522.50 577661.13 

587 weq naast Oe Boer 0, 00 196281.30 577636.25 

588 we; naast Oe Boer 0. 00 196301.37 577582.58 

589 we; na3.S tJe BOar .o • .ll 6.2 517623. 6J 

590 
£I_p.nD 19623SA3--- ~'f.n -

573 Trappenhu~s De r 0'- a-f!1 0,·00 96303 ,.01 ~1S5B . 56 

2 bodemqebied 0 .30 195470.22 s'ffflb7 
11 

0, 00 195552.21 577858.20 

23 Jachthaven steeg 0. 00 195613,14 577903,00 

1 terrein VAB Of 00 195920,55 571427,58 

601 
0,00 196163,05 577595.16 

015 ",eq 0.00 196290.41 577804,15 

017 vloeistotkerend terrein 0.00 196287.30 577785.51 

016 .. eq 0,00 196180,82 577792.76 

012 opslag onverdachte grand 0.00 196261.14 577800,70 

013 opslag materiaal 0.00 196286.26 577797,80 

014 opslaq materiaal 0,00 196213.68 577790.93 

241 Prinses Margrietkanaal 0.00 196419,15 578025.19 

242 Prinses Marqrietkanaal 0,00 195869,13 577778.51 

243 Prinses Marqrietkanaal 0.00 194999.32 577754.98 

244 Prinses Margrietkanaal 0.00 196455,00 578071.00 

245 Prinses Margrietkanaal 0.00 195485.36 577715.59 

246 Prinses Margrietkanaal 0,00 195601,67 577765.95 

247 Prinses Margrietkanaal 0.00 195683.49 577741 .19 

248 Prinses Marqrietkanaal 0.00 196204.77 571860.90 

249 Prinses Hargrietkanaal 0,00 196326,63 577898.59 

199 wegen 0.00 195607.01 576700,61 

229 Koekoekswei 0.00 195610.79 576112,29 

198 weqen 0.00 195612,51 576706.56 

513 Koekoekswei 0.00 195607.30 576928.18 

514 Koekoekswei 0.00 195607.60 576949.37 

515 'Koekoekswei 0.00 195608.84 576968.28 

516 Koekoekswei 0,00 195614.56 571000.20 

517 Koekoekswei 0,00 195620.64 577025.32 

518 Koekoekswei 0.00 195637.27 577069.98 

519 Koekoekswei 0,00 195648.48 577090.40 

520 Koekoekswei 0.00 195665.18 577118.24 

521 Koekoekswei 0.00 195685.01 577144.02 

522 Koekoeks'II'ei 0.00 195705.72 577165.51 

523 Koekoekswei 0.00 195729,49 577186.92 

524 Koekoekswei 0.00 195758,79 577207.85 

525 Koekoekswei 0.00 195786.30 577223.93 

526 Koekoekswei 0.00 195814.03 577236.61 

527 Koekoekswei 0.00 195842.26 577246.14 

528 Koekoekswei 0.00 195868.08 577252.90 

529 weqbodem 0,00 195902. 61 577258.46 

185 Rendac Son 0.00 195815.56 577262.58 

186 Renciac Son 0.00 195853.25 577339.44 

187 Rendac Son 0.00 195836.44 577348.66 

600 Senae Burgum 'Ierrein 0.00 195335.97 511'414,90 

601 Sonae Burgum Terrein 0,00 195583.52 577469.94 

B991 containeropslaqveld 0.00 195429.11 577220.36 

Geanoise V5.04 17-11-200414:48:25 
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C.2004.3024.04.001 
Sanae Burgum BV Bijlage 2b 

Hodel:Sonac, ae.nvraag revisieve=gunninq Wm - ve:sie S: november 2004 - model voor bijlagen noveft'.bel' 20 

Creep: (hoofdgroep] 
Lijse van Gebouwen, voor rekenmethode Industriela'olaai - !t 

Id Omschri jv1ng X-1 Y-1 l'1a",iveld Hoog-t.e ReEl. " c:p Koppelldl KoppelId2 

-------.--~--,~-~-~------------------~--------.---------------------------- .. - - -------. 
1 Wate=%uil/e~in9 195148,62 517318,60 0,00 Z. OO 0 , 80 OdB 

) Wat.en:uivering 195148,47 511360,29 0, 00 2.00 o, eo OdB 

• Waterzuiverinq 195148,48 511366,35 0,00 1,00 D,BO o dB 

5 Wat.e:,zuivering 195148,58 5'71312,44 0,00 2,00 D. eo o dB 

Jl Wate:::uivering 195140,79 571359,D8 0,00 t , DO 0.80 o dB 

IS .. "'e;in [95140';' __ .,QJI ___ 0.l,.l 0 dB 

20 W.Gote=-xul v.e.rlnq l.9S111.,. 2 .. 00 - 0; 1 -if~' 

2 v4te:-zu.1ve~ltH. 195691,84 ; 1:10 C. O -dII 

39 ""too:: 'lUll. ~. 00 0,80 OdB 

39 w~rkp1aars complex 195434,S4 -;"'(10- --0. '0 dB 

'0 wennberqsilo 195518 , 72 511265,08 0,00 24.00 0 , 80 OdB 

41 laadsilo 195542,84 511275,16 0,00 6,00 0.80 OdB 

'2 korre1pers 195541,98 57128111,64 0,00 10,00 0,80 OdB 

43 biobed kot"relpersen 195529,69 511283,81 0, DO 4,00 0,80 OdB .. \lerkplaats coraplex 195493,31 571241, " 0,00 4.00 0,80 OdB 

•• ont:vangsthal 195451,61 511285,24 0,00 11,50 0,80 OdB 

" brekerhal 195489.18 517J43,59 0,00 14,00 0,80 OdB .. brekerha1 195501,25 577J14,513 0,00 14,00 0,80 OdB .. vle~smeelli jn Ipl uimveemeelli jn 195520,73 571323,17 0,00 6,00 0,80 OdB 

50 vleesllleelli jn Ipluimveemeelli jn 195572,12 57134B,03 0,00 10,50 0,80 OdB 

51 vl~esfleellijn/pluilJlveemedlijn 195519,30 577358,66 0,00 7,00 0,80 OdB 

53 vleeslIleelli jn/plIJimveemee11i jn 195561,75 571375,49 0,00 8,00 0,80 OdB 

54 vleesllleelli jn/pluimveerneallijn 195546,94 571348,61 0,00 9,00 0,80 OdB 

55 vleesrneelli Jn/pluimveemeelli jn 195523,87 571358,47 0,00 !l,OD 0,80 OdB 

5. v leeslllee1l1 jn/pluirnveemeelli jn 195523,4S 571351,70 0,00 11,00 0,80 OdB 

51 vleesmeelli jn/pluimveemeellijn 195531,22 577343,41 0,00 23,00 0,80 OdB 

59 dest.ruct:.or 'tanks 195566,00 5'77284,49 0,00 20,00 0 , 20 OdB 

59 destrucror 'tanks 195566,00 577293 , 09 0,00 20,00 0.20 OdB .. bedrijfs!tant.oor 195528,72 577437,92 0,00 2~ 00 0,80 OdB 

65 werkplaot:s 195511~ 11 577411,92 0,00 4,00 0.80 OdB 

•• afleverinqsst.ation 195500,61 571413,60 O. 00 3,00 0,80 OdB 

•• ketelhuis 195478,95 577415,65 0.00 9,00 0.80 OdB ., qasreduceer 195462,82 511421,83 0,00 4,00 0,80 OdB 

13 opsla.gloods 195399,92 571233,87 0,00 1,00 0,80 OdB 

74 opsla.glood.s qrondst:.often 195400,52 5i1237,OI 0,00 6.00 0, 80 o dB 

" haarfabriek 195393,81 577283.68 0,00 7,00 0,80 o dB 

11 ha!lrfbbriek 195394,35 577J22.89 0,00 9,20 0,80 o dB 

19 hllarfabriek 195399, B4 577326,91 0,00 9,00 0,80 o dB 

Bl hllBrfabriek 195416,28 511J34,41 0.00 5,00 0,80 OdB 

92 haa::fabriek plat.form 195416.06 571322.36 0,00 2,50 0,10 o dB 

93 opslagloocLs 195445.68 571380,10 0,00 1.00 0,80 o dB .. opslagloods 195339,58 511473,73 0, 00 5,00 0,80 OdB 

85 nis"ennut: 195389,73 577469,50 0, 00 4.00 0,20 o dB 

8. kanroor a..annemer 195389, J4 577445,26 0,00 3,00 0,20 o dB 

201 Damsingel 32 195561,06 511233,48 0,00 B,OO o,eo o dB 

243 ",G 195415,65 577314.5B 0,00 4,00 0,80 o dB 

299 raG 195361,55 577339,57 0,00 11,00 O,BO o dB 

289 FaG 195361,54 577358.90 0, DO 11,00 0,80 o dB 

291 FaG U5362,75 577395,21 0, DO 4,00 0, BO OdB 2002 

292 Biobed FBG 195296,47 57'7J13,02 0,00 2,00 0.00 OdB 

293 Biobed a/V 18 19531$,01 517352,7Z 0, DO 2, SO 0,00 OdB 

294 Biobed B/V/B 195315,28 5'7382,26 0,00 2.00 0, 00 OdB 

295 Biobed vleesrneelli jn /pl~i.'lIveemeelU jn 195468,56 577500.03 0,00 3,00 0.00 OdB 

296 Biobed breker/ont.vanqst:.h.al 195351,15 577281.92 0,00 0,50 0,00 OdB 

291 opslag 1953 .... 33 51726B.96 0,00 6,00 0, 00 OdB 

298 Chemica!.opslaq 195415,21 577219.84 0,00 3,00 0.80 OdB 

299 1'1I1ud 195281,19 577312,54 0,00 2,50 0, 00 o dB 

300 rotonde 195532,19 5771B5,12 0,00 0,00 0,80 OdB 

301 rot.onde 195514,41 571204,46 0,00 0,00 0.80 OdB 

302 rotonde 195506,16 517206,51 0,00 0,00 0,80 OdB 

303 ro'tonde 195498,11 577204,52 a, 00 0,00 0,80 OdB 

30' rot.ande 195493,75 517198,19 Q,OO 0,00 0,80 OdB 

305 rot.onde 195492,16 511189,78 Q,OO 0,00 0,80 OdB 

30' rot.onde 1954.95,42 517182,70 0.00 0,00 0,80 OdB 

301 rotonde 195512,97 511166,12 0,00 0,00 0,90 o dB 

308 rot.onde 195519,71 517164,11 D,OO 0,00 0,90 o dB 

309 rotonde 19552B,21 571166,09 0,00 0,00 0,90 OdB 

310 rot.onde 195533,16 517112,82 0,00 0,00 0, 90 o dB 

311 rot:onde 195534,08 517119 , 38 D, DO 0,00 0,80 o dB 

312 loods 195480,66 571210,18 D,OO 3.00 0, 80 OdB 
, 
~ 

313 loods 195492,09 511137,31 0,00 0,00 0 , 80 OdB 

36' nat.wasser venti1 195569,15 5113&2,15 0,00 12,00 0,90 OdB 

3.5 notWa.5ser venti 1 195570.09 577367,45 0,00 12,00 0,80 OdB 

-= 361 Hodel I.ucos 1954og,93 571340,91 0,00 11 , 00 0, 80 OdB 366 

3 •• model lucas 195489,72 511329,89 0,00 17,00 0,80 OdB 3" 

" Rendac Son 195821,79 517299,19 0,00 5,00 0.80 OdB 

I woninqen Berguruerdam 41-4' 195446.58 5719B9,90 0, 00 5,60 0, 80 OdS 

• F=ir;o-kant.oor Bergwnerdam 26 195405,90 578002,62 0,00 1,00 0, 80 OdB , woninqen Bergurnerdam 33-35 195471,98 578033, S8 0,00 6,00 0,80 OdB ,. woning Bergumerdam. 24 195)85.31 518044,59 0,00 1,00 0,80 OdB 

11 woningen Bergurnerd!lJtl 25-27 195426,25 518062,55 0,00 6,00 0,80 OdB 

,2 schuur Bergumerdam 25-21 195440,10 57BOBO,03 0,00 2.50 0,80 OdB 11 

13 woningen Be:=gwnerdam '%9-31 195446,30 51B074,90 0,00 6,00 0.90 o dB 

14 woning Be:::gumerdam 11 195491,58 518084, B8 0,00 6.00 0,80 o dB 

15 woning Bergumerdam 17 a 195506.38 518077,20 0,00 6,00 0.90 o dB 

1 6 schuur 8erqumerd4Jll, 11 195490,20 519081,15 0,00 6,00 0 ,7 0 o dB 

11 schuu: Berqumerdam 11 195414, BO 578101,58 O. 00 6, 00 0,10 o dB 

18 \loning Be:::gUlUerdllJD 23 195424,95 578093, Be 0,00 6,00 0,80 OdB 

19 won i nq 8e:gUlJlerdam 21 195409,90 57B103,13 0.00 6,00 0,80 o dB 

20 woninq Bergum.erdam 19 195409,48 578107,23 0,00 6,00 0 , 80 o dB 

21 195382, 12 518149, 40 0,00 6~ 00 0. 10 OdB 

22 195341,85 518116,93 0,00 6,00 0 , 10 OdB 

23 
195442,34 511636.56 0,00 5.00 0,70 OdB ,. 195365 . 55 518126,13 0, 00 6,00 0,10 OdB ,. 195402,13 518140,15 0,00 6,00 0, 70 OdB 

" 
195410.20 518157,65 0.00 6,00 0,70 OdB 

28 
195412,48 518168,35 0,00 6,00 0.10 OdB 

" 
195351,05 518147,2.3 0.00 6,00 0,70 o dB 

30 
195318,12 518165.18 0,00 6,00 0,70 OdB 

31 
195408,92 578118,03 0,00 6,00 0,10 o dB 

32 195401,12 51B!BB,50 0,00 6,00 0,10 OdB 

33 
195404,22 518200,25 0.00 6,00 0,10 OdB 

34 
195.36B,22 5181BS,30 0,00 6, 00 0,10 o dB 
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C.2004.3024.04.001 
Sanae Burgum BV Bijlage 2b 

Model: Sonae, aanv:aolq :-evi.sieverqunninq wm. - versie 5 : novembe r 2004 .. model "oor bij14gl!!n novembe r 20 

G:-oep: (hoofdgroepl 
Lijs t. van Gebou\oIen, v oor reJc.enmet.had. Indust.riel,a",aai - IL 

l d On5ch~i jvinq X .. ! Y-l Haaiveld Hoogt:C: Ren. " Cp KoppeUdl KoppelId2 

----------- - - ... -----.------.-.--------------~-------------.. --- - - ---- --.... ---- ---
35 195361,88 578186.83 D,OO 6, 00 0,70 O dB 

36 1 95353,33 578187.18 D,OO 6,00 D, 10 OdB 

37 195333.40 518198.32 0,00 6,00 0,70 OdB 

J8 geme ent.el1uis 195322, OS 518123 , 90 0,00 9,00 0,80 o dB 3' , ge.'TIeentehuis 195276 ,1 5 570177,25 0,00 9,00 0,80 OdB 38 

- . 0 -- -~ --~ -- 1955 10, 13 518162,60 0,00 6,00 0.00 OdB 

42 bot.enhuis Be-'"9U1It: :-OU 2 .. 1-9Slt, i 02' &1 

- 43 oods &U~ tCiAtl 2.Q 195371.81 518051. • • -

44 b ot.enhuis Be tSJ UlllcrdAa 2. l!ISJj6 ...... .. S7BOrD,83 

45 bote nhuis 8ergumerdam 24 195348 , 18 5-'8043. 
46 19532a , 90 5'18199 , 7J ----
47 U5534,95 518014 , 10 0,00 6.00 0,10 o dB 

4. 195522,63 578083,28 0 , 00 6 , 00 0,70 o dB 

49 gemeent.ewerf 195614,40 518127, B8 0,00 6,00 0,80 OdB 

51 195316, DO 511678,00 0,00 12,00 0,10 OdB 

52 195536,30 518212,55 0,00 6,00 0,70 OdB 

53 gara ge pcrap 1 95431,99 578214,61 0,00 6,00 0,10 OdB 

54 195418,75 51821B, 05 0,00 6,00 0,70 OdB 

55 195391,43 578208,75 0,00 6,00 0,70 OdB 

56 K.W.K . Ridder H. van Kat.t.pn .• weg 195248,00 511832 , 00 0,00 7,00 0,00 2dB 

51 H. W.K . Ridder Ii . van ltatten •. weq 195232,90 57806B,88 0,00 5, DO 0,00 2dB 

S8 H.W.K . Ridder H.van lta'tten •. ,",eg 195229,88 578163,38 0,00 3,00 0,00 2dB 

5. H.W.It . Ridder H. . van Ka~ten .• ..,eg 195238.00 57B164. 00 0,00 1,00 0, 00 2dB 

60 195410,02 517735,35 0,00 $,00 0.70 o dB 

61 195436,70 517750,52 0,00 5,00 0,70 OdB 

62 "oning DaI1I:!I1ngel 2 195454,30 577746,98 0,00 3.50 0,70 OdB 

63 Hat:er$teunpunt. - loods 195518, 02 577760 , 49 0,00 3,50 0,80 OdB 

6' Water.s t.eunpunt. - loodsVl 195515,36 577737,5S 0,00 4,50 0.80 OdS 

65 Hate~'teunpunt.-tirml.erw/kantoor 195418,65 577757.25 0,00 4, 00 0 , 80 OdB 

6. ,",onin9 Dams1ngel 6 19541',90 511611.91 0,00 6,00 0,10 OdB 

6. wonin9 Damsingel 6 195477,88 511672,00 0,00 6,00 0,70 OdB 

11 ,",on1nq DaIIIsinqel 7 195497,98 511642,32 0,00 6,00 0,70 OdB 

13 waning Dams.i.ngel 12 195489,53 577631.85 0,00 6,00 0,10 OdS 

.4 195506,25 577555,18 0,00 6,00 0,70 o dB 

.5 195499,43 51"1545,63 0,00 6,00 0,70 o dB 

91 
195451,65 51"1554,95 0,00 6,00 0,70 D dS 

,2 19!1448,22 517543,70 0,00 6,00 0 , 70 OdB ., Venlto-loods 195891,28 577728.01 0,00 1,00 0 . 70 OdB 

102 won1ng D~ Bjirk 36 19U84,10 57B041.00 0,00 6,00 G.80 OdB 

103 196140, Jl 517949 , 69 0,00 6, DO C.70 o dB 

104 wan1ng D~ Bj.:i.rk 38 196181,93 578036.20 0 , 00 5 , 50 0 . 80 OdB 

105 "on1ng De Bjirk 40 196209,46 578009,37 0,00 5,50 0,80 OdB 

106 woninq De Bjirk 42 196235,39 578012,94 0,00 5,50 0, BO OdB 

107 Io'Onin9 De wyleh 26 196244,92 518001, 95 0,00 5,50 0.80 OdB 

10. waning De Hylch 28 U6262.19 578005,19 0,00 5,50 0,80 OdB 

127 195193,50 577114,90 0,00 8,00 D,70 OdB 

128 
195795,64 517166,51 0,00 8,00 0,10 OdB 

12. 195195.82 577148,64 0,00 8,00 0,10 OdB 

130 
1 95195,64 517115, :ZJ 0,00 8,00 0 , 70 OdB 

131 195786,09 517058, 06 0,00 6,00 0,10 OdS 

132 
195579,10 571090,98 0,00 8,00 0,70 OdB 

133 195602, 80 577010.10 0,00 8,00 0,10 OdB 

13< 1 95825,82 511053,60 0,00 6,00 0,70 OdB 

135 195809,03 577040,11 0,00 6,00 0,70 OdB 

138 
19512],18 578099.93 0,00 4,50 0,70 OdB 

13, 195120,80 518111.98 0,00 4 , SO 0,10 OdS 

140 195821,52 518011 , 13 0,00 4,50 0,10 OdB 

141 195670,80 578034,12 0,00 6, 00 0,70 OdB 

142 195659,18 578132.83 0,00 6,00 0,70 OdS 

143 195613.6D 518163,48 0,00 6,00 0,10 OdB 

144 poies l 195621,90 578168,30 0,00 2 , 00 0.80 OdB 

145 wo nin 9 19!1664,S8 578182,30 0,00 2,00 0,80 OdB 

146 bi) garage '? 195730,40 518189,58 0,00 5,00 0,80 OdB 

141 pomp 195162,43 518213,30 0,00 2, DO 0,80 o dB 

140 Peugeot: garage 1 95783, 00 578201, 58 0, 00 4,00 0,80 OdB 

149 Iilcrans 195193,10 578213,35 0,00 2,00 0.80 OdS 

150 Ii1t::'ans gr loeds 195846,00 518188 , 10 0 , DO 6,00 0,80 OdB 

151 v / d Ho::,n 1959]5 , 88 578247,48 0 ,00 3 , 00 0,80 OdB 

152 school 1 96001,10 511061,30 0, 00 6 , 00 0 , 70 OdB 

153 195930,25 571039,90 0 ,00 6,00 0,70 OdB 

154 195925,37 571042,34 1:1,00 6,00 0,70 OdB 

155 195893, 80 5110)8, )5 0 , 00 6. 00 0,10 o dB 

156 19 60 01.68 511001, 65 0, 0 0 6 , 00 0,70 OdB 

157 195983,10 571031. 06 0,00 6,00 0,10 O dS 158 

158 
195911,01 577011 , 55 0,00 6,00 0.10 OdB 157 

15' 
195994,43 516911 , 54 0,00 6,00 0.10 o dB 

160 195982,04 516961 , 91 0,0 0 6,00 0,70 OdB 

1 61 195974,00 516959 , 26 0,00 6,00 0,10 OdS 

162 
195953,56 576947,30 0,00 6,00 0,10 o dB 

163 195911,02 571013 , 87 0.00 6 , 00 0 . 70 OdB 

16' 
1 95923, )3 576933. 81 0,00 6 , 00 0, 10 OdB 

165 195905,94 576999, 95 0, DO 6,00 0,70 OdB 

1 66 195952,92 511005,69 0,00 6,00 0,70 OdB 

167 195842 , 40 576993 , 61 0,0 0 6 , 00 0,70 o dB 

16' 
1 95811.11 511001 , )0 0,00 6 , 00 0,70 OdS 

16. 195796,84 5'7699 9 ,10 0,00 6, aD 0,10 OdB 

170 195998,38 516931 ,5 6 0,00 6. 00 0,70 o dB 

171 195898 , 95 51690 9, 57 0 , 00 6 , 00 0,70 o dB 

172 195699,70 571 015, D) 0 ,00 6 , 00 0, 7 0 OdB 

173 195631,14 576889, aJ 0,00 6,00 0,70 o dB 

174 195639,33 516812 , 26 0,00 6, 00 0,10 o dB 

175 195755,13 576905, 20 0 , 00 6, 00 0 , 10 o dB 

181 195130,44 576 929 . 36 0 , 00 6, 00 0 ,10 o dB 

102 Harinxmawe9 195215,31 511244,15 0,00 5, SO 0,00 2 dB 

183 Ha :-inxmaweg 195261, 01 517245,18 0,00 I, SO 0 , 00 2dB 

184 195442 ,02 51763 8, 75 0 , 00 5.00 0,10 o dB 

185 
1 95398,20 51160 9. 07 0,0 0 5, 00 0,10 o dB 

187 staa1bouw hoge hal 195837,93 517723,00 0,00 13,50 0, aD OdB ,., Staalbouw 195932,28 511672,15 0,00 J,3o 0,90 o dB 

'" Staa1bouw lage hal 195087,4 7 511616, 98 0,00 10 , 40 0, eo O dB 

190 Staa lbouw wf!:-kp laat!; 1 95895,83 511 658,51 0,00 S,OO 0,80 OdB 

191 St:8albouw voor bewerki ng 195821, 00 571616. 6B D,OO 6,20 0,80 OdS 

193 
1 95375 , 38 517621,80 0,00 12.00 0 , 70 o dB 
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Hodel:Sonac, ~anv;:aa9 revisieverqlJnnin9 Wm - versie 5: november 2004 - model voar bijlagen november 20 
Groep: (hoofdqroep) 
Lijst. van Gebouwen. voer rekeMet.hode Indust.riele.vaai - IL 

Omsch:-i;ving X-I Y-l Maaiveld --------------------------------------_._---
194 
195 
191 v H.arinmaweg 
396 bruqv.woning v . RarinXJUaweg 1 

~i~=--~~:~~llCt.oo~ 

19SJ80.12 577609,10 
195313,50 517615,00 
195J10,13 57'1069,12 
195214,00 517719, DO 
195910,22 577726,00 
195952,82 571153. oS 

0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0, 00 

Hoogte 

3,00 
3, 00 
0,10 
4,00 
3,00 
J,OO 

Refl. 1k 

0,70 
0,70 
0,00 
0, BO 
0,80 
0,80 

Cp 

OdB 
OdB 
2dB 
OdB 
OdB 
OdB 

KoppelId1 

Bijlage 2b 

KoppelId2 

:;~ ___ ~;!~~;~' R~_.'"Yl.O-ocI->------------ ~:~~~!:_:-~:----~~~s:~~:~~O~ . .:c':~---!, ~O __ ~,----'=---------:.:...-~= 
426 St.,lbol.tW U:ft'toor __ 19.s.1Z~. S716U.)S 0,00 l,OO 0,80 0 dB 188 

!;~ ~::!~~~; ~P~!~i~~~=~s i~;:~~:~; S~~;~·~": ,"6:---':: ~g---~j:---:: :~-~-:;--'::----...;~----------
42. 
00 
.31 
02 
03 

O. 
435 
436 
437 
O. 
.39 
440 
4<1 
442 
443 

444 
445 
446 
'47 ... ... 
.50 
.51 
.52 
.53 

45' 
.55 
.56 
,57 
45. 

45. 
460 
462 
463 
464 

465 
466 
461 
46' 
46. 
410 
.11 
412 
413 
.14 
415 

." 471 
41. 
41. 

.. 0 
481 
482 
483 ... 
485 
"6 
506 
501 
5ee 

509 
510 
511 
512 
513 

514 
515 
516 
517 
518 

519 
520 
521 
522 
523 

524 
525 
526 
527 
528 

52' 
530 
531 
532 
5J3 

534 
535 
536 
5J1 
538 

539 
540 

Ale"i jn.se - kantoor 
Dr P~in$weg 31 w in zone 
Or Pr1nS\leg 39-43 buiten zone 
J Vigevenoweq 36-44 ne~ i zone 
Hoe!tstnweg 26-34 i zane 

J Vigevenoweg 1~-19 i zone 
J Vigeveno 8-14 net buiten 
J Vigeveno 8-14 net buiten 
J Vigeveno 8-14 net buiten 
J vigeveno 8-14 net bui~en 

J Vlgevenoweq 23 net. buit.en 
Achterweq 2 binnen zone 
Ds NoordzMnstr. 1 
Os Naardnlanst.:. 3-9 
Os Noardnanstr. 11-11 

Achte~eq 2 binnen zone 
dorpshui!!l 
span-hal 
Knilles Hytsesye1 1.3 i zone 
Gr. Suorren 1 

Gr. Duorren ] 
Gr. Buo,trlim 1a 
Gr. Buorren 5 
Gr. 8uorren 7.9 
Gr. Buorren 11 

Gr. Suerren 1J 
Gr. Buorren 17 
Gr. Buerren 19 
Gr Buerren 21 net 1 
\I ?? 19A (klein) 

COr Buerren 2) bu1ten z 
Gr Buorren 25 bu1t.en % 

R09'ge1llOunewel. le li)n 
Roggenounewei h Ii In 
Reggem)unewe Ie Ii In 

Rogqenounevei lit li jn 
R09qer:lOunewel. 1e ll. jn 
Roggemounewei le 11. jn 
Roggemounewl!1. 1e Ii jn 
voning net bul ten zone 

Roggeroounevei 2e 1i jn ne~ :r.one 
Roggemounewel. 2e 11.)n net zone 
Rogqel!lOunewe i 2e Ii In net :r.one 
Roggemounevei 2e 1i )n net zone 
R09gemounewu. 2e li)n net. zone 

Roqqemounewei 2e li)n net. zone 
Roggemeunewe1. 2e 11.)n net zone 
garages 
bedri jven ME' OVVeenweg 
\loning Mr (NVeen'Weq 

Unive Mt OvVeenweg 
bedri )v&n Hr OvVeenweg 
bedri ]ven fir Qvveen1Jeg 
bedri )Veo Mr OvVeenweq 
bed=i)ven Hr OvVeenweg 

bedrijven Mr OvVeen1Jeg 
bedri jven Hr OVVeenveg 
Kantine/lolaslakaal 
SchlJuttje 
R.i jwielstalling 

Ral 1 
Ka1 2 
Kantoor hall/2 
G.s 
Ned.Haacle,. - hal 3 

Ned. Haazlem - lfIagazijn 
Ned. Kaar1em - hal 4 
Ned.Hu.rlem - schuurtje 
Ned. Haarl - verbinding hal 4/5 
Ned.Haar1e.,. - hal 5 

Ned.H.aa.rlenil - "ok hal 5 
Ned. Kaarlem - kant.eo:·
Ned.Haarle", - kantoar 
Ned.Haa=lem - hal 6 
Ned. Haarlem - doorgang 

Ned.Haa:lena - kompressorruimte 
Ned.Haa::leCl. - hal 1 
Ned. Haa,:lem - nok hal 1 
P.E.B. 
Ned.Maarlern - hal B 

Ned. Haclrlem - hal 9 
Ned. Haarlern - ha.l 8 
Ned. Haadem hal 1 tdakl 
Ned . Itaarleru hal 2 (dak) 
frit:illco 

Frit.imc:o 
Romney1ood.3 
Romneyloods 
Smederi j East:e~hd 

loeds aut.owasst.raat 

loads autowasst.raat 
loods aut.awasstraat 

Geanoise V5.04 

195901,99 
19S6]7,84 
195638,42 
195690,91 
195663,01 

195160,46 
19S6'H,B5 
195(>92,58 
195707,98 
195724,01 

195764,66 
U58B5,74 
195953,65 
195,51,31 
195950,31 

19(>006,96 
196059,44 
196069,16 
196035,59 
196048,65 

196065,50 
196073,06 
196079,6D 
196098,16 
196109,51 

196122,51 
196141,49 
196153, B6 
196182,13 
1!U1S1,18 

19621.3,86 
196210,01 
195519,93 
195618,38 
195613,65 

195701,4S 
195150,55 
195184,19 
195819,52 
195881,26 

195573,76 
195611,81 
195661,33 
195694,10 
195143,9; 

195778,21 
195812,83 
195(>51,26 
195983,29 
196023,06 

196099,95 
195993,16 
196043,56 
196063,34 
196094,83 

196116,06 
196110,94 
195143,91 
195H1,72 
195144,10 

195144,92 
195110,48 
195772,96 
195745,60 
195912,59 

195823,43 
1958J2, B9 
195831,02 
195845,55 
195849,43 

195860,30 
195946,91 
195858,28 
195871,06 
195916, B2 

195a17,61 
195880,81 
195891,12 
195898,49 
195947,31 

195942,31 
195949,92 
195112,02 
195793,11 
195693, 11 

195102,63 
195684,19 
19S690,06 
195693,91 
195649,15 

195654,91 
195(>4B,18 

577302.96 
516829,19 
516192,88 
516810,82 
516890,93 

5'76863,30 
5168111,9S 
516819,18 
516819,1B 
576819 , 65 

576829,92 
516861,13 
511024,10 
571001, '2 
516919,18 

576989,00 
571123,B6 
577091,61 
577046,0 
511039,94 

571049,2) 
511054,13 
511051,98 
517043,12 
5110-44, ;5 

511044,41 
577045,79 
571050,95 
511066,21 
577123,60 

577012,56 
511121,27 
578225,14 
518237,16 
578241!1,58 

518254,53 
519265,41 
518212,62 
578216,88 
518289,69 

578258,24 
578268,62 
518280,12 
57B286,01 
57829&,89 

578304,10 
578301,02 
518260,84 
578252,57 
578255,53 

518256,27 
578151,48 
518164,61 
578159,54 
518123,64 

518106,06 
578081,88 
577B93,42 
517893,12 
577B83,19 

577963,18 
5179(>0,01 
517925,38 
5118'11,81 
511935,7D 

517937,82 
517939,73 
571940,50 
577922,81 
511954,45 

577956,11 
511961,72 
571910.001 
571958,74 
511929,15 

577924,32 
577960,11 
517962,23 
571994,25 
517918,'2. 

577911,14 
571929,41 
577815,63 
517921,00 
577906,24 

S11BH,9S 
517841,00 
5118(>9,24 
577906, )5 
571903,54 

517904,19 
577908,99 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
D, DO 
0, DO 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0, DO 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, DO 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, DO 
0,00 

0,00 
0,00 
D,OO 
0,00 
0,00 

D,OO 
D,OO 
D,OO 
D,OO 
0,00 

0,00 
0, DO 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, DO 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

3.50 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
S,OO 
5,00 
S, DO 

5,00 
5, DO 
5,00 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

S,OO 
S,OO 
5, DO 
S,OO 
50.00 

5,00 
5, DO 
2,00 
5,00 
4,00 

2, DO 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

S,OO 
S,DO 
4,00 
',00 
J,SO 

4,00 
4,00 
3,00 
2,00 
5,00 

5,00 
5,00 
3,00 
3,50 
4,00 

1,00 
3,50 
3,50 
5,00 
3,50 

4,00 
4,.00 
1,00 
2,50 
4.50 

4,50 
4,50 
1,50 
7,50 
8,00 

8,00 
3,00 
J.OO 
3,50 
6.00 

4,00 
9,00 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0.80 

OdB 
OdB 
a dB 
OdB 
OdB 

0,80 0 dB 
0, BO 0 dB 
0,80 0 dB 
0,80 0 dB 
0.80 0 dB 

0,80 a dB 
O,BO a dB 
0, Bo 0 dB 
o,ao 0 dB 
0,80 0 dB 

0,80 a dB 
O,BO 0 dB 
0 , 80 0 dB 
0,80 0 dB 
0,80 0 dB 

0.80 
0.80 
0,80 
0,80 
0..80 

OdB 
OdS 
OdS 
OdS 
OdB 

0,80 0 dB 
0, BO 0 dB 
0,80 a dB 
0,80 0 dB 
0~80 0 dB 

o,BO 0 dB 
0,80 a dB 
0,80 0 dB 
0,80 0 dB 
0,80 0 dB 

0,.80 0 dB 
0,80 0 dB 
0.80 0 dB 
0,80 0 dB 
0,80 0 dB 

0.80 0 dB 
0,80 0 dB 
0~80 0 dB 
0,80 0 dB 
0,80 0 dB 

0,80 a dB 
O.BO 0 dB 
0,80 0 dB 
0~80 0 dB 
0~80 0 dB 

0,80 0 dB 
0,80 0 dB 
0.80 0 dB 
0,80 0 dB 
0,.80 0 dB 

0,.80 
0,90 
0,80 
O. BO 
0,80 

0,80 
0,80 
0 .. 80 
0,80 
0,80 

D,80 
0, BO 
0,80 
0,80 
0,80 

0,20 
0.80 
0, BO 
0,80 
D,80 

0 , 80 
0.90 
0,20 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0.00 
D,OO 
0,70 

0,10 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 

0,90 
0,20 

OdS 
o dS 
OdS 
OdS 
a dS 

OdS 
OdS 
OdS 
OdS 
a dS 

OdS 
OdS 
a dS 
a dS 
OdB 

2dS 
o dS 
a dS 
OdS 
OdS 

a dS 
a dS 
2dS 
OdS 
OdS 

OdS 
ad!! 
a dS 
a dS 
a dS 

OdB 
OdB 
OdS 
a dS 
OdS 

0"" 
a dB 

". 

510 

5ao 
506 

525 

513 
513 

513 
513 

515 

513 

510 

525 
525 

525 
525 

513 
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C.2004.3024.04.001 
Sanae Burgum BV BijJage 2b 

Model: Sonae, aanvraag revis1everqunning 'tOn - ve:::sie 5: november 2004 - model voer bijlagen novembe::: 20 

Groep: (hoofdgroepl 
Lijst van Gebouwcn, veo::: relcenme.thode Indust:::idawaai - IL 

Id Omschri jving X-I r-1 Maaiveld Hoo9te Refl. 1. Cp Koppelldl Koppelldl 

----~-------------------~--.- ._----------------_--_.1 ..... ----------
5" Venko uitbreiding 19590',49 517751,82 Of 00 8,70 0,10 z· dS 

542 PlIpierfabriek. untoo:: 196111,99 511122.11 O~ DO B,OO 0, aD OdS 

543 Papierfabriek. 196105,8J 511655,20 O ~ 0 0 4,00 0.80 OdS 

"4 papie:::fabriek prod.atdeling 196092,53 517109,69 0,00 10,00 0,80 OdS 552 551 

545 PQlpit:'aI)'dt:); bordes prod.afd. 1960804.41 577102.80 0,00 12,20 0,80 OdS 

54& ft .. pj.-.:La.b..:.lek.....ll\lIJ;.JJ.Hill rocl • 196079.12 5n798,10 0,00 11.20 0,80 OdS 549 

549 (lap U' . ~ ... pl_rt- :lm..ll 
SS.9 '~pJertabriek muur nabewerking H6038,9' 
S:u ----·pOPli..:tabdal:""'1Itll'tvl.t!lIg:ol'/EUO 1,U9t9,42 

552 'lph:'tab:::.:'u.1dOO;lt [ouCla- cU.d~ lii053~5 
553 tGpicrtAbde.'t n.b.v,t':~!n9 196092,32 0, DO 55 

554 Molnlycke Sprinklel"gebouv 196115,15 5'77778,74 0,00 3,50 0,80 OdS 

555 Holnlycke nieuwe hal zuid 196001,14 511586, 01 0,00 8,00 0,80 OdS 

556 Molnlyc:ke Verbindincpgang 196032,23 511656,99 0,00 3,50 0,80 OdS 

557 E'rieo-overlappend geb (koppel) H5409,42 51'7994,68 0,00 5,00 0,80 OdS 

558 Frieo-kan'toor, c:ent=lok, tanklolt 195420,93 511955,10 0,00 7,40 0,80 OdS 

559 Frieo-t:-afo/spanninqsruimte 195404,47 511950,18 0,00 6,50 0,80 OdS 558 

560 Frieo-kaasmalc, ketelhs,mac:hlcamr 195369, 01 5'1950,10 0,00 6,50 0,80 OdS 558 

561 Frlc:o-kaasnaker1j 195393,23 577989,96 0,00 7 , 00 0, eo OdS 

562 Frieo-perslokaal.opslag 195361,16 511995.96 0,00 4.50 0,80 OdS 

563 Frico-per.sl okaal, peke110kaa1 195390,29 511814,96 a,oo 3,50 0, eo OdS 564 

56. Frico-pekel10lc,ltlllaspak (koppel) 195389,97 517815.02 0 ,00 3,SO 0, eo OdS 563 

565 Frieo-per.slokaal Iged.) 195368,40 511952,6a 0, DO 5,50 0,80 o dS 

566 Frieo-Icoelm.ach. ruirate 2e verd. 195353,83 517966,79 0,00 7,50 0,80 o dS 

567 Frico-perslok&al (nv-hoek) 195342,19 517952, BO C,OO 3,50 0,80 o dS 

568 Frieo-kaaspakhuis, peke110kallil 195365.11 517872.26 0,00 6,50 0,80 OdS 

56. Fri eo-kaasmakeri j 195365,31 511812,31 0,00 11,00 0,80 OdS 570 

"0 Fr1~o-nieU\le kaaspakhuis 195365,32 577812,26 0.00 11,00 0,80 o dS 56. 

571 Frl~o-nieU\le kaaspakhllis 195349.11 571867,36 0,00 11,00 0,80 o dB 56. 

572 FriCo-nw. kaaspak-l uchtbeh. rmt.e 195356,94 5'71869,81 0,00 14,00 0,80 OdS 

573 Frico-garage, chemica1ienopslag 195376.78 518001,84 0,00 2,50 0,80 OdS 

574 Fric:o-3:uune11okaal 195386,30 518005.43 0.00 6.50 0, BO OdB 

575 frico-kant.oor (nok, ElerglR. dam26 195396,85 51BOOl,93 0,00 9,00 0,00 OdS 

"6 Frico-1ndamp1okaal 1954111,36 517889,05 0,00 22,00 0,80 OdS 

577 Fr1eo-poltlprmt.e OOlllt.Z. indamp1011: 1954141,62 517901,98 0,00 3,BO 0, BO OdS 576 

578 E'rieo-contrml:e west:. indzuup10k 195401,5a 517a96,10 0,00 3,BO 0,80 o dS 576 

579 Frieo-t.anks oostz .1ndanp1ek 195424,77 5'7892,67 0, DO 5,00 0,10 OdS 

580 Frieo-t.i!U'iks west.::. indilnlp10k 195405,35 517898,58 0,00 7,50 0.10 OdS 

581 Frieo-cude verkplaac.s 19540J,32 517911,12 0,00 4,00 0, BO o dS 

582 Frieo-cude 'Werkplaats (nok) 195-406,2, 511917,72 0,00 10,00 0, DO o dB 

583 Frico-porrrpengebeuw RHO 'tanks 195396,54 517951,58 0,00 2,80 0,90 o dS 

58. Frico-RMO t.anks 195384,36 51"'948,31 0,00 10,00 0,10 o dS 

585 Frieo-MO t.anks 195379,92 517933,73 0, DO 7,00 0,10 o dS 

586 Frieo-wei t.anks 195371,41 511931,46 0,00 12,00 0,10 o dS 

587 F~ico-..,ei tanks 195385,99 517901,82 0, DO I, 00 0,10 o dS 

588 Frieo-ponpqebo\J\olt je .... ei canks 195385,75 511890,99 0,00 3,50 0,80 OdS 

58. Frico-tanklokaa.l 195420,47 517955,24 0,00 9,80 0,80 o dS 

5.0 Frieo-cen'trifugelokaal Inok) 195404,75 517968,34 0,00 8,aO 0,00 OdB 

5., Frico-T~ane koel.Dl.achine 19534',48 517983,44 0, DO 6,00 0,80 OdS 

5.2 Frico-Balt.imore condenser 195383,47 517954,23 0,00 7,50 0.80 o dS 

5.3 FrieD - geve1 ach'ter Balt.il'l\Ore 195378,85 5'71952,85 0,00 6,50 0,10 OdS 

59' frieo - qeve1 achter Ela1t.a.ore 195J18,89 577952,81 0,00 4,50 0,80 o dS 

595 Frieo-oude 'Wl!rkplaa'ts 195405,11 517914,24 0,00 1.00 0,00 o dS 

5.6 Frico-oude werkp1 •• 'ts {'Woning, 195426,96 517919,11 0,00 1,00 0,00 o dS 

5'7 NielJwe ",erkp1aats 195420,31 517954,82 0, DO 6,50 0,80 o dB "8 

5.8 NialJV centrifuge10kaal 195409,59 511966,44 0,00 9,00 0.80 o dS 58. 

RW t 1-S1 ibg i st ing"t &Ilks +g ebou'lol' 196258,35 571713,20 0,00 7,50 0,00 o dS 

RWU-geboulf 196207,20 571765.53 0, 00 3,50 0,70 o dS 

RwZt opbollV be1uchtinq.5circuit 19'3J9,76 577686,35 0,00 1,50 0,80 o dS 

RWZI opboU\l beluchtingscircuit 196315,26 571151,83 0,00 1,5.0 0,80 OdB 

RWZI anaerobe tank/ seleccor 196301,72 517721,11 0,00 1, SO 0.80 o dS 

Rwzr .s11bververkingsgebouw 196213,38 517101,96 0,00 2,50 0, eo o dS 

8 RWZI nakle::inktank 2 196226,19 571654,72 0, DO 1,20 0,40 o dB 

• RWU nabe:inkt.ank 1 196179,41 511650,47 0, DO 1,20 0,40 o dS 

10 /twn nabe:inktanlt 1 196111,94 571667,13 0,00 1,20 0,40 o dB 

11 R'tIZI nabezinktanl!: 2 196224,12 577670,58 0,00 1.20 0,40 OdS 

'2 RWZI VOOr'l2l. voorbezinkt.ank 196223,31 517117,10 0,00 2,50 0,40 OdS 

721 We~ltplaats woudengroep 196317,91 517457,59 a,oo 4,00 0,80 o dS r" 
722 Werltplaaes Woudengroep !.96318,25 51,450,43 0,00 1,00 0,80 o dB 721 f' 
723 wagenberging Woudenqro4!!!p 196324,98 571480, B1 o,oa 4,00 0,90 o dS 

72. Wagenberqing Woudengroep 196325,18 577474,95 0,00 1,00 0,80 o dS l 
64 

195535,45 577760,61 0.00 J,OO 0,80 OdS 

82 tuinhuis 195520,11 511589, Jl 0,00 3.50 0,80 OdS 

83 tuinhui.s 19552J,56 517591,95 0,00 3,50 0,80 o dS 

B4 cuinhuis 1955Jo,14 571588,58 0,00 3,50 0,80 o dB 
r . 

,7 tuinhuis 195530,15 517588,64 0, DO 3,50 0,90 o dB 
r '; 
j. ' 

" tuinhuis 195528,56 577581.99 0,00 3,50 0,80 o d!! t i 
511 c.uinhuis 195523,11 511581.89 0, DO 3,50 0,80 o dS 

518 tuinhuis 19552J,80 577581.75 0,00 3,50 0,80 OdS 

51' 'tuinhuis 195520,65 5115B5 . 11 0,00 J,50 0,80 OdS 

.5 
195150,93 511133.85 0,00 8,00 0,70 o dS •• f ' 

.6 
195664,60 517673,40 0,111':' 7,00 0,70 o dS 111 ,7 

97 
195154,Jl 517105.70 0,001 10.00 0.70 o dS 111 

•• 195701, 01 511733. 42 0.00 8,00 0,70 o dS .5 

111 
195674,62 511711.39 0,00 7,00 0.70 o dS ,7 

140 
195184,60 577518,40 o,eo 8,00 0.70 OdS 

141 
195185.71 517402,76 0,00 8,00 0,70 o dS 

273 
195691,09 511522,99 0,00 5,20 D.80 o dB 

307 195619,35 511593,53 0,00 2,50 0,20 o dS 

30e 
195619,67 5175J9,17 0,00 2,50 0,20 o dS 

531 llits "l:.a11ing st.enen. showtuin 195550,87 5715J1,Da 0,00 3,00 0, Bo o dS 

553 Nopperc, Omag VI/Werkplaa'ts 195566,06 511683,94 0.00 4,00 0,80 OdS 

55. Noppert., Nok Oma,q VI 19560~, 08 511639,95 0, DO 8,50 0,00 o dS 

555 Noppert., Nok. We~kp1aa'ts 195580,61 511682,63 0, DO 8,00 0,00 o dB 

556 Nopperc. Opslag zand/grind 195589,16 571722, B7 0, DO 4,00 0,80 o dS 562 558 

557 Nop~ert, Op.slag ::and/g::-ind 195636,62 5771.11.00 0, DO 4,00 o,ao o dS 562 558 

55, Noppert:. Opslag und/g::-ind 195665,29 571141,05 0,00 4, DO O,BO o dS 562 

55. Noppert:, Opslag :and/g!'l.nd 195667,90 577121,91 0, DO 4,00 0,80 o dS 562 558 

560 Noppe!'t, Opslaq und/g::-l.nd 195643,31 51113B,0-4 0,00 4,00 0, BO OdS 562 558 

561 Noppert, Opslag :and/g::-l.nd 195641,95 5nn9,12 0,00 4,00 0,80 OdB 562 558 

562 Noppert., Op.slag und/g:ind 195589,20 511722,51 0,00 4,00 0.80 OdB 558 

563 Noppe:-t, Opslag :and/g:ind 195681.01 571143,51 0,00 4,00 0,80 o dS 565 

56. Noppert.., Opslag zand/grl.nd 195680.!n 571H3,56 0, DO 4,00 0,80 OdS 563 565 

Geonaise V5.04 17-11-2004 14:46:41 



C.2004.3024.04.001 
Sonac Burgum BV 

Model:Sonae, aanvraag revi.sievergunnin9 w~ - versie 5: november 2004 - model voor bijlagen november 20 
Groep : (hooldg:oe p) 
Lij5t van Gebouwen, voor reke~chode tndust.riela~aai - IL 

Id Oruchrijving 

565 Noppen. Opslag zand/qrind 195151,0) 511154,05 0,00 4,00 0,60 
510 Noppnt, Doseerbunlc.er 195581,10 517121.54 0,00 B,OO 0,80 
511 Hoppert, Kantnor 195565,62 5'71105,98 0,00 3,00 o,ao 
572 Hoppen, Mo:.::telcent.rale 195555,63 511106,37 0,00 B,OO 0,80 
57J Happen, Mortelcentrale 195541.11 511103,29 0,00 B, OO 0,80 

OdD 
OdS 
OdD 
OdS 
OdS 
OdB 

563 

573 
572 
575 

Bijlage 2b 

-=:=:::::~5~~~::::::~~~~;~~:.t~~:_ ;<==::::::::::::::::::::::::::::1~'~55~8~7 ~.'~'::::::::~5~7~76~3~7~.5~3~~ __ ~0~.O~0~~ __ ~6~.0~0~==~O'80 
- SlS poppen. lantoo< 19SU" .~ ________ ~'~:lQ}J' 0.0·0 &.ao ~O<lB·~-.rrc~=~~ ~~------....,.,=~--~~ 

---~~:~ _____ !:=~~~= ... -------------------1-1;;~~~;l :~~:~ ~: :~ ~ : ~g--~:-~:' a~--O~dB~---~-----'-------':'::=-----== 
~~: :~~~~: ~~~~~schem i:~~~~::~ 5~~~~:!;---~: ~o ~~~ ---~: :~~~~dB!--'~-----"""-------- ---== 

583 
584 
585 
587 
582 

583 
58' 
572 
1 
2 

3 

• 
5 

4' 50 

51 
18 
l' 
20 
21 

28 

" 30 
11 
32 

33 
3. 
35 
36 
37 

38 
37 
38 
557 
558 

55 ' 
560 
561 
562 
563 

564 
565 
566 
567 
568 

56' 
57 0 
571 
572 
573 

57. 
575 
578 
579 
580 

005 
004 
003 
006 
007 

all 
00. 
010 
002 
001 

1003 
1004 
41 
50 
008 

02 
03 
04 
as 
06 

22 
15 
1200 
2002 
2001 

67 
70 

NOppert.. Bet.oncentrale l 
Noppert, Betoncenr.rale 2 
Hoppert, 8etoncent.rale 1 
Hoppe rt Beton, expedi tie 
KUMverru,urbedrijf 

1(raanverhuurbedrijf 
Kraanverhuurbedri jt 
Y:oappeahuis De Vries-be:dr . geb . 
lageveg 60 
lageW'eg 58 

lageveq 47 
o v veenlolO9' CIOOCt 
o v veenveg 1 
u!tbreiding lagewe9 .. 9 
l",geveg 49 

lageveq 49 
spoelphats v / d Wielen 
opslllg' boten v/d Wi.len 
Jachthaven opslag boten 
Jaehthaven opslag bot en 

keerwand 2m 
keerwand 2m 
keerv~nd 2lII 
keerYillnd 2n 
keervend 2n 

kee rwand 2m 
keervand 2", 
keervand 4n 
t.rechter 
t.r.chter 

t.rcc:hter 
cl!'lnentsilo 
kahtoor 
V1I.a, kantoor + verkplaat.s 
V1oB, kAnt:oor + w-erkplaa. t..$ 

VAS, karu.oor. verkpl.aats 
"\f.\5, "kant.cor + verkplaat& 
~, keervandec 
VAS, keervanden 
~, keerwanden 

VJ.8, keerwandll!!:n 
VAS, kee~andll!!:n 

VAS. keervanden 
VAS. kell!!:rvanden 
VAS, keervanden 

~, keervandeo 
"\f.\5. keervanden 
VAS, lceervanden 
V1lS, kee:r'olllnden 
VAS, keenianden 

VllB, kel!!r"1oI'anden 
VAS, keerwanden 
VAa, op.slag lIIateriaal 
VAS , ops lag materi a a1 
VAS , opslaq IUte:::iaal 

c: ompo .s c eerin ric h t.i n9 
cornp o!l ceerin::::icht:. in9 
COltlp o.s t eerin:ic:ht i ng 
c~pasceerin:ichting 

c omposteerinri chting 

kantoorunit 
b a ssin opvang perco1aa t 
bassin opvang percolaat 
geluici5va1; vaet 
geluidsval 

"Woninq Sumar; Dr . PrinslIItg' 51 
Dr P:::: i n.sweg 45-49 bu iten zone 
"Woningen, eppedijk v\l e en\ll!9' 4-6 
Poill!!:s:z 
comp 0.5 t eeri n r i ch"t i n9 

Rendac Son 
Re ndac Son 
Rend a c Son 
Re ndac Son 
Re ndac Son 

v a terzui vering 
ontva ng.stha1 
b e dri j fskantoo:::: 
b / v/h fabrielc. 
haarfabrielt 

ke telhuis 
\lilrmt:ekracht. 

Geonoise VS.D4 

195669,33 
1956B1,1) 
195668,10 
195528.35 
196"215, )0 

196210,J5 
196265.10 
19634B,19 
195348,66 
195344,69 

195383,96 
195411,02 
195420,51 
).95394.00 
19SH6,93 

195391. 15 
195516, " 
195621, :n 
195564.44 
195581.08 

195553,16 
195553, S9 
1955"77,34 
195591,36 
195597,34 

195617,36 
195629,08 
195630,32 
195518,14 
195596,90 

195590,00 
195513,62 
195563,12 
195918,46 
195962.43 

195961,84 
195953,14 
196065,18 
196049,14 
196051,35 

196144,24 
196141,25 
196141,85 
196142.86 
196142,85 

196143 . 05 
196H2 . 85 
1961:!.2,42 
196096.59 
196081,19 

196050,95 
196050,91 
196141.83 
19 6HJ,45 
196051,18 

1963.38,94 
1 96.33 9 ,88 
196339 , 92 
196.339,39 
196339.96 

196162,19 
196211. 63 
196216,80 
19634.3,19 
196340 , 95 

1956-41,14 
2.956J8.88 
195503,93 
195529,66 
196340,52 

195821,11 
1958.35,59 
195835.59 
195850.51 
195850,50 

195655,34 
195438,86 
195528.12 
195322,57 
195408.55 

195412,99' 
195412,93 

5171304,65 
511737,14 
517122,21 
577627,51 
577598,92 

571598 , 24 
511591.68 
5110495.18 
578248,12 
518258,99 

578257,46 
518243,63 
578248,53 
518241,48 
518238,99 

574245, 04 
511896,15 
511896,211 
511906.54 
57790.3,19 

511839,08 
511819,09 
571B39,38 
517853,.31 
517839,39 

577839, S4 
577852, as 
511869.40 
571838,00 
57784.3.14 

577838,30 
57185',81 
577856,00 
5'1328,62 
511305,04 

577305,4& 
517301,69 
5111-46,92 
511345,1.3 
517300,6B 

517302,81 
57'140B.52 
577393,10 
571119,01 
517361,46 

571)48.45 
511318,45 
571302,45 
517301,81 
511301.81 

571315,89 
577331,10 
51740',91 
5'110.3,23 
571301.86 

511830.21 
577843,19 
571856,53 
571818,63 
571801,11 

571193,31 
511827,15 
5""811,93 
571899.19 
57189.3,28 

516742.49 
51£158.61 
518198.99 
578156,19 
571791,03 

5"104,42 
571290,13 
571290,13 
511269,65 
577269,51 

511342,86 
511326,12 
571418,41 
511396,44 
577354,03 

571415,4.1 
577401,27 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
O. 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0.00 
0,00 
D,OO 
0,00 
0,00 

0 , 00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0, 00 
0,00 
0, 00 
O.DO 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
O. 00 
0, DO 

0 , 00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0, 00 

0, 00 
0.00 
0, DO 
CI.OO 
0. 00 

0,00 
0, 00 
0,0 0 
0 ,00 
0, 00 

0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0 , 00 

0 , 00 
0,00 
0 ,00 
0, 00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0 . 00 
0, 00 

0, 00 
0.00 
0,00 
D. 00 
0,00 

0.00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 

0 ,00 
0, 00 
0,00 
0 ,00 
0 ,00 

0. 00 
O ~ 00 

10,00 
10,00 
10,00 

2,50 
t. SO 

6, 50 
8. SO 
1,00 
5. 50 
5,50 

5,50 
5, SO 
5,50 
5,00 
6, DO 

6, 00 
0,01 
4,00 
4.00 
4,00 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2 , 00 

2 , 00 
2 ,00 
4,00 
B,OO 
8,00 

8,00 
8,00 
2, DO 
6,00 
6,00 

£. 00 
6 . 00 
3 , 50 
3 , 50 
3, 50 

3.50 
3,50 
3. so 
3,50 
3 , so 

3 , SO 
3,50 
J . 50 
3,50 
3,50 

J.50 
3,50 
2,00 
2,00 
2,00 

O. so 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

2,50 
4,00 
4,00 
0,50 
4,00 

5.50 
5,00 
6 , 00 
6,00 
0,50 

1, 00 
0,00 
0 .00 
0,00 
0,00 

2,00 
9,00 
1, 00 
9,00 
1,50 

1,50 
12.00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0,80 
0, eo 

0 , 80 
0,80 
0,80 
0, BO 
0,80 

0, BO 
0,80 
0,80 
0, BO 
0,80 

0,80 
1,00 
0,80 
0,80 
0,80 

OdB 
.dB 
OdB 
OdS 
o dB 

OdB 
OdS 
.dB 
OdB 
OdS 

OdS 
OdB 
OdB 
OdS 
OdB 

OdB 
OdS 
OdB 
a dB 
o dB 

583 

5 •• 

0.80 
0, BO 
0,80 
0,80 
0, eo 

a dB 30 

0 , 80 
0.80 
0,80 
0,80 
0,80 

0, BO 
0,80 
0,80 
o,ao 
O.BO 

0 , 80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

D,80 
a, BO 
0,80 
0, BO 
0, BO 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0.80 

0,80 
0, BO 
0.20 
0,20 
0 , 20 

a dB 30 
o dB 29 
o dB 34 
o dB 34 

a dB J4 
a dB .3.3 
o dB 
o dB 
a dB 

a dB 
OdB 
OdB 
OdB 
OdB 

OdB 
OdD 
OdB 
OdB 
a dB 

a dB 
a dB 
o dB 
o dB 
a dB 

OdB 
OdB 
OdB 
a dB 
a dB 

OdB 
OdB 
OdB 
o dB 
OdB 

0.00 2 dB 
0,00 2 dB 
0,00 2 dB 
0, 00 2 de 
0,00 2 dB 

0,80 a dB 
0,80 0 dB 
0,80 0 dB 
0,00 2 dB 
0,00 2 dB 

0,80 0 dB 
0.80 0 dB 
0, DO 0 dB 
0,70 a dB 
0,00 2 dB 

0, BO 0 dB 
0,80 0 dB 
0, BO a dB 
0.80 a dB 
0,80 0 dB 

0,80 0 eta 
0,80 0 dB 
0,80 0 dB 
O,BO 0 dB 
0,80 0 dB 

0, BO 0 dB 
0,80 0 dB 

584 

2' 

31 

31 

17-11-200414:46:41 



C.2004.3024.04.001 
Sonac Burgum BV 

f10d.el :Sooao, 8anVtaaQ ce'Yl sleveC-9t.lnnlnq Wnt - vtl:t51e 5 : november ZGOI'I - model voor bl.,laqen nove.mbcr: 20 
Groep' (hoofdqroepl 
Li jst yao Schettnen , voqc: rekenrnethode Industtlelawaa 1 - ,~ 

ld O"" C:hri jv I nq I SO H ISO rrt;IiJi veJdhoo9te tlDo! . cp Zvovond Re.ll.L. 31 ftc...fLL 6) Rot1.l. 125 RofL.L 2S0 ReU.L 500 ftofLL jlk 

~~--------:;-:~l~;;;;;;55el-------------------------;:OO------------ -O~06--;;l~-~;;;;j';_o-~;-----;---- - --O~eo_--O:eO---o~ao------O'SO----- -O,80---- o.iao 
02 .wol c:o'rouuol 2.00 0. 00 &Ig<n ... ud~ 0 dB F 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0

1
180 

03 awol c .. roI>5_".1 2.00 0.00 E1Q8n " ... de 0 dB f ,0. eo 0.80 0.80 0. 80 0.80 080 
04 ."d .,.r.o" .. e.l 2.00 0.00 £1gen wurd. 0 dS r 0.80 0.80 0,80 0.80 0.80 0 . 80 
as awxl carou .. el 2 . 00 0.00 &19." w04<". 0 dB r 0.80 0. 80 0,80 0.80 0.80 0) 80 

06 aWll ca.toussel 
CIIROOSS&L 

Geonoise VS.04 

2.00 
2.00 

0.00 &190n ~aar.de dB 
0.00 £1980 woard. d8 

r 
r 

0. 80 
0.80 

0.80 
0.80 

0.80 
o. eo 

0 .80 
0.80 

0.80 
0.80 

0 ' 80 
0180 

Bijlage 2b 

~F~~~_~~~-=::~~~~~:_~ 
0.80 0.80 0.80 
0.80 O.SO 0.80 
0.80 0.80 0.60 
0,80 0 . 80 0.80 
0.80 0,80 0 . 80 

0.80 0.80 0.80 
0.80 0.80 0.80 

17-11-2004 14:56:41 



C. 2004 .3024 .04 .001 
Sonae Burgum BV 

Mo.dcl:Sonac. :.anvtjlag rc'v ls1evetQunE\inQl Wm - .... e-rsie: 5: nov(!Ill'be" 2004 - modol vo.or bLjl.agflin november: 20 

Gcoep' (hoo!dgroepJ 
Ll j5t van sc ho..r:ml!.n. voO~ t"eke/ullethode tndustclel.4WAai. - lL 

BljJage 2b 

~~ ___________ ~:~:~~:-------~~~:~-~:.-------~:~-~~:-----_____ ~~_~~ _____ ~..:~~-~~~------~~:.~-~----- -~~:~:~-~~----___ R::::.~_~~_-__ --~e(ll ~~r----------- - --------
01 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0,80 o~aD 
02 0.80 0.80 o.ao o.io 0,80 0,80 o.ao 0,80 0 sb 
0) 0.80 0,80 0,80 0.80 0.80 0,80 O,BO O,BO r Bb 
04 O,SO 0,80 0.80 0.80 0.80 o.ao 0.80 0.80 0i.81~ o~ o. ao 0.80 0,80 0,80 0,80 0, BO 0.80 0.80 ri.8D 

I I ~ 
06 0,80 O.BO o,ao 0 .80 0,80 0.80 0.80 0,80 ; • . 0 

0.80 0,80 0.80 o.ao 0.80 0,80 0,80 0.80 , 0 

[I 
I 

17-11-200414:56:41 
Geonoise VS.04 



C.2004.3024.04.001 
Sanae Burgum BV 

!>Iodel :SOllac~ a,uwraag rev!sievergunnlng tIm - venl. 5: november 2004 - model vocr bljlagen november 20 
Groep z Ihoofdgcoepl 
Li :}st van Ontv.snQer'. VDDC rekenmethode Indllstrbhwaal - IL 

~~-----------~:~~~~~ _____ _ _ ~ _ __ .. _ _ ___ ,w ____ .. _ .. __ _ , _ _ ~ __ ~-:~~-~~::~~--~----~~~~~~:-- .... -.. -- -~,~~~::~~ - .. ~~~~----~~~------~~~:~-.. ~~~-~----~~~t-~-t-!. 
0) C."loopte wonll\9 Dilmsingel 29 1955B7,58 511296,42 D, DO 5.00 __ __ __ __ 
g~ ::~~~~~Plallts i;~:~~:;~ ~~~~i~; ~~ g:gg ;:gg :: :: :: I:: I 
04 Holenpad 1 1!I55Bl,15 511229,91 0, DO 5,00 __ __ __ __ 
os Perkeerteneln bedd jhterrBin 19S422.96 511154,98 0,00 S, 00 __ __ __ __ II 

06 Dam3ingel 40 
01 Dam.91nqel boerderij 
09 Rondweq vedangde mee1aps1ag 
10 Rondweg verlengde biobed 
11 eontcolepunt IvecgunnLng) 

IS vecqulluingpunt mounepad 2 
lSI tone 
152 lone 
15l 
154 

ISS 
IS. lone 
151 tone 
lsa 
159 

" ytll"qunningpunt rnounepad 12 
160 10110 
161 'Onll 
162 , .... 
16J lone 

16' loua 
165 JOtI. 
166 , ... 
161 

". 
16. lone 
11 damslng81 40 
110 zone 
111 tone 
112 Burgumerdam 24 

III Surgumerdal1l 41 
114 BUfgumecdanl )5 
115 Houllepaed 2 
116 Hounepaed 6 
111 Hounepaed 6' 

11, De 8jirk )8 
11. De Hylch 26 
lB vecqunningpullt 
190 Burgomerdam 21 
191 8ucgumerdam 17A 

192 Rcggemoune".! 11 
183 Roqgemounewel Ie 11 jn 
IB4 R09'Qemouuewel 1e li jn 
lB5 Sumar Hoekstraweg 2 
25 cent col epullt. 

501 .onae wazu contco!epunt 
502 sonar: wozu controlepunt 
SOl sonae controlepunt 
504 sonae controlepunt kete1huis 
505 Senae controlepunt kete1huis 

50. sanae wazu controlepunt 
501 sOllae wazu controlepunt 
509 SQnae wa'Zu cOlltcolepunt 

Geanoise V5.04 

195601,81 517106,24 
195529,99 511082,23 
19531B,95 511156,59 
195215, ]2 511291,69 
195174,52 511311,16 

195184,03 511182,96 
194811,Ot 516999,60 
194691,-46 511336,41 
194804,91 517884,11 
195109,33 578111,90 

19525J,55 5181 95, 12 
195]14, BB 518224,7] 
195552,21 578269, at 
195129,56 518)06.19 
195881,20 578289,61 

195786,26 571124,111 
196123,60 516256,96 
196329,91 578119,41 
19662B,56 577884,81 
196686,96 511613,14 

196651,34 511295,42 
196464,92 517141,16 
19620),59 517111,58 
196033 f 16 511021,55 
195949,36 516915,45 

195803,98 S16U5, B4 
195582,83 57110J,10 
195631,13 576&21,58 
195349,30 516723,3J 
1953&4,10 518044,28 

195446, SO 511989,84 
195414,22 519021.65 
195184.19 511185,34 
195118. !Ui 571167,41 
195788,41 511148,92 

196183;69 51B021,33 
196244. BJ 518001,90 
195598,19 517010,01 
195418,88 518061,01 
195501,82 518069,45 

195608,]1 5782)2,01 
195689,56 518251,92 
195821.86 518217,22 
195692,63 511015,16 
195163,99 SnZ2J,94 

195192,90 577355,92 
195100,04 511351, SO 
195.l90,71 511306,82 
195486, B4 571394. DB 
U5481.63 511405,29 

195750.65 577357,61 
195102, DB 511314,11 
195]90, B6 571299,21 

I ..... ':""" ' ..,... · 

0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5.00 

0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5, DO 
0,00 5,00 
0,00 5,00 

0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 s,ao 

0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0.00 5,00 

0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5, DO 
0,00 5,00 

0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0, DO 5,00 

a,oo 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 

0,00 S,OO 
0,00 5,00 
0,00 5.00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 

0,00 S,OO 
0,00 5 , 00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 

0,00 J,50 
0,00 2,50 
0,00 11,50 
0,00 9,00 
0,00 9, SO 

0.00 1.50 
0, 00 1. SO 
0,00 11,50 

-r -r r 
I I 

I 

Hoogte F 

Bijlage 2e 

ReUectieI 

121 

40. 
lJO 

IJ2 

10 

1 
9 
121 
128 
129 

104 
101 
III 
11 
15 

4.2 
46. 
4 •• 
112 

17-11-200414:52:30 
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C.2002.}024.04.ROOl 
SOnac Burgum B.V. 

Uitwerking meetresultaten en 

overzicht van de emissierelevante geluidsbronnen in het rekenmodel 

Bijlage 3 

d:\projectdata rvJij\SOnac - vergunningaanvraag\bijlage xia rO012 geluidsrapport definitief.doc 14-04-2005 21 



C.2004.3024.04.001 
Sanae Burgum BV 

Creep Ihoofd9COep) 
Li jst van Puntbronl1l!1n, voor cakenmethode Ind\lstrio15wa&i - XL 

Bijlage 3a 
Model :SOIl&C, aanvcII5g revt,lavel[9 un ning Wi'll - ver~le 5: november 2004 - model voor bljlagen noveruber 20 [ /1 

:~ ________ ~:~~~!)VIL\9 __________________ ~=:~~~~: ___ -2:~~~~~ ___ ~~~::"_~:~~~~_~~:~~:~:~_~:_~~:~~~:~::~_~~_~_~ __ :~-~-:~_~_~_~~:J~~_~~~_~~;~ __ ~~~~:~:...~: 
lUi Luco's blofiltec 24J-CO-050, 051 195305,88 571349.55 o,oa 3.00 0,00 )60,00 59,91 61,ll 83,31 90,51 93,01 92,01 n,ll 94.11 H,91 ,,1 84 ),00 1.00 3,00 l,OO 
161 2 veotilatore" blofiltec 2U - F-lSD, 151 195306,16 511)79,66 0,00 1,50 0,00 )60,00 6),20 77,40 99,10 98,70 104,50 102,40 95.50 92,20 84,50 1.'08'1'2' 3,00 3,00 3,00 0,00 
168 Leidlnq achoout. bleed/vann 195313,93 511379,16 0,00 6,00 0,00160,00 61,10 14,10 til, 10 91,80 100,00 96,50 82,80 12.90 72,40 ~'ol 14 1,00 J,OO 1,00 0,00 
169 Leiding schoocst. bloed/venn 195J24,II6 577171,)) 0,00 10,00 0,00360,00 61,70 14.70 n,lO 91,90 100,00 96,50 92,90 72,90 72,40 1':0214 1,00 1,00 ),00 0,00 
170 Pomp 248-p-151 195J21,51 511341,75 0,00 1,50 0,00)60,0051,0159,91 n,ll 79,11 84.31 88,21 n,ll 89,91 82,31 V488 0,00 0,00 0,000,00 
111 Leid . achterqevel blol!d/vel'fllt t95)21,51 511341,75 0,00 4,50 0,00 JEiO,OO 51,00 58,60 10,80 80,60 86.60 91.10 92,10 81,60 16,60 

96
1

14 
0,00 0,00 0,00 0,00 

114 Luco's d"k B/V/H-fabr1e:k (2J3F20J/2UFlOOJ 195350,60 577368,)) 0,00 H,OO 0,00 HO,OO 64,44 11,94 19.14 95,54 89.84 BfI,U 85,14 89,84 18,54 n.21 1,00 1.00 3,00 0,00 
115 Luco's biofUter 21j3-CO 053, 054 195513,15 511J54,88 0,00 14,00 0,00 360,00 59,91 61,11 9),)1 90,51 93,01 92,01 U,31 94.11 14,91 '1484 0,00 0,00 0,00 3,00 
)61 luco dak haarfabdek 195426,60 511)09.15 0,00 10,00 0,00360,00 62,00 72,00 86,00 92,00 91,00 91,00 89,00 84,00 19,00 1&r,05 1,00 3.00 3,00 0,00 
362 luco dak haarfabciok 195354,00 511368,2J 0,00 14,00 0,00160,00 62,00 12,00 u,aa 92,00 93,00 91,00 89,00 8",00 19,00 '1';,05 3,00 3,00 3,00 0,00 
363 Omkastinq ventilatoc natlolaSser 195561,65 511360,22 0,00 12,10 0,00 ]60,00 60,10 65,10 13,10 14,00 17,90 94,JO 79,60 1J,50 6J,10 '~.95 2,00 2,00 2,00 0,00 
J6. 
165 
<01 
<0, 
'03 .0. 
'05 
'06 
'01 
'06 

40' 
410 
i002 
100) 
1006 

1008 
1009 
1010 
HaxOl 
Hax02 

Ornka3ting ventilator natwa:uer 
Uatwc1sser vat en 1eldingen 
luco's vleeslTloltllljn (102-106J 
1ucc's vbesmeellijn (102-1061 
1uco's vleesmeellijn 1102-1061 

luco's vho.!llmll:ell1jn 1102-106) 
luco's v1eellm •• llijn (102-1061 
luco'3 plulmveemeellljn (101/108' 
luco's pluimveemeellljn (101/1081 
luco's pluimveemeell.ijn 1107/)08) 

luco's pluimveemee1lijn (101/108) 
luco's vlee.!lmeellljn (102-106) 
interl) tC'anspoct 
illtecn tC'alispoct 
Int!!rn transport 

intern tri'nsport 
illtorn transport 
intern transport 
t.max Ill!erzettell cQntain!!r 
Lmllx neerzetten contaln!!r zuid 

Geanaise V5.04 

195569,40 
195564,51 
195495,79 
195513,89 
195501,26 

195489,14 
195508 , 28 
195489,56 
195501,61 
195495,78 

195495. J9 
195501,10 
195419,65 
195397,82 
195366,51 

195175,91 
195404,14 
195522.11 
195424,99 
195444,41 

511365,46 
517363,20 
5nns, 87 
511])5,43 
577)29,48 

571])5,7J 
571]]5,42 
511125.25 
511)25,04 
517320,66 

511124,92 
511340,82 
517429,58 
517345,62 
5173B9,96 

511284,12 
571191,05 
51'294,94 
571451,42 
577199,46 

0, 00 
8,00 

11.00 
14,00 
14.00 

14,00 
17,00 
14,00 
14,00 
H,OO 

11.00 
14,00 
0,00 
2,50 
0,00 

0,00 
0,00 
O ~ 00 
0,00 
0,00 

12,10 
2, DO 
0,10 361 
1,50 361 
1,50 J67 

1,50 361 
0,10 )67 
1,50 368 
1,50 368 
1,50 368 

0.10 368 
1,50 361 
0, BO 
0,80 
0,80 

0, BO 
0, BO 
0,80 
1,00 
0,50 

0,00 160,00 
0,00 360,00 
0,00360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00360,00 
0,00 J60,00 
0.00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0, DO 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0, DO 360, DO 
0,00360,00 
0,00 J60.00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

61,30 
66,60 
n,lO 
69,90 
68,00 

U,80 
11, JQ 
64, )0 
64,30 
61,30 

14,80 
73,10 
66,00 
61),00 
66,00 

66,00 
66,00 
",00 
11,50 
1J,SO 

65,30 
16,30 
18,70 
15,60 
11,80 

15.6Q 
78.10 
11,00 
77,00 
BO,oO 

80,20 
19,50 
Bl.OO 
81,00 
81,00 

Bl.OO 
81,00 
81,00 
16,50 
76,50 

B2,20 
84.70 
81,70 
83,60 
81,80 

83,60 
81,70 
82,20 
82,20 
B5,20 

89,20 
87,50 
89,00 
8B.00 
88,00 

88,00 
88,00 
88,00 
98, So 
''',50 

111,80 
92,10 
91, BO 
81.90 
86,00 

81,80 
91,80 
85,30 
85,30 
88. ]0 

93. JO 
91,70 
96,00 
96,00 
96,00 

96,00 
96,00 
96, 00 

IDIj,50 
104,50 

61,40 
100,40 
93.10 
90.80 
89,00 

90,90 
93,10 
86,30 
86 . ]0 
~.~ 

94,60 
94,10 
91,00 
97,00 
91,00 

97,00 
91.00 
91,00 

110,50 
110,50 

83,40 
100, So 
95,30 
92.50 
90,70 

92,50 
95,30 
94,50 
94,50 
91,50 

96,80 
96, .0 
99.00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 

110, $0 
lID, So 

12,20 
94,60 
99,00 
88,50 
86,70 

88.50 
99,00 
85,10 
85,10 
88,10 

100.50 
92,40 
91,00 
9',00 
91,00 

91,00 
91,00 
91,00 

106,50 
106,50 

66,20 
90,00 
94,30 
92,90 
81,10 

82,90 
64, JO 
85,30 
8S,30 
88,)0 

85,80 
B6,80 
89,00 
89,00 
89,00 

89,00 
89,00 
89,00 
99,50 
99,50 

51,80 
82,10 
16,40 
14,00 
12,20 

14,00 
16.40 
13.60 
73,60 
16,60 

11,90 
11.90 
83, 00 
Bl.OO 
B3.00 

el,OO 
83, DO 
8J,OO 
91.50 
'l,50 

\0).51 
JqD, 10 
10).15 
lq~, 15 
1 'rj'.15 

l~J.15 
1C!,l , 15 '1,·,5 
I ".99 

1 "'," 

2,00 
2,00 
J,OO 
J,DO 
3.00 

), DO 
3,00 
3,00 
1,00 
3,00 

),00 
J,OO 

10,79 
10,79 
10,79 

10,79 
10,19 
10,19 
99.00 
9',00 

2,00 
2, 00 
9,00 
9,00 
9,00 

9,00 
9, 00 
9,00 
9,00 
9,00 

9,00 
9,00 

12,04 
12,04 
12,04 

12,04 
12,04 
12,04 
99,00 
99,00 

2,00 
2,00 
9.00 
9,00 
9,00 

9,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 

9,00 
9,00 

99,00 
99,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

0,00 
0, DO 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

17-11-200414:54:34 
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X.50.0760 
C2002302404.001 
Sonae Burgum 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Lp 
DGeo 
DAlu'R 
DBodem 

Lw 

[dB(A) I 
[ dBI 
(dB) 
(dB) 

(dB (A) ) : 

30,9 
25,8 
0,0 
6,0 

50,7 

I12 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel <Onderdeel> 

42,8 
25,8 

0, ° 
6,0 

62,6 

49,4 
25,8 

0,0 
2,0 

73,2 

Bronnaam ventilatie ketelhuis 
MeetDatum 
Alu conform 
Bronhooqte 
Meetafstand 
Meethoogte 

Frequentie 

Lp 
DGeo 
DAlu'R 
DBodem 

[m] 
(m] 
[m] 

[Hz] 

[dB(A) ] 
[dB) 
(dB] 
( dB] 

3-11-2004 
HMRI-II.8 
2,50 
2,00 
2,40 

31.5 

39,6 
17, a 
0,0 
0,0 

63 

49,7 
17,0 

0, a 
0, a 

125 

59,S 
17,0 
0,0 
0,0 

57,0 
25,8 
0,0 
2,0 

80,8 

250 

66,3 
17,0 
0,0 
0,0 

69,2 
25,8 
0,0 
2,0 

93,0 

500 

70,3 
25,8 
0,0 
2,0 

94,1 

1000 
--- --- - -

69,0 72,3 
17,0 17,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

68,5 
25,8 

0, a 
2,0 

92,3 

2000 

72,1 
17,0 

0,0 
0,0 

DGMR Raadgevende 1ngenieurs BV 

61,6 
25,8 
0,0 
2,0 

85,4 

4000 

46,4 
25,8 
0,0 
2,0 

70,2 

8000 

74,5 

98,3 

dB (A) 
----- --------

63,9 52,3 76,9 
17,0 17, a 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

bijlage 3b 

- - ------- ---- - ---- ------- - - ------- --,----------- ----
Lw (dB (A) ] 56,6 66,7 76,5 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel <Onderdeel> 
Bronnaarn ventilatie kete1huis (66) 
MeetOatum 
Alu confo rm 
Bronhoogte 
Meetafstand 
Meethooqte 

Frequentie 

Lp 
DGeo 
DAlu'R 
DBodem 

Lw 

[m] 
[m] 
(m] 

[Hz] 

[dB(A) I 
[dB] 
(dB] 
[dB] 

[dB(A)] : 

3-11-2004 
HMRI-II.8 
1,80 
2,00 
2,00 

31.5 

38,9 
17,0 
0,0 
6,0 

49,9 

Source Explorer V2.00 

63 

52,1 
17,0 
0,0 
6, a 

63,1 

125 

58,6 
17,0 
0,0 
2,0 

73,6 

83,3 

250 

64,9 
17,0 
0,0 
2,0 

79,9 

86,0 

500 

72,1 
17,0 

0,0 
2,0 

87,1 

89,3 

1000 

72,1 
17,0 

0, a 
2,0 

87,1 

89,1 

2000 

69,6 
17,0 

0, a 
2,0 

84,6 

80,9 

4000 

62,1 
17,0 

0,0 
2,0 

"7,1 

69,3 

8000 

58,2 
}7, a 
0,0 
2,0 

73,2 

93,9 

dB (A) 

76,8 

91,8 

17-11-2004 16:01:13 



X.50.0760 
C20023024.04.001 
Sanac Burgum 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel ventilatoren biofilter [bron 167J 
Bronnaam ventilatoren biofilter 
MeetDatum 22-4-2003 

DGMR Raadgevende 1ngenieurs BV 

bijlage 3b 

------__ ~~. ~~9nlL~_~. ~~~~~HMR:~I~-=I=I=. :8 ::::::::::::::::==::~::::::::~:::::::::::::::::::::::::=::~~~==~== ____ ~== __ ~ __ --__ -=----------.!lronbQ.o. m - :- 3';0'0 

Meetafstand [mJ rr;OUI-=======================~~~============~::::::::::::::::::::::::~::=:::==::::::::::::::~========= M~~tnoo9~ mJ '~O~_~ ______ ~ ____ ~~ ____ ~~ ____ ~~ __ ~~~ __ ~~~ __ ~~~==~ 
Frequentie [HzJ 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 l!"O'O dB"CA) 
----------------------------------_.-------------------------_._------
Lp 
DGeo 
DAlu'R 
DBodem 

Lw 

[dB(A) J 
[dBJ 
[dBJ 
[dB] 

[dB(A) J : 

38,1 
31,8 
0,0 
6,0 

63,9 

50,3 
31,8 

0, a 
6, a 

76,1 

61,B 
31,8 
0,0 
2,0 

91,6 

66,8 
31,8 
0,0 
2,0 

96,6 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel 
Bronnaam 
MeetDatum 
Alu conform 
Bronhoogte 
Meetafstand 
Meethoogte 

Frequentie 

[m] 
[m) 
[m) 

[Hz] 

Pomp achter BVH fabriek (bron 170) 
pomp achtergevel 
11-4-2003 HMRI-II.8 
1,50 
2,00 
2,00 

31.5 63 125 250 

71,4 74,9 70,2 64,1 57,3 78,1 
31 , 8 31,8 31, 8 31,8 31,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

101,2 104,7 100,0 93,9 87,1 107,9 

500 1000 2000 4000 8000 dB (A) ----_._-'-_._-------------------------
Lp 
DGeo 
DA1u'R 
DBodem 

Lw 

[dB (A) ) 
[dB] 
(dBJ 
[dB) 

[dB (A) ] : 

42,0 
17,0 
0,0 
6,0 

53,0 

48,9 
17,0 

0,0 
6,0 

59,9 

113 GELU1DSAFSTRALENDE WAND 

62,7 
17,0 

0,0 
2,0 

77,7 

64,1 69,3 73,2 74,3 
17, a 17,0 17,0 17,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
2,0 2 , 0 2,0 2,0 

79,1 84,3 88,2 89,3 

Onderdeel Luco dak verenfabriek [bron 174] 
Bronnaam Luco's dak veren 
MeetDatum 11-4-2003 
Opp. meetvlak [m' ) 16,00 
Meetafstand [m) 0,00 

Frequentie (Hz) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 

Lp (dBCA) ) 39,4 H,9 54,1 60,S 64,8 63,6 60,7 
1010g (S) (dB] 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
Delta Lf (dB) 0,0 0, a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D1 (dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
-_._-------------------- -------- ------------
Lw (dBCA) J : 54,4 61,9 69,1 75,5 79,8 78,6 75,7 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdee1 1eiding boven pomp 
Bronnaam 3 
MeetDatwn 11-4-2003 
Alu conform HMRI-II.8 
Bronhoogte [m) 4,50 
Meetafstand (m] : - 3,00 
Meethoogte (m] 5,00 

Frequentie (Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 

74,9 67,3 79,9 
17,0 17,0 
0,0 0,0 
2,0 2,0 

89,9 82,3 94,9 

4000 8000 dB (A) 

63,8 53,5 70,2 
12,0 12,0 

0,0 0,0 
3,0 3,0 

78,8 68,5 85,3 

4000 8000 dBCA) 
------------------------------'- - ------ -- --------------- ----------- -----
Lp (dB (A) J 46,3 51,4 57,9 66,1 74,1 75,2 61, 1 53,1 50,8 78,1 
DGeo (dB] 20,5 20,S 20,S 20,5 20 , S 20,5 20,5 20,5 20,5 
DAlu'R (dB] 0,0 0,0 0, a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DBodem ( dB] 6,0 6, a 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Lw (dBCA) 1 : 60,8 65,9 76,4 84,6 92,6 93,7 79,6 71,6 69,3 96,7 

Source Explorer V2.00 17-11-2004 16:02:40 
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X.50.0760 
C20023024.04.001 
Sonac Burgum 

DGMR Raadgevende Ingenieurs BV 

·r I 3 LIJNBRON 

Onderdeel 
8ronnaam 
MeetDatum 
opp. meetvlak [m') 

---"--~.e-e~"'l:<In - [m)- ' _ 

Leiding biofilter eVH 
leiding bioEilter BVH 
ll- 4-2003 
251 , 33 
,00 

bijlage 3b 

(bron 168-169) 

__ D;M~{!;",i-e,,-_..![.::.H.::Z . ) 31.5 63 12 SOO 
--------------- -----~----~=:-:=="':7':==;::=-:::------------------------=----------= 
Lp [dB(A1) 3B,1 50,3 61.8 66,8 '1l,4 74, (I,2~-64,l-- 5'1 .. 3--7.8r ·;,---_____ ~ 
1010g(5) (dB) 24,0 24 , 0 24,0 24,0 24,0 24,0 24 ,0 24 ,0 24,0 
Delta L1 [dB) 1,0 1,0 1.0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1;0 
or [dBI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 , 0 0,0 0,0 0,0 

Lw [dB(A») : 61,1 'I),) 8~,8 89,8 94,4 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel 
Bronnaam 
MeetDatwn 
Alu conform 
BroDhoogte 
Meetafscand 
l1eethoogte 

met i ngen condensors 234-CO-050 (bronI6'l) 
4 luco's g.ezameUjk 

Frequentie 

Lp 
DCeo 
DAlu·R 
DBodem 

Lw 

('m) 
(m) 
rm) 

(Hz) 

(de(l\) J 
(dB) : 
[dB) : 
(dB) : 

[dB(A») : 

11-4-2003 
HMRI-Il.8 
),50 
15,00 
4,50 

31.5 

34,4 
34,5 
0,0 
6 , 0 

62.9 

Source Explorer V2.00 

63 

41,8 
34 ,S 

0,0 
6,0 

'10.3 

125 

53,8 
34 ,S 
0,0 
2.0 

86,3 

250 

61,0 
34,S 
0,0 
2.0 

93,S 

500 

63.S 
H,5 
0,0 
2.0 

96,0 

91,9 

1000 

62,5 
34,S 
0,0 
2,0 

95,0 

93,2 

2000 

59,8 
34,5 
0,0 
2,0 

92 ,3 

81 ,1 

4000 

54,6 
34,5 
0,0 
2,0 

87,1 

80,3 101,1 

8000 dB (A) 

~5.~ 
34,5 
0,0 
2,0 

68.3 

77 , 9 100,8 

17 -11 -2004 16:02:40 



C.2oo2.]024.04 .ROO! 
Sonae Burgum B.V. 

Rekenresultaten 
1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

2. Maximale geluidniveaus 

Bijlage 4 

d:\Projectdata rvlij\SOnae - vergunningaanvraag\bijlage xia rO012 geluldsrapport definitief.doc 14-04·2005 22 



C.2004.3024.04.001 
Sonae Burgum BV 

Model: Sonae, aanvraag rev~s~evergunning Wm - versie 5: november 2004 - model voor bijlagen november 20 
Bijdrage van hoofdgroep op aIle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id Omsehrijving Hoogte Dag Avond Naeht 

Bijlage 4.1a 

Etmaal Li 
--------------------------------------------------------------- ----------------------------
01_1'. 5,0 57,8 57,6 67,6 66,8 

02=A 5,0 58,4 57,3 67,3 77,0 

---03:: 9 "",s, •. a 5 5 66,4 71,7 

__ OLi.Ic 3....9 2 6 ,2 4,0 

OS_A 5,0 58,8 57,2 ,8--- 80.; 

06_1'. Damsingel 40 5,0 49,8 49,3 n,5 57,5 72,6 

07_1'. Damsingel boerderij 5,0 50,7 49,5 47,7 57,7 72,5 

09_1'. Rondweg verlengde meelopslag 5,0 51,9 50,9 50,6 60,6 66,3 

10_1'. Rondweg verlengde biobed 5,0 60,1 60,0 59,8 69,8 71,5 

11_1'. eontrolepunt (vergunning) 5,0 53,0 52,7 52 ,6 62,6 65,6 

151_1'. zone 5,0 39,2 38,S 38,2. 48,2 55,3 

152~ zone 5,0 39,7 39,3 39,0 49,0 55,6 

153_1'. zone 5,0 38,4 38,2 38,1 48,1 53,5 

15CA zone 5,0 38,3 38,1 38,0 48,0 52,6 

ISS_A zone 5,0 37,8 31,6 37,4 47,4 54,2 

15CA zone 5,0 38,1 38,0 37,6 41,6 54,B 

157_A zone 5,0 37,3 37,4 36,9 46,9 54,4 

158_A zone 5,0 36,S 36,4 36,0 46,0 53,5 

159_A zone 5,0 35,9 35,7 35,3 45,3 53,0 

IS_A vergunningpunt. mounepad 2 5,0 46,8 45,4 44,8 54,B 64, I 

160_A zone 5,0 34,9 34.4 34,0 44,0 51,4 

161_A zone 5,0 33,2 32,7 32,2 42,2 50,2 

162_A zone 5,0 32,2 31, 9 31,5 41.5 50,2 

163_A zone 5,0 33,4 32.8 32,4 42,4 51,1 

164~ zone 5,0 33,B 33,0 32,6 42,6 52,1 

165_A zone 5,0 34,6 33,5 33,0 43,0 53,3 

166_A zone 5,0 37,7 36,5 36,0 46,0 56,4 

167_A zone 5,0 39,4 38,1 37,4 47,4 58,9 

168_A zone 5,0 39,6 38,2 37,5 47,5 59,5 

169_A zone 5,0 39,4 3B,7 31,B 47,8 61,0 

16_1'. vergunningpunt mounepad 12 5,0 45,1 43,7 42,9 52,9 64,8 

170_A zone 5,0 41,0 40,1 39,1 49,1 62,2 

171_A zone 5,0 40,1 39,0 38,1 48,1 60,3 

172~ Burgumerdam 24 5,0 39,S 39,S 39,1 49,1 56,6 

173_A Burgumerdam 41 5,0 42,3 42,2 41,B 51,B 59,3 

174~ Burgumerdam 35 5,0 41,4 41,3 40,9 50,9 57,7 

175_A Mounepaed 2 5,0 46,9 45,S 45,0 55,0 64, I 

176_A Mounepaed 6 5,0 46,2 44,9 44,3 54,3 64,9 

177_A Mounepaed 8 5,0 44,9 43,4 42,S 52,5 64,4 

178_A De Bjirk 38 5,0 35,6 35,1 34,7 44,7 52,S 

179_A De Wylch 26 5,0 35,4 35,0 34,S 44,5 52,4 

17_1'. damsingel 40 5,0 49,7 49,3 47,3 57,3 72,6 

1BO_A Burgumerdam 27 5,0 40,4 40,3 40,1 50,1 56,0 

181~ Burgumerdam 171'. 5,0 41,6 41,6 41,3 51,3 58,0 

182_1'. Roggernounewei 11 5,0 38,0 38,0 37,6 47, 6 54,7 

183_A Roggemounewei Ie lijn 5,0 37,3 37,2 36,9 46,9 54,2 

184_A RoggemouneW'ei Ie lijn 5,0 36,3 36,2 35,8 45,8 53,5 

185_A Sumar Hoekstraweg 2 5,0 44,1 43,4 42,4 52,4 65,7 

18_1'. vergunningpunt 5,0 45,6 44,7 43,4 53,4 67,3 

25_A controlepunt 5,0 49,7 49,2 49,0 59,0 64,3 

• ..> Aile getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.04 17·11·2004 15:01:43 



C.2004.3024.04.001 
Sanae Burgum BV 

Model: Sanae, aanvraag revisievergunning Wm - versie 5: november 2004 - model voor bijlagen november 20 
Bi jdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 175_A - Mounepaed 2 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periade: AIle perioden 

Id Omsehrijving Hoagte Dag Avond Naeht Etmaal 

BijJage 4.1.b 

Li em 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
162 

---- 1 6;J---=~=--

001:-----"" 

9,0 35,2 
9,0 34,7 

~Q~ 
056 

,~~~=[:.:.::::.:~::::::=~~~ .. O-- =:12-.. ___ 
,; ,()------3'1,7',I-- --..J 
---------_ _________ ~17, 5 31,5 

007 
405 
002 
006 
030 

059 
T2 
409 
003 
004 

023 
005 
164 
070 
401 

362 
058 
081 
165 
067 

402 
IS 
VI 
090 
012 

169 
T1 
042 
361 
011 

i009 
174 
iOl0 
061 
M1 

168 
410 
066 
363 
050 

R1 
064 
364 
13 
408 

043 
407 
167 
062 
045 

175 
040 
403 
015 
016 

057 
083 
112 
i008 
069 

Tatalen 

Aandrijving belueht.201 AG 006 
lueo's vIeesmeellijn 1102-106) 
Stromend water beluehter AG009 
Aandrijving beIueht.201 AG 005 
Ventil/luehtwas . LBI FBG 

Brekerhal zuidgevel 
vleesmeellijn/pluimveemeellijn/FBG/magazijn 
Iueo's pluimveemeellijn (107/108) 
Aandrijving beIueht.201 AG 002 
Aandrijving belucht.201 AG 003 

Sehoorsteen top (b1oed/veren/haar) 
Aandrijving beIueht.201 AG 004 
Leiding LBI vleesmee11ijn/p1uimveemeel1ijn 
ventilatie ketelhuis 
luea's vleesmeellijn (102-106) 

Iueo dak haarfabriek 
Brekerhal oostgevel 
Sehoorsteentop LBI vleesrneellijn/plmvmlln 
Leiding LBI vIeesrneellijn/pluirnveemee11ijn 
Ventilatie ketelhuis 

Iueo's vleesmeellijn (102-106) 
Intern transport 
veren/haar 
Elevator karrelinstallatie 
Stromend water 

Leiding sehoorst. bloed/veren 
vleesmeellijn/pluimveemee11ijn/FBG/magazijn 
Leiding biafilter LBI Br / O 
lueo dak haarfabriek 
Stromend water 

intern transport 
Lueo's dak B/V/H-fabriek (233F203/243FI00) 
intern transport 
Oostgevel deuropening ketelhuis 
meeltransport 

Leiding sehoorst. b1oed / veren 
Iueo's vleesmeel1ijn (102-106) 
Venti1atie kete1huis 
Omkasting ventilator natwasser 
Deuropening brekerhal 

re s tex 
Schoorsteen WKK ketelhuis 
Omkasting ventilator natwasser 
Intern transport 
lueo's p1uirnveemeellijn (107/108) 

Leiding biafilter LBI Br/O 
1ueo's pluimveemee1Iijn (107/108) 
2 ventilataren biafi1ter 248-F-150, 151 
We s tgevel deuropeninq ketelhui s 
ventilator Br/O 

Luea's biofi1ter 243-CO 053, 054 
Deuropening ontvangsthal 
luea's v1eesmeellijn (102-106) 
slibpomp vraehtwagen 
vrachtwagen stationair 

Brekerha1 naordgeve1 
koelwaterpomp vleesmeellijn 
meeltransport 
intern transport 
Uit1aat koel1 uehtWKK kete1huis 

Rest 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-ge wogen 

Geonoise VS.04 

3,0 
0,1 
1 , 0 
3,0 

11, ° 
17,0 
1,0 
0,1 
3,0 
3,0 

60,0 
3,0 
9,0 
9,5 
0,1 

14,0 
17,0 
60,0 
9,0 
9,0 

1,5 
1,0 
1,0 

21,0 
1,0 

10,0 
1,0 

12,0 
10,0 

1,0 

0,8 
13,0 

0,8 
1,5 
1,0 

8,0 
1,5 
9,0 

12,1 
2,5 

1,0 
25,0 
12,1 

1,0 
1,5 

12,0 
1,5 
1,5 
1,5 

11, ° 
14,0 
3,0 
1,5 
1,0 
1,0 

17, ° 
10,0 

1, ° 
0,8 

12,0 

31,2 
37,1 
31,0 
30,8 
29,9 

29,3 
29,8 
35,1 
28,9 
28,6 

28,5 
28,0 
28,0 
27,5 
33,5 

26,8 
26,6 
26,2 
26,0 
25,9 

31,9 
26,8 
25,3 
35,2 
24.9 

24,6 
21,9 
24,1 
23,9 
23,6 

29,5 
23.2 
28,8 
22,2 
30,2 

20,7 
26,6 
20,3 
20,2 
20,2 

25,6 
20,1 
20,0 
20,5 
24,6 

18,5 
24,5 
18,5 
18,2 
17,7 

17,3 
17,1 
23,0 
26,8 
26,1 

15,9 
15,9 
24,3 
21,3 
15,0 

27,8 

46,9 

31,2 
31,1 
31,0 
30,8 
29,9 

29,3 
32,9 
29,1 
28,9 
28,6 

28,5 
28,0 
28,0 
27,5 
27,5 

26,8 
26,6 
26,2 
26,0 
25,9 

25,9 
28,5 
29,3 

24,9 

24,6 
26,2 
24,1 
23,9 
23,6 

28,2 
23,2 
27,5 
22,2 
24,2 

20,7 
20,6 
20,3 
20,2 
20,2 

25,1 
20,1 
20,0 
22,2 
18,6 

18,5 
18,5 
18,5 
18,2 
17,7 

17 ,3 
17,1 
17,0 

15,9 
15,9 
18,3 
20,0 
15,0 

26,4 

45,5 

35,2 

31,2 
31,1 
31,0 
30,8 
29,9 

29,3 
29,1 
29,1 
28,9 
28,6 

28,5 
28,0 
28,0 
27,5 
27,5 

26,8 
26,6 
26,2 
26,0 
25,9 

25,9 
25,5 
25,3 

24,9 

24,6 
24,1 
24,1 
23,9 
23,6 

23,2 

22,2 
21,2 

20,7 
20,6 
20,3 
20,2 
20,2 

20,1 
20,0 
19,2 
18,6 

18,5 
18,5 
18,5 
18,2 
17,7 

17,3 
17 , 1 
17,0 

15,9 
15,9 
15,2 

15,0 

25,4 

45,0 

45,2 

41,2 
41, 1 
41,0 
40,8 
39,9 

39,3 
39,1 
39,1 
38,9 
38,6 

38,5 
38,0 
38,0 
37,5 
37,5 

36,8 
36,6 
36,2 
36,0 
35,9 

35,9 
35,5 
35,3 
35,2 
34,9 

34,6 
34,1 
34,1 
33,9 
33,6 

33,2 
33,2 
32,5 
32,2 
31,2 

30,7 
30,6 
30,3 
30,2 
30,2 

30,1 
30,1 
30,0 
29,2 
28,6 

28,5 
28,5 
28,5 
28,2 
27,7 

27,3 
27,1 
27,0 
26,8 
26,1 

25,9 
25,9 
25,2 
25,0 
25,0 

35,4 

55,0 

39,8 2,6 
39,4 2,7 
38,6 2 , 8 

;- -- -37·B"'-~==-~~ 

33,0 

37,3 
41,6 
37,3 
37,0 
33,0 

30,7 
55,0 
39,7 
34,7 
34,4 

28,5 
34,0 
32,8 
30,6 
40,7 

32,8 
28,0 
26,2 
30,9 
29,1 

38,8 
54,7 
55,3 
37,0 
31,3 

31,1 
48,2 
26,5 
29,9 
29,9 

44,5 
29,3 
43,5 
26,3 
57,4 

27,5 
33,6 
23,4 
24,1 
24,0 

56,4 
21,1 
23,9 
48,6 
31,6 

21,2 
' 31,5 
25,9 
22,3 
20,7 

19,3 
21,0 
30,0 
40,7 
40,0 

17,4 
21,2 
51,1 
36,4 
17,7 

57,2 

64,7 

3,1 
1,5 
3,4 
3,2 
3,0 

1,5 
4,0 
1,6 
2,B 
2,8 

0,0 
3,0 
2,8 
3,0 
4,2 

3,0 
1,4 
0,0 
2,9 
3,1 

4,0 
4,1 
4,0 
0,0 
3,4 

3,5 
4,1 
2,4 
3,0 
3,3 

4,2 
3,1 
4,0 
4,1 
4,0 

3,7 
4,0 
3,1 
1.9 
3,9 

3,9 
1.1 
2,0 
4,1 
4,0 

2.7 
4,0 
4,4 
4,1 
3,0 

2,0 
3,9 
4,0 
3,1 
3,2 

1,5 
2,3 
3,8 
4,3 
2,8 

17-11-200415:04:03 



C.2004.3024.04.001 
Sanae Burgum BV 

Model: Sonac, aanvraag rev>s>evergunn>ng Wm - versie 5: november 2004 - model voor bijlagen november 20 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 16_A - vergunningpunt mounepad 12 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

Bij/age 4.1.c 

Li em 

162 Leiding LBI vleesrneellijn/pluimveerneellijn 9,0 35,4 35,4 35,4 45,4 40,3 2,9 
-------16 ~idin LBI vleesmeellijn/pluimveemeellijn 9,0 33,1 33,1 33 , 1 43,1 38,1 3,0 
--- --3 65 wasser vat en'"'leurrn-9e:n~-:::~~=~~====-.=~2H?== __ ~3~1!,,~6~=~3I, 6 31,6 41, 6 37,S 3,9 

409 luco' s pluimveemee1.Tij ttO?-I'l-08t·)-:-;:==~-:----=~O~~~=~!b.~2==~o~;nz::::::. ,-~40;-2-- --4~- _ __ - _ _ -,3. 
!2 ---·---vreesmee.J.-l-i-:i-ntpluimv.e.eJJlru~lUj!!.lfSG/ma9a%i jn 1,0 29,7 J , 29,0 3"9';0"--='55.,. r-uO--____ _ 

045 
007 
006 
023 
059 

405 
003 
164 
IS 
070 

056 
004 
005 
OBI 
058 

VI 
408 
165 
i009 
090 

401 
402 
067 
066 
M1 

R1 
083 
044 
Tl 
001 

042 
407 
002 
050 
064 

403 
030 
364 
13 
147 

167 
169 
363 
061 
362 

031 
M2 
361 
047 
175 

168 
069 
i008 
410 
046 

012 
026 
i010 
057 
015 

Totalen 

vent il ator Br 10 
Aandrijving belucht.201 AG 006 
Aandrijving belucht.201 AG 005 
Schoorsteen top (bloed/veren/haar) 
Brekerhal zuidgevel 

luco's vleesmeellijn (102-106) 
Aandrijving belucht.201 AG 002 
Leiding LBI vleesrneellijn/pluirnveemeellijn 
Intern transport 
ventilatie ketelhuis 

Stoomleidinq luco's 
Aandrijving belucht.201 AG 003 
Aandrijving belucht.201 AG 004 
Schoorsteentop LBI vleesmeellijn/plmvrnlln 
Brekerhal oostgevel 

veren/haar 
luco's pluimveemeellijn (107/108) 
Leiding LBI vleesmeellijn/pluimveemeellijn 
intern transport 
Elevator korrelinstallatie 

luco's vleesmeel1ijn (102-106) 
luco's vleesmeellijn (102-106) 
Ventilatie kete1huis 
Ventilatie ketelhuis 
meeltransport 

restex 
koelwaterpomp vleesmeellijn 
Ventilator luchtwasser BriO 
vleesmeellijn/pluimveemeellijn/FBG/magazijn 
Aandrijving beluchter 01 AG009 

Leiding biofilter LBI BriO 
luco's pluimveemeellijn (l07/108) 
Stromend water beluchter AG009 
Deuropening brekerhal 
Schoorsteen WKK ketelhuis 

luco 's vleesmeellijn (102-106) 
Ventil/luchtwas. LBI FBG 
Omkasting ventilator natwasser 
Intern transport 
deuropening FBG zuid 

2 ventilatoren biofilter 248-F-150, 151 
Leiding schoorst. bloed/veren 
Omkasting ventilator natwasser 
Oostgevel deuropening ketelhuis 
luco dak haarfabriek 

Le'iding biofilter FBG 
meeltransport 
luco dak haarfabriek 
Leiding LBI BriO 
Luco's biofilter 243-eo 053, 054 

Leiding schoorst . bloed/veren 
Uitlaat koelluchtWKK ketelhuis 
intern transport 
luco's vleesrneellijn (102-106) 
Leiding LBI BriO 

Stromend water 
Deuropening bloed/veren 
intern transport 
Brekerha1 noordgevel 
slibpornp vrachtwagen 

Rest 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.04 

11,0 
3,0 
3,0 

60,0 
17,0 

0,1 
3,0 
9,0 
1,0 
9,5 

17,5 
3,0 
3,0 

60,0 
17,0 

1,0 
1,5 
9,0 
0,8 

21, 0 

0,1 
1,5 
9,0 
9, a 
1,0 

1,0 
10,0 

9,5 
1,0 
3,0 

12,0 
1,5 
1,0 
2,5 

25,0 

1,5 
11, a 
12,1 
1,0 
2,5 

1,5 
10,0 
12,1 
1,5 

14, a 

7,0 
1,0 

10,0 
7,0 

14,0 

8,0 
12,0 
0,8 
1,5 
7,0 

1, a 
2,5 
0,8 

17, a 
1,0 

28,8 
28,4 
28,1 
28,0 
27,8 

33,1 
26,6 
26,4 
27,5 
26,1 

25,9 
25,7 
25,3 
25,3 
25,0 

25,0 
30,8 
24,4 
30,6 
33,4 

28,1 
27,9 
21,5 
21,S 
30,2 

26,1 
20,6 
20,6 
18,2 
19,7 

19,6 
25,S 
19,4 
19,0 
18,3 

23,6 
17,6 
17,4 
18,5 
16,9 

16,9 
16,9 
16,8 
16,7 
16,7 

16,2 
24,9 
15,6 
15,1 
14,4 

14,2 
13,9 
20,1 
19,8 
13,6 

13,6 
13,5 
19,7 
13,5 
23,4 

27,9 

45,1 

28,8 
28,4 
28,1 
28,0 
27,8 

27,1 
26,6 
26,4 
29,3 
26,1 

25,9 
25,7 
25,3 
25,3 
25,0 

29,0 
24,8 
24,4 
29,4 

22,1 
21, 9 
21,S 
21,S 
24,2 

25,7 
20,6 
20,6 
22,5 
19,7 

19,6 
19,5 
19,4 
19, a 
18,3 

17,6 
17,6 
17,4 
20,2 
16,9 

16,9 
16,9 
16,8 
16,7 
16,7 

16,2 
18,8 
15,6 
15,1 
14,4 

14,2 
13,9 
18,8 
13,8 
13,6 

13,6 
13,5 
18,5 
13,5 

25,0 

43,7 

28,8 
28,4 
28,1 
28,0 
27,8 

27,1 
26,6 
26,4 
26,3 
26,1 

25,9 
25,7 
25,3 
25,3 
25,0 

25,0 
24,8 
24,4 

22.1 
21,9 
21,5 
21,5 
21,2 

20,6 
20,6 
20,4 
19,7 

19,6 
19,5 
19,4 
19,0 
18,3 

17,6 
17,6 
17,4 
17,2 
16,9 

16,9 
16,9 
16,8 
16,7 
16,7 

16,2 
15,8 
15,6 
15,1 
14,4 

14,2 
13,9 

13,8 
13,6 

13,6 
13,5 

13,5 

23,7 

42,9 

38,8 
38,4 
38,1 
38,0 
37,8 

37,1 
36,6 
36, 4 
36,3 
36,1 

35,9 
35,7 
35 , 3 
35,3 
35, a 

35,0 
34,8 
34,4 
34,4 
33,4 

32,1 
31,9 
31,S 
31,5 
31,2 

30,7 
30,6 
30,6 
30,4 
29,7 

29,6 
29 . 5 
29,4 
29, a 
28,3 

27,6 
27,6 
27,4 
27,2 
26,9 

26,9 
26,9 
26,8 
26,7 
26,7 

26,2 
25,8 
25,6 
25,1 
24,4 

24,2 
23,9 
23,8 
23,8 
23,6 

23,6 
23,5 
23,5 
23,5 
23,4 

33,7 

52,9 

327 0- -'-, r---- --- -
34,9 3,5 
34,7 3,5 
28,0 0,0 
29,7 1,8 

38,0 
32,9 
31,5 
55,6 
29,3 

27,7 
32,0 
31,7 
25,3 
26,8 

55,1 
37,9 
29,6 
45,7 
35,6 

35,4 
34,9 
24,8 
24,8 
57,4 

57,0 
26,3 
23,9 
44,6 
26,0 

22,2 
32,6 
26,1 
23,0 
19,8 

30,7 
20,7 
21,8 
46,7 
21,0 

24,3 
23,4 
21,1 
20,9 
22,8 

19,9 
51,8 
21,7 
18,8 
16,7 

21,0 
16,8 
35,2 
26,9 
17,2 

20,4 
27,8 
34,6 
15,3 
37,8 

57,7 

64,8 

1,8 
3,3 
3,1 
4,2 
3,2 

1,8 
3,3 
3,4 
0, a 
1,8 

4,0 
4,1 
3,2 
4,3 
0,4 

4,3 
4,1 
3,3 
3,3 
4,0 

4,0 
2,7 
3,3 
4,2 
3,3 

2,6 
4,1 
3,8 
4,0 
1,4 

4,1 
3,1 
2,4 
4,1 
4,1 

4,4 
3,6 
2,3 
4,2 
3,1 

3,7 
3,9 
3,2 
3,7 
2,3 

3,8 
3,0 
4,3 
4,1 
3,6 

3,8 
4,3 
4,1 
1,9 
3,6 

17-11-2004 15:03:21 



C2004.3024.04·.001 
Sanae Burgum BV Bijlage 4.1.d 

Model: Sonac, aanvraag revisievergunning Wm - versie 5: november 2004 - model voor bijlagen november 20 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 18_A - vergunningpunt 
Rekenmethode Industr i elawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschr i jvi ng Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em ---------- ------------------------------------------------------------- - --- -- --
365 Nat"asser vat en leidingen 2, 0 36 , 0 36,0 36,0 46,0 41,8 

---_~-l 2 vleesmeellijn/pluimveemeellijn / FBG / magaz ij n 1, 0 33,5 36,S 32,8 42,8 57,9 

---02 clioors t e en top (15'IOeaTveTe""haa'%')==--==""""=~_66JO,~:u..=r=~='3tclt'i2i="""""'~3rnl~,,g2~--=~4 n1~, ;2==,..;31 , 2 
163 Leiding LBI v ees mee J if1p l:u"ilnveemee·;H-i, ,..0 ---Q;'-:'f::---:3~O~-~-9~---~~--~07Z---~S>-86.-~"3==--=::;;;==::::::::::: 

---- r69- - ------Le i d1 ng choorst- loedJ-Y.~:-_________ ~1~0~,~0~_~3~0;,~2~_~3~0~,~2~-~~~--~~--~~~---~~.--~========= 
002 Stromend water beluchter AG009 1,0 29,6 29,6 29,6 39,6 36,8 4, 2 
045 ventilator Br/O 11,0 29,S 29,5 29,S 39,S 31,9 2.4 
IS Intern transport 1,0 30,3 32,1 29,1 39,1 58 , 0 3, 8 
162 Leiding LBI v1ees mee11ijn / pluimveemeellijn 9,0 28,8 28,8 28,8 38,8 33,S 2.8 
VI veren/haar 1,0 28,4 32,4 28,4 38,4 57,8 3,3 

i009 
030 
090 
168 
006 

081 
007 
361 
362 
165 

164 
H1 
005 
167 
004 

003 
001 
056 
R1 
147 

042 
166 
032 
174 
059 

058 
409 
043 
044 
13 

401 
405 
046 
149 
047 

364 
031 
363 
152 
Tl 

iOl0 
14 
402 
408 
083 

407 
410 
M2 
015 
024 

057 
150 
064 
175 
i008 

r otalen 

intern transport 
Ventil/luchtwas. LBI FBG 
Elevator korrelinstallatie 
Leiding schoorst. bloed/veren 
Aandrijving belucht.201 AG 005 

Schoorsteentop LBI vleesmeellijn/plmvmlln 
Aandrijving belucht.201 AG 006 
luco dak haarfabriek 
luco dak haarfabriek 
Leiding LBI vleesmeellijn/pluimveemeellijn 

Leiding LBI vleesmeellijn/pluimveemeellijn 
meeltransport 
Aandrijving belucht . 201 AG 004 
2 ventilatoren biofilter 248-F-150, 151 
Aandrijving belucht.201 AG 003 

Aandrijving belucht.201 AG 002 
Aandrijving beluchter 01 AG009 
Stoomleiding luco's 
restex 
deuropening FBG %uid 

Leiding biofilter LBI Br/O 
Luco's biofilter 243-CO-050, 051 
Leiding biofilter FBG 
Luco's dak B/V/H-fabriek (233F203/243FI00) 
Brekerha1 zuidgevel 

Brekerhal oostgevel 
luco's pluimveemee11ijn (107/108) 
Leiding biofilter LBI Bri O 
Ventilator 1uchtwasser Br/O 
Intern transport 

luco's vlees meellijn (102-106) 
luco's vlees meellijn (102-106) 
Leiding LBI BriO 
Restex O-gevel 
Leiding LBI Br i O 

Omkasting ventilator natwas s er 
Leiding biofilter FBG 
omkasting ventilator natwasser 
Brekerhal W-gevel 
vleesmeellijn / pluimveemeellijn / FBG / magazijn 

intern transport 
Intern transport 
luco's vleesmeellijn (102-106) 
luco's pluimveemeelli j n (107 / 108) 
koelwaterpomp vleesmeellijn 

luco's pluimveeme e lli j n (107 / 108) 
luco's vleesrneellijn (102-106) 
meeltransport 
slibpomp vrachtwagen 
Deuropening bloed / vere n 

Brekerhal noo rdge vel 
Bre kerhal N-gevel 
Schoorsteen WKK ketelhuis 
Luco's biofilter 2 43-CO 053, 054 
intern trans port 

Re s t 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.04 

0,8 
11, a 
21,0 
8,0 
3, a 

60,0 
3, a 

10,0 
14,0 

9,0 

9,0 
1.0 
3 , 0 
1 , 5 
3, 0 

3, a 
3,0 

17,5 
1,0 
2,5 

12, a 
3, a 
7,0 

13, a 
17,0 

17,0 
0,1 

12,0 
9,5 
I,D 

0,1 
0.1 
7,0 
6,0 
7,0 

12,1 
7,0 

1 2 ,1 
19,0 

1 , 0 

0 , 8 
1,0 
1,5 
1.5 

10,0 

1,5 
1,5 
1.0 
I , D 
2,5 

17,0 
19, a 
25,0 
14,0 

0 ,8 

34,5 
28,0 
37,7 
27 , 1 
26,7 

26,5 
26,5 
26,1 
25 , 6 
25,5 

24.8 
33,8 
24,1 
24,1 
24,0 

23,8 
23,4 
23,0 
28,3 
22,7 

22,6 
22,1 
22,0 
21,5 
21 , 3 

21,2 
27,0 
20,9 
20,0 
21,2 

25,7 
25,3 
19,1 
18,9 
18,9 

18,9 
IB,8 
1B,4 
IB,l 
14,8 

21,9 
16,3 
21,0 
20,8 
14,6 

20,S 
20,1 
22,8 
23,7 
12,6 

12,6 
12,3 
12,2 
12,2 
IB,l 

28,2 

45,6 

33,3 
28,0 

27,1 
26,7 

26,5 
26,5 
26,1 
25,6 
25,5 

24,8 
27,7 
24,1 
24,1 
24,0 

23,8 
23,4 
23,0 
27,9 
22,7 

22,6 
22,1 
22,0 
21,S 
21,3 

21,2 
21. 0 
20,9 
20,0 
23,0 

19,7 
19,3 
19,1 
18,9 
18,9 

18,9 
18,8 
18,4 
18,1 
19,1 

20,7 
18,0 
15,0 
14,8 
14,6 

14,5 
14,1 
16,8 

12,6 

12,6 
12,3 
12,2 
12,2 
16,8 

23 , 8 

44,7 

28,0 

27,1 
26,7 

26,5 
26,5 
26,1 
25,6 
25,5 

24,8 
24,7 
24,1 
24,1 
24, a 

23,8 
23,4 
23,0 

22, 7 

22,6 
22,1 
22,0 
21,5 
21,3 

21,2 
21,0 
20,9 
20,0 
20,0 

19,7 
19,3 
19,1 
18.9 
18,9 

18,9 
18,8 
18,4 
18,1 
17,0 

15 , 0 
15,0 
14,8 
14,6 

14,5 
14,1 
13,8 

12,6 

12,6 
12,3 
12,2 
12,2 

22,3 

43,4 

38,3 
38,0 
37,7 
37,1 
36,7 

36,5 
36,5 
36,1 
35,6 
35,S 

34,8 
34,7 
34,1 
34,1 
34,0 

33,8 
33,4 
33,0 
32,9 
32,7 

32,6 
32,1 
32, 0 
31,S 
31,3 

31,2 
31,0 
30,9 
30,0 
30,0 

29,7 
29,3 
29,1 
28,9 
28,9 

28,9 
28, 8 
28,4 
28,1 
27,0 

25,7 
25, a 
25,0 
24,8 
24,6 

24,5 
24,1 
23,8 
23,7 
22,6 

22,6 
22,3 
22,2 
22, 2 
21, 8 

32,3 

53,4 

49,0 
30,4 
39,S 
33,5 
33,4 

26,5 
33,3 
31,6 
31,1 
30,S 

29,8 
60,2 
30,7 
31,3 
30,6 

30 , 4 
30,3 
24,1 
58,S 
26,3 

24,3 
29 , 1 
25 , 4 
27,2 
22,4 

22,3 
34,1 
22,9 
22,6 
49,3 

29,8 
32,4 
22,2 
22,0 
22,0 

23,0 
22,1 
22,4 
19,1 
41,1 

36,5 
45,5 
27,9 
27,6 
20,0 

27,3 
27.0 
48,8 
38,4 
26,6 

13,8 
13,3 
13, a 
14,0 
32,9 

61, 5 

67,3 

3,7 
2,5 
0,0 
3,5 
3,7 

0,0 
3,7 
2,5 
2,5 
3,1 

3,0 
3,3 
3,6 
4,2 
3,6 

3,6 
3,9 
1.1 
3,3 
3,6 

1,7 
4,0 
3,4 
2,7 
1,1 

1,2 
4,1 
2,0 
2,6 
4,0 

1,1 
4,1 
3,1 
3,1 
3,2 

2,1 
3,2 
2,1 
1,0 
4,2 

3,8 
4,1 
3,8 
3,8 
2,4 

3, 8 
3,9 
2,9 
3,9 
4,0 

1,2 
1,0 
0,8 
1.8 
4,1 

17-11-20041S:04:35 
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C.2004.3024.04.001 
Sanae Burgum BV 

Model: Sanae, aanvraag revisievergunning Wm - versie 5: november 2004 - model veor bijlagen november 20 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 25_A - controlepunt 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving 
-------- ------------------ ---

168 Leiding schoorst . bloed/veren 
169 Leiding schoorst. bloed/veren 

Hoogte Dag 

~1, 8 
41 , 7 

Avond Nacht 

_ J l,...,= _ ==="e.id.-acltt.el;gJn/.1t veren 
167 i:.:v.;iitIIat.ore~ 'i"-:"·~··~~-r~2~'4~·8~-"'F .. --l·S_<;O"--'lr.·S"l;---=~--";;'~=-: '0:="--"==7':= <-=== '= , 

Etmaal 

023 Schoorsteen top (b l o e ct/veren/haar) ---.r<r 

166 
030 
045 
362 
170 

174 
361 
163 
056 
032 

409 
IS 
152 
070 
401 

031 
405 
081 
044 
162 

13 
410 
066 
408 
i008 

043 
Vl 
164 
050 
1'2 

059 
Tl 
165 
I4 
147 

047 
404 
406 
i003 
002 

046 
042 
365 
064 
R1 

090 
001 
150 
149 
151 

175 
067 
062 
025 
iOl0 

Ml 
040 
003 
024 
12 

LuCO'S biofilter 243-CO-050, 051 
Ventililuchtwas. LBI FBG 
ventilator BriO 
luco dak haarfabriek 
Pomp 248-P-151 

Luco's dak B/V/H-fabriek (233F203/243FIOO) 
luco dak haarfabriek 
Leiding LBI vleesmeellijn/pluimveemeellijn 
Stoomleiding luco's 
Leiding biofilter FBG 

luco's pluimveemeellijn (107/108) 
Intern transport 
Brekerhal W-gevel 
vent.ilatie kete1huis 
luco's v1eesmee1lijn (102-106) 

Leiding biofi1ter FBG 
luco's vleesmeellijn (102-106) 
Schoorsteentop LBI v1eesmeellijn/p1mvrnlln 
Ventilator 1uchtwasser BriO 
Leiding LBI v1eesmee1lijn/p1uimveemee1lijn 

Intern transport 
1uco's vleesmeel1ijn (102-106) 
Venti1atie ketelhuis 
luco's p1uimveemee11ijn (107/108) 
intern transport 

Leiding biofilter LBI BriO 
veren/haar 
Leiding LBI vleesmeel1ijn/pluimveerneellijn 
Deuropening brekerhal 
v1eesrneellijn/pluimveerneel1ijn/FBG/magazijn 

Brekerhal zuidgeve1 
v1eesmee1lijn/pluimveemee1lijn/FBG/magazijn 
Leiding LBI vleesmee11ijn/p1uimveerneel1ijn 
Intern transport 
deuropening FBG zuid 

Leiding LBI BriO 
1uco's v1eesmeel1ijn (102-106) 
luco's pluimveemee1lijn (107/108) 
intern transport 
Stromend water beluchter AG009 

Leiding LBI BriO 
Leiding biofilter LBI BriO 
Natwasser vat en leidingen 
Schoorsteen WKK ketelhuis 
restex 

Elevator korrelinstallatie 
Aandrijving beluchter 01 AG009 
Brekerhal N-gevel 
Restex O-gevel 
Brekerhal Z-gevel 

Luco's biofilter 2~3-CO 053, 054 
Ventilatie ketelhuis 
Westgevel deuropening ketelhuis 
Deuropening bloed/veren 
intern transport 

meeltransport 
Deuropening ontvangsthal 
Aandrijving belucht.201 AG 002 
Deuropening bloed/veren 
Intern transport 

Rest 

3,0 
11,0 
11,0 
14,0 
1,5 

13,0 
10,0 

9,0 
17,5 
7,0 

0 ,1 
1 ,0 

19, 0 
9, 5 
0,1 

7,0 
0,1 

60,0 
9,5 
9,0 

1,0 
1,5 
9,0 
1,5 
0,8 

12,0 
1,0 
9,0 
2,5 
1,0 

17,0 
1,0 
9,0 
1,0 
2,5 

7,0 
1,5 
1,5 
0,8 
1,0 

7,0 
12,0 
2,0 

25,0 
1,0 

21,0 
3,0 

19,0 
6,0 

13,0 

14,0 
9,0 
1,5 
2,5 
0,8 

1,0 
3,0 
3,0 
2,5 
1,0 

35,8 
35,4 
35,3 
34,8 
34,4 

31 , 5 
31 , 1 
31,0 
30 , 1 
29 , 3 

35,1 
30,1 
27,9 
27,7 
33,5 

27,3 
33,0 
27,0 
26,6 
26,4 

27,1 
31,6 
25,5 
31,4 
31,6 

25,1 
24,9 
24,8 
24,4 
25,0 

24,1 
21,5 
23,2 
24,4 
22,9 

22,9 
28,8 
28,6 
28,7 
22,0 

22,0 
21,9 
21,6 
21,0 
25,7 

29,5 
19,3 
18,5 
18,4 
18,3 

17,7 
17,4 
16,8 
16,7 
21,6 

24 , 2 
15 , 0 
14 , 9 
14,9 
16 , 0 

28,5 

35,8 
35,4 
35,3 
34,8 
34,4 

31,5 
31,1 
31,0 
30,1 
29,3 

29,1 
31,9 
27,9 
27,7 
27,5 

27 , 3 
27 . 0 
27 . 0 
26,6 
26 , 4 

28,9 
25.6 
25,5 
25,4 
30,3 

25 , 1 
28,9 
24 , 8 
24.4 
28 . 0 

24,1 
25,8 
23,2 
26,2 
22,9 

22,9 
22,8 
22,6 
27,5 
22,0 

22,0 
21,9 
21,6 
21,0 
25,2 

19,3 
18,5 
18,4 
18,3 

17,7 
17,4 
16,8 
16,7 
20,3 

18,2 
15,0 
14,9 
14,9 
17 , 8 

26,7 

35,8 
3 5, ~ 
35,3 
34,8 
34,4 

31,5 
31,1 
31,0 
30,1 
29,3 

29,1 
28,9 
27,9 
27,7 
27,5 

27,3 
27,0 
27,0 
26,6 
26,4 

25,9 
25,6 
25,5 
25,4 

25 , 1 
24,9 
24,8 
24,4 
24 , 3 

24,1 
23,7 
23,2 
23,2 
22,9 

22,9 
22,8 
22,6 

22, 0 

22,0 
21,9 
21,6 
21,0 

19,3 
18,5 
18,4 
18,3 

1 7,7 
17 ,4 
1 6,8 
1 6,7 

15,2 
15,0 
14,9 
14,9 
14,8 

25,4 

45,8 
45,4 
45,3 
44,8 
44,4 

41,5 
41,1 
41,0 
40,1 
39,3 

39,1 
38,9 
37,9 
37,7 
37,5 

37,3 
37,0 
37,0 
36,6 
36,4 

35,9 
35 , 6 
35 , 5 
35 , 4 
35 , 3 

35,1 
34,9 
34,8 
34,4 
34,3 

34,1 
33,7 
33,2 
33,2 
32,9 

32,9 
32,8 
32,6 
32,5 
32,0 

32,0 
31,9 
31,6 
31,0 
30,2 

29,5 
29,3 
28,5 
28,4 
28,3 

27,7 
27,4 
26,8 
26,7 
25,3 

25,2 
25,0 
24,9 
24,9 
24,8 

35,4 

Bijlage 4.l.e 

Li em 

46,8 2,0 
46,3 1,6 
40,6 2,7 

,4 - r5-~~~--,= 

, 9----~O rO--------------

41,7 
37,3 
37,1 
38,8 
37,8 

35,7 
36,4 
36,5 
32,0 
31,2 

39,9 
57,7 
29,4 
30,7 
38,3 

29,7 
37,9 
27,0 
28,7 
31,8 

55,0 
38,7 
28,6 
38,4 
46,0 

27,0 
54,9 
30,2 
28,4 
50,3 

26,2 
47,8 
28,6 
53,3 
26,5 

25,0 
35,9 
35,7 
43,4 
29,5 

24,4 
24,2 
27,7 
21,8 
56,5 

33,0 
26,7 
20,1 
21,4 
20,7 

20,2 
20,5 
20,8 
30,2 
36,6 

51, 5 
18 , 8 
22,1 
28,3 
44,0 

52,8 

2,9 
1,9 
1,7 
1,0 
3,4 

1,2 
2,3 
3,4 
1,9 
1,9 

1, 8 
3, 7 
1, 6 
3, 0 
1, 8 

2,4 
2,0 
0,0 
2,1 
3,4 

3,8 
4,1 
3,1 
4,1 
3,7 

1,9 
3,9 
3,4 
3,9 
4,1 

2,0 
4, 1 
3, 4 
3, 7 
3, 6 

2,2 
4,1 
4,1 
3,9 
4,5 

2, 4 
2, 4 
4, 2 
0, 8 
3, 9 

1,8 
4,4 
1,6 
3,0 
2,5 

2,5 
3,1 
4,1 
3,5 
4,2 

4,1 
3,7 
4,3 
3,4 
3,9 

------- - --------------- --------------------------~---------------------------------------

Totalen 49,7 49,2 49,0 59,0 64,3 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.04 17-11-2004 15:05:24 



C.2004.3024.04.001 
Sonae Burgum BV 

Lma~ totaal resultaten voor ontvangers 
Model: model voor bi j lagen oO\lember 213 
Groep: (hoofdqroep), 

Omschri jving Roogte 

Bijlage 4.2 

Daq Avood Nacht Identiticatie 
Oocvaoger ---------------------------_._-------------------_ .... _--------------------------------------------------
131J\ I'arkeerplaats 5.0 51.3 51.3 51.3 

132_A Kantoor 5 .13 13.7 52 . 8 52.8 

- 13 ="', Ge.sloopt.e....wonin'l,-Dcam 5.0 61.7 51 . 5 51.5 

04 Molenpad 1 5; 0 ~- 59., 5 59. 

135~ I'arkeercerrein bedrijfste 5,13 ?~ . B 7b,8' 16,8 

136J\ Damsingel 413 5.13 58.4 58.4 58.4 

Q7_A Damsingel boerderij 5.13 62.1 62.1 62.1 

D9_A Rondweq verlengde meelops 5.0 53, ~ 53,4 53,4 

10J\ Rondweq verlengde biobed 5,0 62,0 62,13 62,13 

11J\ controlepunt (verqunningl 5.13 48,9 48 ,9 48,9 

IS~ verqunni ngpuot mounepad 2 5,0 52, a 52 ,13 52 . 13 

151-" 'l.ooe 5. 0 14 , 8 34.8 34.8 

152.j. z.one 5.13 36. 2 36.2 36,2 

153_11 :tone 5.0 43.1 43,1 43.1 

lSCA zone 5,0 413,8 413,8 413,8 

ISS_A zone 5,0 43,4 43,4 43,4 

ISLA zone 5.0 43.6 43,6 43,6 

151_A zone 5,0 41.8 41,8 41,8 

158_A z.one 5.13 41,5 41.5 41. 5 

ISLA zone 5.0 41.2 41.2 41.2 

16_;>. verqunniogpuot ,mounepad 1 5,0 51,8 51,8 51.8 

160_ A %one· 5. 0 39,13 39,13 39,0 

161~ ~one 5,0 38.13 38,13 38,0 

162_A zone 5.0 38,0 38,0 38,13 

163_A zooe 5,0 37,S 37 ,5 31,S 

HeA zone 5,0 3/,9 37,9 31.9 

16S_A zone 5,0 413,0 40,0 40,0 

166--'1 z.one 5.0 43.2 43,2 43,2 

In_A z.one 5,0 46,0 46,0 46,0 

168_A %-one 5, 0 41,1 41.1 41,1 

169_A :one 5,0 45,1 45,1 45.1 

11_A daJnsinqel 413 5,0 59.5 59.5 59,S 

110_A 'Zone 5,0 513,13 50,13 50,0 

111_A zone 5 . 13 41.8 47,8 41,8 

112-'" BIl.rqumerdam 24 5.0 46,1 46,1 46,1 

173_ A BurgUJnecrdam 41 5.0 47,8 n,8 41,8 

114~A Bu.rqu~ .. rdam 35 .5,13 46,1 46,1 46 .1 

175-" M.ounepaecl 2 5 , 0 52.13 52,0 52 ,0 

176_A MOllnepaed, 6 5,0 52.1 52,1 52, 1 

171_ 11. MOllnepaed a 5,0 51,8 51. 8 51 ,8 

118~ De Bjirk 38 5,0 413 , 6 40.6 40.6 

119~ De Wylch 26 5.0 39,1 39.7 39.7 

18_A lTe.rgunninqpunt 5.0 51.5 57.5 57.5 

180--'1 Bllrgumerdam 27 5 . 0 44,7 44,1 44,7 

181_A Burgwnerdam 11A 5,13 45.4 45.4 45,4 

192_A ROqgemounel'ei 11 5,0 42,4 42,4 42 , 4 

183_A Roggemoune~ei Ie li.jo 5.0, 42 . 3 42,3 42,3 

184_A R09~unewei Ie lijn 5,0' 41.1 41,1 41, ., 

185--'1 sumar Hoekstraweq 2 5.0 52,6 52,6 52.6 

25-" controlepunt 5,0 46.5 46,S 46.5 

Geonoise VS.04 17-11-2004 15:22:53 
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Sonac Burgum B.V. 

Immisiemet ingen 

a. Door DGMR in december 2002 

b. Door de provincie Fryslan in 2003 

Bijlage 5 
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NOTITIE 

Nr. 

Project 

------__ ==~~~eft 

001 

Rendac Bergum BV, Bergum 

verificatie van het rekenmodel 

C.2002.3024.NOOI 

- DatuuJ.-_ ___ ,lQde-keweJ" 2=0'-"0=2___________________ _ __ 

1. Controlemetingen 

In de nacht van 5 op 6 december 2002 zijn aan de westzijde van Rendac 

immissiemetingen venicht ter verificatie van het rekenmodel. h1 onderstaand overzicht 

zijn de relevante meet- en meteo-omstandigheden vermeld. 

datum nacht van 5 op 6 december 2002 temperatuur 3-4 DC 

tijdstip 01.00 tot 03.00 uur windrichting O-NO 

windhoek <600 

plaats zie figuur 1 windsnelheid 3.4-7.9 mls 

bijzonderheden geen bewolkingsgraad 8/8 

Het meetpunt ligt niet ver van referentiepunt 11, maar is herkenbaar doordat het op een 

kruising van twee sloten ligt. 

De metingen zijn uitgevoerd met onderstaande meetapparatuur. 

Tabell 

Overzicht gebruikte meetapparatuur 

meetapparaat type serienummer 

geluidsni veaumeter B&K2236 1735577 

microfoon B&K 4188 2051687 

calibrator B&K4230 909186 

gel uidsni veaumeter RionNA-29E 10900208 

microfoon Rion UC-53 76809 

voorversterker RionNH-17 24653 

calibrator Rion NC-73 10544 685 

In tabel 2 zijn de gemeten en de berekende geluidsniveaus (exclusief meteocorrectie e.J 

vermeld in dB(A). De berekt~nde geluidsniveaus zijn ook weergegeven in bijlage 2. 

De posities van de meet- en rekenpunten zijn gegeven in bijlage 1. Per meting is effectief 

gemeten over een tijdsduur van 15 minuten, bij stoorgeluid is de "pauzetoets' ingedrukt. 

k:\c\02\3024\3024nOO l.doc 30-12-2002 1 



Rendac Bergum BV, Bergum C.2002.3024.NOOI 

Het blijkt dat de gemeten geluidsniveaus ten opzichte van de berekende geluidsniveaus 

circa 2 dB lager zijn. 

Tabel2 

- "lerziC"hrgemeten en-berekende-geiuiclsni·'Veari.s-in-GB-fAJ-------______ _ 

meetapp. paramo gemeten berekend verschil bijzonderheden 

B&K2236 Lmin 52.6 54.8 -2.2 --
B&K2236 Lmin 52.7 54.8 -2.1 --
B&K2236 Lmin 52.4 54.8 -2.4 --
B&K2236 4S 53.0 54.8 -1.8 -
NA-29 LAeq 53.3 54.8 -1.5 --
NA-29 LAeq 54.5 54.8 -0.3 windgeruis (windv\aag) 

NA-29 LAeq 53.5 54.8 -1.3 _.-

NA-29 LAeq 53.5 54.8 -1.3 -
NA-29 LAeq 53.0 54.8 -1.8 -

2. Rekenmodel 

De geluidsoverdracht van de bronnen naar de rekenpunten is berekend met behulp van 

het DGMR-computerprogramma Geonoise versie 4.0. Dit programma is gebaseerd op de 

rekenmethode II.S uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, 1999. 

3. ConcIusie 

De gemeten waarden zijn geroiddeld 2 dB lager dan de berekende waarde. Dit verschil 

zal ook voor rekenpunt 11 gelden. Dit betekent dat de berekende overschrijding van 3 dB 

op dat punt in werkelijkheid 1 dB bedraagt. 

Het berekende geluidsniveau Lnacht - 2 dB bedraagt op de zonegrens (rekenpunt 12) 

40 dB(A). De verwachting is dat het geluidsniveau vanwege Rendac op dit punt's nachts 

volledig maatgevend is en de zonewaarde dus niet overschreden wordt. 

Drachten, 30 december 2002 

Ing. A.J. Abbingh J.P. Cleij 

k:\c\02\3024\3024nOO I.doc 30-12-2002 2 



Rendac Bergum BY, Bergum C.2002.3024.NOOI 

Bijlage 1 

--------------------------------------~---

Meetlocatie en locatie rekenpunten 
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Bijlage 2 

Rekenresultaten . 

r 
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Rendac Bergum BY, Bergum 
rekenresultaten 

Modp.l ~ \lpr; f'i r.~". i P. Rp.nrl;lC Ru:ronm nee. 2002 - Rendac BerQU1h. - vcri t icatie december 2002 
Bi j drage van grocp Rendac op ontvanqerpunt 25 A - meetpunt 
Rckcnmcthodc: Inductri e lawaai .. IL: Per30de: Alle periOaQD 

Hooqte Dag Avond Nacht Etmaal 

C2002.3024.N002 
Bijlage 2 

Li Crn Id. Oms chr i jving 
....... - ---_ .. ----- ---------- -_ ..... _--_ .. _--,-----_ .. _----- --------------_._- -------_ ... --_ ... ---_ .. ------------ - .. .. ... _----.--
16 6 4 Luco ' s b i ofilt. bloe d/ vere n 3 , 5 . 6 , 3 46,3 46,3 56, 3 49,1 2 , 8 
169 Le iding schoors t . bloed/veren e,o 44 1 6 4~,6 ~4,6 54 , 6 46,6 2.0 
169 Leiding scnoor$ t . bloed/ v eren LO,O 42,6 42,6 42,6 52, 6 44,2 1,6 
170 Pomp achtergevel bloed/veren 1 , 5 41,7 4l,7 41 , 7 51, 7 45,1 3,4 

t'''''''''==~--''!'>-v .. nt i,O_f_ll_~:::l~O~O~ci;/~Y~Q~r~.~"~:::::::==::::::::==~1~,~5~::=~.i'~,1~=::~4~1~.~',::==~4~1;. :'~::::::==.~~'~.~1r:==j·2fi~. !'===~:I~' ~,~~~==~_ 
23 S (:hoot: :"'~ec-n t .Ol' bloe~ JS .9 0,0 
4 08 ----- I.I>C bove nvl"k-222-C lO2/106 5-;-4 Sr 19 , 7-~- ;-1 
1"11 LC1C . i.Ch lergevel b Loed/ve-'t"n ----------- t , .!> __ 35,Q 35,4 3 5 , 4 45,4 8 . 
45 Ve ndl. Luchtwasser ontv. hal 11,0 3 5,- 3---3"5";"3- - ·-35. 3---45..3 __ a7 , !._ 1,8 
30 Ventil/luchtw3s. haarfabrie k 11,0 3 5 , 3 35,3 35,3 45,3 31 , 2 -- 1,9 

407 
105 
362 
361 
409 

163 
401 
406 
56 
22 

162 
152 
n 
81 
164 

44 
50 
165 
4J 
59 

66 
47 
365 
14"1 
61 

40 

42 
40.3 
64 
247 

150 
149 
14 
02 
402 

151 
404 
410 
40 
13 

41 
57 
Oll 
69 
65 

He 
61 
63 
33 
364 

58 
85 
363 
60 
69 

10 
9 
8 
11 
12 

Luco bovenvlak 222-CD-102/106 
luco zij vl.k 222-CO-l 07/1 09 
luco dak haarfabriek 
1uco daK hAort~bciek 
luco bovenvlak 222- CD-l07/108 

Leiding naar bi ofiltcr dcstr . 
Luco voorkaTlt 222-Co-102/106 
luc o voorvl ak 222-CO- I 07l108 
Stoomleiding luco' s 
Lgiding biofilt~r baarf~br iek 

Leiding nAor biofLlter de~tr. 
Brekernal uitbre1ding W-gevel 
Leid~ng blotl1cer hasLtabLieX 
Schoorstcen top destructor 
Leiding naar biofilter destr. 

Ventil. luchtw3sser haarlabr . 
Deuropeninq brekarhal 
Le iding naar biofilter destr . 
Leid~n9 ontv. h81 n8~r he~rfob 
Brekerhal tuidqevel 

Ventil. non condens ketelhuis 
Le iding hiofilter ontvaogsthal 
Natwasscr ~at en leidinQen 
Haarfabriek autocl . deurop. 
ventil. non ~onden$ ketelhuis 

Leiding biofilt~~ ontvan93th~1 
Leiding ontv. hal naar haarfab 
Luco zl,vlalt 222-CO- 102/J 06 
schoors teen WKK ketelhuis 
menqer biobulkreact. uergister 

Brekerbal uitbreidinq N-gevel 
RlilstQ ):. O-gQvel 
bloweraggr,2x leidinq ongei 5 01 
He~tqeve1 deurop. ketelhui~ 
Luco achte&:,vlak 222-CO-I02/lD6 

Brekerha1 uitbreidlnq Z-gevel 
luco achtervlak 222-CO-I01/108 
Deuropeninq wasstraat 
Oeuropening ontvangsthal 
Vanti l ator contactt~n~e~ 

Deu~opcning ontv~ng~thal 
Brekerhal noordgeve l 
veuropen1ng wasstraat 
Uitlaa~ koell. WKK ketelhuis 
Ontluchting dok 

Re stex N-gevel 
oost g p.ve) d~uTnp . 

Ga sreduceer 
It A1".plhui;q 

ketelhui s 
Deuropc.ninCJ noord h.::..::.rfabrick 
Om r.a s tinq vent i l natwas ser 

Br ekerhal oostgevel 
De uropening ontv. hal pluimvcc 
OmJ,;ast i nq ventil natwasser 
Oos tgevel qlas ke telhuis 
l.\.tchtf ; 1 t l? r WKi(' k p. t.p.1 hn i s 

Stromend ...,~tcr 

strome nd water 
Strorne nd w4 L:er 
St.romend looIater 
S tromend water 

0,2 
1.5 

10,0 
1 0,0 
0,2 

9,0 
15,5 
IS,S 
17,5 
7.0 

~,o 

19,0 
7,0 

60,0 
9,0 

9,5 ",fi 
9,0 

12.0 
17,0 

9,0 
7,0 

10,0 
2,5 
R. n 

1,0 
12,0 
1,5 

25,0 
18,0 

19,0 
~, a 
1, B 
l.S 

15,5 

13,0 
1,5 
2.0 
3,0 
4. a 

3,0 
11,0 

2,0 
12,0 

H,O 

6,0 
1.5 
1,5 
6,S 

12,1 

17,0 
~f~ 

12,1 
~, 0 
9,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

35,0 
34 .. 11 
34,3 
34,1 
33,4 

32,9 
32,3 
32,1 
30,0 
2~, !'o 

29,4 
21,8 
21,4 
21 , 1 
26,1 

26,6 
?~ .. "7 
25,2 
25 , 1 
24,1 

23,1 
23, 1 
23, 0 
22,6 
n .3 

22, 2 

21, " 
21, .2. 
21,0 
19,8 

18 ,5 
11,"1 
16, 8 
16,8 
15, 9 

15,2 
l~, 1 
15,1 
15.0 
14.6 

11,5 
14,1 
13,6 
13,0 
l:l,!) 

12,4 
11. 5 
10,9 
10, JI 

9,4 

9,4 
H •• 
6.4 
8,2 
6.4 

5. 4 
', 2 
J • • 
1 , 6 

-2 . q 

35,0 
~4, .'\ 
34,3 
34,1 
33,4 

32,9 
32,3 
32,1 
30,0 
,q.5 

29,. 
27, e 
2/,4 
27, 1 
26,7 

26,6 7.5.1 
25,2 
25,1 . 
24,1 

23,7 
23, 1 
23,0 
22,6 
22,3 

22,2 
21 , 8 
21.,2 
21,0 
l~,H 

18,5 
n."1 
16,8 
16,9 
15,9 

15,2 
l~,l 

15,1 
15,0 
14 . 6 

14.5 
14,1 
l3,G 
13,4 
l:.!,!:) 

12,4 
ll.5 
10,9 
10,4 

9,4 

9,4 
tf,6 
8,4 
8,2 
6,4 

5,4 
~,2 
:l,D 
1.6 

-Z,4 

35.0 
~(11 , :1 
34,3 
34,1 
33,4 

32 , 9 
32 , 3 
32,1 
30,0 
~9 , 5 

28 , 1] 
21 , B 
27,4 
21 , 1 
26 , ., 

26,6 
25.7 
25,2 
25 , 1 
24,1 

23, "1 
~~,l 

23 , 0 
22,6 
22.3 

2:2.2 
21,8 
21,2 
21,0 
1~ 1 II 

1 9,5 
1'.7 
16, B 
16.8 
15,9 

15.2 
l!:1,l 
15,1 
15,0 
14.6 

14.5 
14,1 
IJ, (i 

13,4 
11,5 

12,4 
1l,5 
10,9 10.4 
9,4 

9,4 
",6 
9,4 
8 , 2 
6 . 4 

5, • 
4,2 
3 ,0 
1,6 

-4::.4 

45,0 
44 .. 3 
4~,3 
044.1 
43,4 

42,9 
42,3 
42,1 
40 ... 0 
39.5 

39.1 
37,8 
37,4 
37,1 
::10, "' 

3&,6 
35.7 
35.2 
35, 1 
34, 1 

33,7 
:::I::J,l 
33, 0 
32,6 
32.3 

32 .. 2 
31,8 
31.2 
31,0 
4!!I.1:S' 

28,S 
2"1.7 
26,8 
26,8 
25,9 

25,2 
25,1 
25,1 
25,0 
24,6 

24.5 
24,1 
2:1.C 
23,4 
22,5 

22,4 
21. 5 
20,9 
20,4 
19,4 

19,4 
18,6 
18,4 
18,2 
16.4 

15.4 
14,2 13,0 
ll,6 
1,6 

)9,3 
3R . J 
36,5 
JG. :3 
37,6 

36,3 
34,3 
)4,1 
31,9 
31,0 

31,9 
29, 4 
2~, 8 

27, 1 
JU ,l 

2B,1 
29.7 
2B,6 
21 . 0 
26,1 

26,9 
:l!),::1 
26,2 
26,2 
25.5 

2011. G 
2~, 2 
2:;,3 
21,6 
21.7 

20 , 1 
20,1 
21,2 
20.9 
18,1 

11,7 
H,2 
18,9 18,1 
18.6 

19,2 
16,2 
11, -4 
16,0 
lS,8 

15,4 
15.1 
15,0 
13,2 
12,4 

11,6 
12.6 
11,4 
12,0 

9,5 

~.3 
4. 1 
2,3 
~. 3 
' ,3 

3,4 
2,0 
2,0 
1,9 
1,9 

3.1 
1.6 
2 , 0 
0,0 
3, III 

2,1 
l , 9 
3,4 
1,9 
2,1 

3,2 
:t!,:l 
3.2 
3,6 
3.3 

2.' 
2,4 
4,1 
0,8 
1,9 

1, 6 
3,0 
4,' 
4. 1 
2,2 

2,5 
4,1 
J,8 
3,7 
1.2 

3, • 
2 , 1 
),0 
2,7 
), Z 

3 , 0 
4 . 1 
4,1 
2.8 
3,0 

2,2 
q,l 
3,0 
3, 8 
3, 1 

4. 4 
4. 4 
4, 5 
4, S 
4, 5 

---- ---- ----------------- - ---------_ ... ------------_._---------------- ------- --- --------- --------- --------
To t"lp.n 52 . 1 52,1 52.1 62,1 5 4, 8 

Al l e 9l!toonc:tc dB-w.o. 0. r.dcr. =i j r. l\.-9 c wog e n 

Gconoise V4.00 24-12-0210:00:05 



Rendac Bergum BV, Bergum 
rekenresuI taten 

Model : \lerificatie Rendac Buraum dec. 2002 - Rendac BerQUTn ..... verificatie de.::emher 2002 
Bijdrage van groep Rendae op ontvangerpunt 11_A - controlepunt 
Rak,orunethode : Indu~lrh!l"'''':la.i - IL : Periode: AUJ:!' ['\eriod~n 

Id. 'Hooqte DaQ Avond Nacht Etmaal 

C.2002.3024.N002 
Bijlage 2 

Li e", omschrijv1ng 
----------------------_._ .. ----------- .. - .... .. __ . __ ._ ..... _ .-------_ .. .. -------------_ .. ---_ ... ------_ ... _------------------.. --------
166 4 Luco's .biotilt. bloed/vercn J. S 49,8 49,8 49,8 
169 Leiding schoorst. bloed/veren 8, 0 49,0 49.0 4Y, O 
169 Leldinq schoorst. bloed/veren 10,0 49, a 48.,8 48,8 
161 2 vent . biotilt. bloed/ver-en 1, S 48,7 48," 48 , ') 

59, 8 
!)Y,U 
58,& 
58, ') 
54.6 

51 . 7 
4~~ t:I 49,1 
51 , 5 
47 . 5 

1,9 
U, H 
0,4 
2, 8 
2.9 

~~~~--~17 _________ i o. ____ c~t~~.~_~.~.~~-:1;~~1~~~~d~/~V~~~T~~~n~::::::::::::~::===i'~'~S~:::::i4i4 ~,6~::==~4~4~,~fi:::::::4;:4,6 
1'71 Leid. 01c:ht.cr9o.v~ oea/vore» -----387 8- - - ,. - ---~809----48~~--==':~._t_=---~20f~o!.,~OO~-~--=_--~ 
23- ---------s'choout"cn top~_blo.d/"eren 60,0 38, 8.,.. 4.e· :<---~~H~---'~!_------
;~5 ~:~~~~i~~c~~~a:~ le~:!~1~rle·k --.~.~:-~- --~~: ;---f~~;----i~~---_:~:~--- ~~: ~ . ____ _ i:~ 
45 Ventil.luc:ht.wasser on'tv . hal 11,0 37, 2 ) '1,2 3·',1. .In,. 2 .J/j:,tJ 1,4 

:361 
.08 
407 
362 
405 

~09 
162 
16J 401 
406 

32 
152 
56 
81 
~4 

164 
_"9 
50 
~3 
165 

31 
4"7 
150 
46 
07 

42 
66 
64 
247 
403 

57 
\51 
10 

'" 364 

402 
41 
146 
404 
14 

363 69 
33 
65 13 
85 
62 
61 
117 
63 

410 
011 
58 
10 
9 

a 
68 
11 
12 
bU 

To'talen 

luco dak haarzabriek 
Luco ~ovenu1aK 2?'-CO-ln'/1n~ 
Luco bovenvlak 222-CO-l0Z/106 
lueo dak h~~r!~briek 
Juco zijvlaf: 222-CO-I07/108 

luco bovenvlak 222-CO-107/10B 
Leiding naar biofilter destr, 
Leidinq naGc biofilter destr. 
Luco voorkant 222-CO-I02/106 
Juco vnnl"vl;:lo\:: ,-?~-r:n-1n'7/10R 

Lc~ding bio£iltcr h~~r£~brick 

Brekerhal uitb~eiding w-~evel 
StocmlelcJing lucu ' oS 

5choorsteen top destructor 
ventil, Luchtwasser haartabr~ 

Leiding naar biofilter destr. 
RT'Akp.rh<'ll 7.uid9~Vp.l 
Deuropening brekerhal 
Lc~ding ontV . h~l naar haar~3b 
Leiding naar oiofilter destr. 

Leiding biotilter haarfabriek 
Leiding bio!11ter ontvangsthal 
Brekerhal uitbreiding N-gevel 
Leiding biofil'ter ontvanq$thal 
Vp.nt.il. non ,-ondens ketelnuis 

Leiding ontv. hal naar h~3rfab 
Ventil. non condens ketclhuis 
sc.:hou..t~L~t:H \iNK k.~telbui.s 
Menger biobulkreact , vergister 
Luco ~ljv.lak :il22-CO-1UZ/1Ub 

Brekerbal noordqevel 
Brp.kerhal uitbreidinQ Z-qevel 
Deuropening ontvangsthal 
Rc!;t:ex O-qevel 
Omkasting ventil natwasser 

LUCD achtervlak 222-CO-I02/106 
Deuropeninq on'tvanqstnal 
Restex N-gevel 
luco acht.ervlak 222-CO-I07/108 
b1oweraQqr.2~ leidinQ onQe1so1 

Omk3sting ventil natwaSSQr 
Uitlaat keell. ~KK ketelhuis 
Deul:0pil:'ll.inq noo ... ·d ht!aarfcbriek 
Ontluch'tinq dak 
Ventila~oc con~act~anken 

Deuropeninq ontv. hal pluimuee 
Westqevel deurop. ketelnuis 
oostgevel deurop. ketelhuis 
Haar£~briQk autocl. dQurop. 
Gasreduceer ketelhuis 

Oeuropeninq ~asstraat 
veuropening wa9SCraa[ 
Brekerhal ooSt.gevc1 
st~o",end water 
S t.rortlend wa ter 

St.roltlQond water 
l.uchtfil te.r WEl:K 
strornen.d water 
Stromend 'Water 
oos tgevcl glas 

ketelhuis 

kete:lhuis 

Alle 9QtoondQ dB-w~ardRn :ijn A-ge~oqeD 

Geonoisc V4.00 

' \ 

10.0 
0,2 
0,. 2 

10.0 
1,5 

0,2 
~. 0 
9,0 

15,5 
15.5 

9,0 
17.0 
2,5 

12 .. 0 
9,0 

7.0 
7,0 

19.0 
7,0 
8,0 

12,0 
B,O 

2:;,0 
18,0 
1,5 

17,0 
13.0 

3,0 
6,0 

12,1 

]5, 5 
3 ,0 
6,0 
l ,~ 

1.8 

1:2,1 
12,0 
~, 5 
a.o 
',0 

2,5 
1.5 
1,5 
2.-
1,5 

2,0 
2,0 

17,0 
1,0 
1,0 

I, D 
9, D 
1,0 
1,0 
4,0 

:31,0 
36.9 36,4 
]5,6 
35,5 

32, S 
29,J 
26,8 
28, 8 
:lu, l 

28,0 
2B , O 
28,0 
26,2 
26,0 

24,6 
204, 5 
24,2 
24.0 
23,9 

23.4 
23,1 
23,0 
22,4 
~'2, 4 

20,7 
20,1 
20,1 
19,0 
17, B 

17,2 
16,7 
16, J 
15.9 
15.8 

l.5.3 
14,6 
14,3 
14,3 
1<l.,2 

13,6 
13.< 
13,0 
12.6 
12,!> 

12.2 
10,8 
10,7 

7,4 
5.5 

5,0 
0,6 

-1,4 
-1,5 
-8,0 

56,4 

37,0 
36,9 
36,4 
35,1) 
35,5 

34,8 
:'H,J 
34,3 
33,9 
33,6 

32~5 

29,3 
29.8 
2B,8 
2H,2 

26,0 
7.8,0 
28,0 
26,2 
26,0 

24,6 
24,5 
24,2 
24,0 
23.9 

23,4 
23,1 
23,0 
22,4 
22,4 

20,7 
20,1 
20,1 
19,0 
17,8 

17,2 
16,7 
16,1 
15,9 
15,8 

15. 3 
14, 6 
14,3 
14,3 
14,2 

12,2 
10, B ]0·,7 7,4 
5,~ 

~, n 
0,6 

-1, 4. 
-1,5 
-6,0 

56,4 

3'7,0 
36,9 
36,4 
35.6 
35,S 

34, a 
:iQ,3 
34.3 
33,9 
33.6 

32 , S. 
29,3 
29,0 
28, B 
2:&, Z 

2B.0 
28,0 
28,0 
26,2 
26,0 

24.6 
24,.5 
24,2 
24,0 
23.9 

:;Z3 .. G 
23,1 
':3,0 
22,4 
22, ." 

20,7 
20,1 20,1 
l~, 0 
11,8 

17,2 
16,7 
16,1 
15,9 
15,8 

1~,3 

14.6 
14,3 
14.3 
]4, Z 

13,6 
13,2 
13,0 
12,Fi 
12.5 

12,2 
10,.8 
10.7 
7,4 
5,5 

~.n 0.6 
-1.4 
-1,5 
-8,0 

56,4 

47,0 
46,9 
46,4 
45,6 
45.5 

44,8 
Q.q,03 
44.3 
43,9 
43.6 

42.5 
39,3 
.30,0 
3B,8 
38.2 

3B,O 
3B.O 
3B.0 
36, :2 
36,0 

34,6 
3~,5 

34,2 
34,0 
33.9 

33.4 
33,1 
33,0 
32,4 
32,4 

30,7 
30, 1 
30, 1 
29~ 0 
21.8 

27,2 
26,1 
26, J 
25,9 
25, B 

1.~, , 
24,6 
24,3 
24.3 
24,2 

23,6 
2J,2 
23,0 
n.~ 

22,5 

22,2 
20.6 
20.7 
17.4 
15,5 

15, n 
10, 6 
8,6 
a,s 
2,1,) 

66,4 

39,1 
41.1 40.6 
37.6 
39,5 

38,9 
::J7,6 
3"/,5 
35,6 
35,4 

33,1 
30,S 
30.S 
28,8 
30.1 

31,3 
29,8 
31, B 
.21.9 
29,3 

26,5 
26,3 
25.5 
26.2 
26,9 

25.6 
26,1 
:!3,2 
23,7 
26.4 

22.5 
22,4 
23,7 
21.9 
20,7 

19,1 
20,:> 
18,9 
19,9 
20,2 

'R,1 
16,9 
16.9 
17.2 
18,3 

l7,5 
17,2 
17.0 
1fi.l 
16,4 

15,9 
14,6 
12.6 
11.8 
9,9 

9 , ~ 
3, 5 
J,O 
3,0 

-4, ) 

56.2 

2 ,0 
4.2 
4,2 
2, 0 
4,0 

4,2 
J. ~ 
3.3 
1,8 
l.8 

1 , 2 
1.2 
1,6 
0,0 
l,B 

3,3 
La 
3.8 
1,1 
3,3 

2,0 
l,B 1,3 
2,2 
3,0 

2,2 
3,0 
O,:i! 
1,3 
4,0 

1,8 
2,2 
3,6 

,2, q 

2,9 

2,0 
3,1 
2,8 
4, 0 
4,4 

?.R 
2,3 
2,5 
3,0 
~.2 

4,0 
4. 0 
9, 0 
:l .!i 
4 , 0 

J,7 
J,1 
1.9 
4,4 
4,4 

4,4 
2,& 
,,5 
4, 5 
::s, b 

24-12-02 10:00:57 



Rendac Bergum BV, Bergum 
rekenresultaten 

Model: lIeri fieatie Rendac. Burc;1Uln dec. 2002 - Rcndac: 8ert;fum. - veri fica tie december 2002 
Bijdrage van groep Rendac op ontvangerpunt l2 A ... zonegrens 
Rakgnmothoda : Industrialawaai - IL; Periode: A11Q p~r1odQn 

Id. lioogte o.g J\vond Nacht Etrnaa1 

C.2002.3024.N002 
Bijlage 2 

Li Omschrijvinq .. _-_._-----------_ ..... --------- .. __ .. _ .. ------------------- ------------------------------------------ ------ ... _-------
161 2 vent . biofilt. bloed/veren 
166 4. Luco' s biofilt . bloed/veren 
168 Leiding schoo~st . bloed/veren 
169 Leiding schoorst. bloed/veren 

~----3-6"'..--===-HD"''''_~ .. --.!n~i~ _~ __ ~ ~ 

1, & 
3, S 
8,0 

10,0 
,n,o 

36,3 
33,8 
32, S 
32,4 
,q,O 

36,3 
33.8 
32,8 
32,4 
;'9,0 

36,. 
33, U 
32,8 
32,4 
29,0 

46,3 
4;J,tI 
42,9 
42,4 
39,0 

40,8 
)S,l 
36,8 
36,2 
33.1 

~, 5 
4, j; 

4.0 
3.8 
4.1 

170 ['amp oc:.nt:~9cve l b c: 7ver·':";--------::..-::..-::..-::..-::..-::..~=_=__4l-~5~==::2 33,3 ".5 
408-- -~-LUCD bDvenv:lak_222-=J;<c!P2/l06 0.2 . ..-, ...--- -- ·~,..6~-- ~DJ=~=~.·.;.:-;?-====---
23 Schoorstecn 'Cop bloe:djveren- ------___ 60.~O_ 2S,4j 25,4 J·!, , 4 :J,4- () j C>"----__ _ 
162 Leiding naar biofilter destr. 9.D --25: ~-'2ST2--_ 35..2_ 29, 4 4,2 
163 Leiding naac blofilter destr. 9,0 2S,2 2~, 2 .::it:." ~ -:l~, ~. -- -11.-.. 4!'- -

405 
407 
30 
JG1 
~09 

362 
45 
401 
171 
,06 

50 
81 
164 
152 
56 

J6S 
59 
32 
40 
43 

44 
13 
ISO 
41 
.d(l:1. 

66 
31 
42 
147 
14 

46 
~1 

6. 
51 
47 

241 
151 
36. 
411 

'" 
9 
10 
410 
402 
363 

404 
14B 
e5 
62 
69 

33 
6' 
63 
61 
58 

• 
12 
11 
6S 
.0 

luco zijvlak 222-CD-I01/108 
Lueo bovenvlak 222-Co-l02/106 
Ventil/luchtwas. haartabriek 
lUCQ dok ho~rfabriek 
luco bovenvlak 222-CO-10l/10B 

luco dak haac!abriek 
Ventil.luchtwasser ontv. hal 
Luco voorkant 222-CO-I02/106 
Leid. achtergevel bloed/veren 
l\\C" vooTV).-1c '~'-CO-l 07/1 nR 

Deuropeninq brckerh~l 

Schcor~teen top destructor 
z..eldinq naar llio.!ilter destt:. 
Srekerhal uitbreidinq W-gevel 
Stoomleiding luco's 

Leidinq naar biotilter destr. 
F.lre-1cp.rhO:tl ".lIirl~P.Uflll 
Leiding biofilter haarfanriek 
Dcuropcning ontv~nq~th~l 

Leidinq ontv. hal naar haarfab 

Ventil. luchtwasser haarfabr. 
ventilator contacttanken 
Brekerhal uitbreiding N-gevel 
Deuropening ontvanqsthal 
T.nl"":n 7.i jv] "'k ?:>'2-CC>-] 02/101> 

venti1 . non condon: kctclhui& 
Leiding biofilter haarfabriek 
L~l.ll.l.1I9 oulv. hal UbbL hbdL.cidlJ 
Haarfabriek autocl , deUTop, 
bloweraggr.2x lciding onge~sol 

Leiding biofiltec ontvangs~hal 
V~nt.il. non c:ondens ketelhuis 
Schoors'teen WKK ketelhuis 
Brcxorhal nocrdgevcl 
Leidinq biofilter ontvangsthal 

menqer biobulkreact. vergister 
Bcekerhal u1tbre~din9 Z-gevel. 
omkasting ventil natwa53cr 
Deuropening wasstcaat 
R~""t~x O-qevel 

Strofll,end water 
Stromeb.d water 
D~ULUpt::ui"L9 WCl:!ll~ttlSGt 
Luco achtervlak 222-CD-I02/106 
om~astlng ~ent11 na~wasser 

lUCD achtervlak 222-CO-10l/108 
Restex. N-c;level 
Oeuropening ontv. hal pluimvee 
Westqevel d&urop, k~tglhuis 

Uitlaat Koell, WKK ketelhuis 

Deuropenin9 noord haarfabT.iek 
Ontluc:.nt:ing daJ.: 
Gasreduceer ketelhuis 
Oostgevel deurop. ketelhuis 
Bcekerhal oostqevel 

stromend watQr 
Strop\end water 
St.a:omend water 
Luchttilter WKK ketelhuis 
OosLgevel q1as kcte1hUis 

1,5 
n,;! 

11,0 
10.0 

0,2 

10,0 
11,0 
15,5 

4,5 
1S,5 

2,5 
60,0 
9,0 

19,0 
1"1, ~ 

9,0 
11,0 
I,D 
3,0 

12.0 

9,5 
4,0 

19,0 
3,0 
1,5 

B,O 
7.0 

12,0 
2,5 
l,tt 

1,0 
8,0 

25,0 
17,0 
1,0 

18.0 
13,0 
12,1 

2,0 
6,0 

1,0 
1,0 
2,0 

15,5 
1Z, I 

1.5 
6,0 
2,5 
1,5 

12,0 

6,5 
e,D 
l,5 
1.5 

11, a 

1,0 
1.0 
1,0 
9,0 
'.0 

25,0 
24,9 
23.2 
23,2 
23,2 

23,1 
22,5 
22.2 
21,9 
21. 9 

~1. 6 
19,2 
19,1 
17.9 
1-', tao 

11,4 
11.3 
16,4 
iii, J 
13,8 

13.1 
l;:t., b 
13,2 
13,1 
13,1 

13,0 
13,0 
12,4 
12,1 
11,9' 

11,8 
11,3 
11,1 
n.o 
la, t1 

10,4 
9, ~ 
e,5 
e,3 
1.8 

1,4 
1,2 
7,0 
D,9 
6,1 

6,7 
5,6 
~, 9 
4, , 

4,5 

4,3 
3,4 
2.8 
2,6 
1.3 

-4 .. 2 
-9,9 

9, ~ 
-15,5 
-1~, 8 

25,0 
24,9 
23,2 
23,2 
23,2 

23,1 
22,!J 
22,2 
21,9 
21.9 

21,6 
19,2 
19,1 
n,9 
1 '" b 

1 1,4 
17,3 
16,4 
1'.3 
13,8 

13,7 
13, b 
13,2 
13,1 
13,1 

13,0 
13,0 
12,4 
12,1 
.1.1.,9 

11,8 
11,3 
11,1 
11.0 
10,B 

10,4 
9,9 
8.5 
S,3 
7,8 

7, • 
7,2 
7,0 
6,9 
6,7 

6.1 
5.6 
4,9 
4,0 
4,5 

4,3 
3,4 
2,8 
2,6 
1,3 

-4,2 
-9,9 
g,~ 

-15,5 
-15,8 

25,0 
24,9 
23,2 
:23,2 
23,2 

23,1 
'l~, !) 

22.2 
21.9 
21,9 

21,6 
19,2 
19,1 
11,9 
1"), b 

11,4 
]7,3 
16.4 
16,3 
13,8 

13.7 
13, b 
13,2 
13,1 
13,1 

13. a 
13,0 
1:2:,4 
12,1 
11,9 

11,8 
11.3 
11.1 
11.0 
10,8 

10, ~ 
9,9 

8. " 
8,3 
1.8 

7, • 
1,2 
1,0 
6,9 
6.7 

6,7 
S,6 
4.9 
.,~ 

1,S 

4,3 
',4 
2,8 
2,~ 

1.3 

-4,7 
-9,9 
-!>, !I 

-15,5 
-15,8 

35,0 
34,9 
D.2 
33,2 
33,2 

.33,1 
31 .. :' 
32.2 
31,9 
31. 9 

31.6 
29,2 
29.1 
27,9 
Z7,6 

27,4 
21.3 
26,4 
26.3 
23,8 

23.1 
23,6 
23,2 
23,1 
23.1 

::2.3,0 
23,0 
::2.4 
22.1 
21,9 

21,8 
21.3 
21,1 
21 .. 0 
2 O. 8 

20,4 
19,9 
18,5 
IB,3 
17,B 

11,4 
11,2 
11.0 
16,9 
16,1 

16,7 
lS,6 
1~,9 

14.9 

14" 

H,3 
1.3,.11 
12,8 
12,6 
ll,3 

5. R 
0, I 
0,1 

-5 , 5 
- 5,8 

29,6 
29.5 
21,1 
21.1 
27,8 

21,1 
:lb.' 
25,9 
26,2 
25,6 

26.1 
20,1 
2:J, ;) 
21,4 
Zl,2 

21,6 
21,0 
20,4 
20.8 
17,6 

11,6 
18.2 
16,7 
11,6 
11, I 

17.2 
17,1 
!C,J 
16,6 
16,.5 

15,9 
15,5 
14,2 
14~1 
14,9 

13,9 
13,1 
12,5 
12,8 
12,0 

12.1 
11,9 
11,5 
10,1 
10,7 

11,3 
9,8 
9,5 
•• 4 
B,4 

B.~ 
1,6 
1,4 
1,2 
5,0 

n.:
-5,2 
-5,2 

-11,4 
-11,11 

4,6 
4.1 
3.9 
'.0 
4,1 

4,0 
J, 9 
3,1 
4,3 
3,1 

4,5 
0,9 
4.2 
3,5 
3,6 

4,2 
3,1 
4,1 
4.5 
3,8 

4,0 
4,6 
J,5 
4,5 
4,6 

4,2 
4,1 
l,~ 

4,5 
4, I 

3,5 
3,9 
4,0 
4.5 
4,3 

4,1 
4,1 
4,5 
3,1 
4,0 

4,6 
4,2 
4,. 
' .. 
3,9 

4,2 
',2 
.,6 
4,6 
3,1 

4,1 
.,1 
',7 
4, ] 
4,' 

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

Totalen 42,1 42.1 42,1 52,] 46,3 

Jl.lle g'Qt:oonrle dB-w;;!'ardgn z.ijn A-gewogen 

Geonoise V4.00 24-12-02 10:00:41 



- Kenaac Berg\]m-I5~\i-:-------------_---'.-_ 

Postbus 18,' . 
9250 A.A. Burgum (Bergum) 

LeeU'(Varden, 20 mei 2003 
Verzenddatum,2 1 MEl Z003 

Ons kenmerk : 521265 
Team : Milieutoezicht 
Telefoon : 058-2925207/F.Reitsma/MF 
M+M nr. : 70 
Uwkenmerk 
Salage(n) 

Onderwerp: 
Verslag preventieve controle 
Rendac Bergum 'B.V. met betrekking 
tot de ge/uidsemissie periode 
maart-april 2003. 

Geachte dfrectie, 

... 

In de periode maart - april 2003 hebben me.dewerkers van orize Sector Lande/Uk Gebied 
en Milieu geluidsmetingen verricht met betrekking tot uw inrichting te Sumar. De geluids
metingen hebben plaatsgevonden in het kader van 'het toezicht op de naleving van de' 
milieuvergunningen die voor uw inrichting zijn verleend.' De g~lliidsmetingen hebben 
uitsluitend, plaats gevonden op referentiepunt 18 van, uw vergunning, 

" 
8evindingen controlebezoek 

Tijdens de contro(~ is vastgesteld dat ~e hoogst w~argenomen waarde, van in totaal drie 
afzonderlijke metingen, na correctie voldoet aan hetgeen In uw , vergunning is voor
geschreven. De controle heeft plaats geiJonden ap 14 en 28 maart en op 4 april jl. , in de 
nachtperiode. De uiteindeUjke gecorrigeerde geluidswaarde bedraagt nameHjk 42,9 dB(A). 
Op referentiepunt 18 is een maximale waarde van 43 dB (A) vergu'nd voar de periode 
waarin de metingen hebben plaats gevoryden. 



- 2 -
provinsje fryslan 
provincie frysIa~ ., 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over de controle kunt u contact opnemen met 
ode heer F: Reitsma, van onze Sector Landelijk gebied en Milieu, telefoonnummer 

- ---gebieEl-eF1-M1Jield,telefGlQF1Flbl~er--058~2925908 o 

Hoogachtend, 

e eputeerde Staten van Fryslan, 
a ens hen, 

mr. ing. P. van der Sijl 
Teamleider Milieutoezicht 

. ~ 



Revlsievergpnning Sanae Burgum B.V. 

Definitief rapport 

000 
_ 0.0_ 

0 00 

ROYAL HASKONING 

XIB 
Procedure 'Beheer geluidssituatie' 

9M2375.01/R00121RVLlJ/ASfNijm 

13 april 2005 



Procedure: P-206-8GM-01 8eheer geluidsituatie (Uitgave: 1) 

(iN 
Procedure . 0 Beheer geluidsituatie 

,,~ 

Nummer: P-206-8GM-01 
Uitgave: 1 
Datum vrijgave: 28-03-2001 

__ ~(.gpCUMENT, INHO!JD 

1 DOEL 

Handhaven en terugbrengen van de geluidsituatie op/tot de wettelijke waarden 

2 REIKWIJDTE en TOEPASSINGSGEBIED 

De geluidsituatie bij Sonac Burgum 

3 TAKEN, VERANlWOORDELlJKHEDEN en BEVOEGDHEDEN 

TD nakijken en reparatie van lawaaiige bronnen, preventief onderhoud aan apparatuur 
MKD beheer geluidsituatie, controle op lawaaiige bronnen 

4 DEFINITIES en AFKORTINGEN 

Wm-vergunningVergunning ingevolge de Wet milieubeheer 
TD Technische Dienst 
MKD MilieuKwaliteitsDienst 

5 VERWIJZINGEN 

Vigerende Wm-vergunning 
Akoestisch Onderzoek 

6 WERKWIJZE 

6,1 De geluidsituatie is vastgelegd door middel van een rekenmodel waarin de geluidsterkte van aile 
maatgevende bronnen is opgenomen. De MKD draagt zorg voor het beheer en een regelmatige 
actualisatie van het model, door middel van akoestisch onderzoek. 

6.2 De geluidsituatie wordt zodanig beheerd dat voldaan wordt aan de geluidsnormen zoals gesteld in de 
Wm-vergunning 

6.3 In geval van relevante uitbreiding en/of wijziging van (delen van) de fabrieksgebouwen en/of in de 
buitenlucht op te stellen of opgestelde procesapparatuur, wordt vooraf beoordeeld of deze gevolgen 
kunnen hebben voor de geluidsituatie. Hierover overlegt degene die het initiatief tot de 
uitbreiding/wijziging neemt tijdig met de MKD. 

6.4 De MKD draagt zorg voor onderzoek naar de effecten van de uitbreiding/wijziging op de bestaande 
geluidsituatie, en geeft aan welke maatregelen nodig zijn om aan de vergunnigwaarden te kunnen blijven 
voldoen. 

6.5 Tijdens de dagelijkse controleronde door een medewerker MKD wordt gelet op bronnen die meer geluid 
dan normaal is, produceren. Indien nodig wordt voor de TD een opdrachtbon gemaakt zodat een 
lawaaiige bron door de TD kan worden nagekeken. 
Het programma voor preventief onderhoud door de TD dient ook om te voorkomen dat bepaalde bronnen 
meer dan het gewenste geluidniveau hebben. 

7 BIJZONDERHEDEN 

Geen 

Niet beheerste kopie afdruk 15-12-2003 

) 
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ROYAL HASKONING 

XIIA 
Procedure 'Handhaven van de bodemkwaliteit en saneren 

en/of beheersen van bekende verontreinigingen indien nodig, 
rekenin~g houdend met wettelijke en bepaalde waarden' 

Revisievergunning Sonac Burgum B.V. 

Definltief rapport 

9M2375.01/R0012/RVlIJ/AS/Nijm 

13 april 2005 



Procedure: P-205-8GM-01 8eheer bodemkwaliteit (Uitgave: 3) 

~ Procedure 

~ Beheer bodemkwaliteit 

1 DOEL 

Nummer: 
Uitgave: 
Datum vrijgave: 

P-205-8GM-01 
3 
08-12-2004 

Handhaven van de bodemkwaliteit en saneren en/of beheersen van bekende verontreinigingen indien 
nodig, rekening houdend met wettelijke en bepaalde waarden. 

2 REIKWIJDTE en TOEPASSINGSGEBIED 

Het bedrijfsterrein en diverse opslagtanks voor olie van Sonac Burgum 

3 TAKEN, VERANTWOORDELlJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

Productie / TO Beheer en controle van de toegewezen opslagen 
MKD Beheer bodeminformatie in BIS 

4 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

BIS Bodem Informatie Systeem 
TO Technische Dienst 
MKO MilieuKwaliteitsOienst 

5 VERWIJZINGEN 

BIS Bodem InformatieSysteem 
200-02-150 Overzicht fabrieksterrein grond- en grondwaterverontreiniging 

6 WERKWIJZE 

6.1 Oe bodemkwaliteit op het terrein van Sonac Burgum in Bergum is vastgelegd door middel van een 
O-situatie onderzoek in 1995 waarvan de resultaten in het BIS zijn opgenomen. Het SIS wordt beheerd 
door de MKO. 

6.2 Het SIS bevat een saneringsplan waarin wordt aangegeven op welke wijze de aangetroffen 
bodem-/grondwaterveronreinigingen tot bepaalde en wettelijke waarden kan worden teruggebracht. De 
MDK is verantwoordelijk voar de uitvoering van het Saneringsplan. 

6.3 Ooor middel van gecontroleerde opslag van grondstoffen, eindproducten, hulpstoffen en afvalstoffen 
wordt voorkomen dat voornoemde stoffen in de bodem kunnen raken zodanig dat de bodemkwaliteit 
aangetast wordt. Oe verantwoordelijkheid voor de opslag van voornoemde stoffen is afhankelijk van de 
soort stof ondergebracht bij de TO en Productie 

6.4 Een juiste opslag wordt bereikt door zorgvuldig ontwerp, gebruik en controle van opslagmiddelen. 

6.5 Voor bodem relevante opslagen 

Stof in opslag Verantwoordelijke 
Ondergrondse opslag dieselolie en gasolie Chef Garage Bergum 
Sovengrondse opslag olien en vetten in smeerhok Technische dienst 
Bovengrondse opslag in chemicalienloods Magazijnmeester 

Niet beheerste kopie afdruk 15-04-2005 
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Bovengrondse opslag vetten in tanken Productie 
Bovengrondse opslag afgewerkte olie Chef Garage Bergum 

6.6 Controle 
6.6.1 Controle van de vloeistofdichtheid van de onder 6.5 genoemde opslagmiddelen voor olie wordt jaarlijks 

uitgevoerd door een erkende instantie. De aansturing valt onder de verantwoordelijkheid van de TO. 
6.6.2 Controle van de situatie in het tankenpark word! elke wacht gecontroleerd. 

--- --&.&.3- Gefltr-ele-vaFl-Ele-vleeis tGfGiGI:!te-v\Qe·l=-f.or.ld-de-tar:lkipstallatie..wor:dljaar:lijks_uitgavnercLd.uOLeen erkeode 
instantie. De aansturing val! onder de verantwoordeliJkheid van de TO 

7 BIJZONDERHEDEN 

Indien nodig worden werkinstructies voor bepaalde onderdelen van deze procedure geschreven. 

Niet beheerste kopie afdruk 15-04-2005 2 
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Gegevens saneringslokaties 
8ron: Saneringsonderzoek en saneringsplan 84471 SP 

~ Dieseltank 
(onder)grond : 
volume: 

sanering: 

grondwater: 
volume: 
sanering: 

sterke dieselolie verontreiniging 
-- sterk verontreinigd: 295 m3 

mati verontreini d: 150 m3 

ontgraven van de verontreinig 
verontreinigd grondwater 

sterke benzeen- en dieselolieverontreiniging 
sterk verontreinigd: 120 m3 

dmv een onttrekkingssysteem 

Z Afgewerkte o(ietank 
grond: sterk verontreiniging met minerale olie (gebruikte smeerolie) 
volume: sterk verontreinigd: 7,5 m3 

licht verontreinigd: 50 m3 

sanering: ontgraven grond 

12 Voormalige garages 
grond: matige verontreiniging met PAK 
sanering: niet noodzakelijk, nader onderzoek heeft geen relevante verontreiniging aangetroffen 

grondwater: 

volume: 
sanering: 

matige arseen, koper en nikkel verontreiniging en sterke verontreiniging met minerale 
olie 
- koper en nikkel hebben relatie met smederij 
- minerale olie is mogelijk dieselolie 
ca. 15 m3 sterk verontreinigd 
niet noodzakelijk vanwege beperkte omvang, monitoring van peilbuizen wordt 
geadviseerd 

14 Voormalige verbrandingsoven (nu vetafleverstation) 
grond: geanalyseerde parameters niet verhoogd aangetroffen (tov streef- en/of 

detectiewaarde) 

grondwater: matige benzeen verontreiniging en sterke arseen-, xyleen- en naftaleenverontreiniging 
- arseen waarschijnlijk natuurlijke oorsprong 
- xyleen en naftaleen mogelijk afkomstig van verbrandingsoven 

Verontreiniging grondwater hangt samen met verontreinigingbij ketelhuis (Iokatie C), sanering wordt 
met de sane ring van lokatie C gecombineerd 



15 Werkplaats / qaraqeboxen 
grond: sterke PAK- en minerale olie verontreiniging 

- minerale olie afkomstig van voornamelijk smeerolie 
volume: 75 m3 sterk verontreinigd met minerale olie 
sanering: grand ontgraven 

dwater: 
volume: 
sanering: 

sterke verontreini ing met minerale olie (oude benzine) 
35 m sterk verontrein igd met mlnera e 0 Ie 
dmv een onttrekkingssysteem 

opm: benzine bestaat uit verschillende componenten zoals benzeen, tolueen en xyleen. 
---> verontreiniging is een benzineverontreiniging 

24 Opslaq/stortplaats ketelhuis (voorheen vatenopslag/voormalig petgat) 
grond: sterke verontreiniging met minerale olie en PAK (verhoogd tOY interventiewaarde) 

----> verontreiniging mogelijk dezelfde als die bij lokatie 15 
volume: 104 m3 sterk verontreinigd met minerale olie en PAK 

116 m3 licht verontreinigd 
sanering: grond ontgraven 

grondwater: 
sanering: 

matige arseenverontreiniging 
niet nodig daar nader onderzoek geen relevante verontreiniging heeft aangetoond 

25 Voormalige vuilverbrandingsoven 
tijdens werkzaamheden in 1997 oude dieseltank aangetroffen 

grond: 
volume: 
sanering: 

grondwater: 
volume: 
sanering: 

~ Ketelhuis 
grond: 
volume: 

grondwater: 
volume: 

sterk verontreinigd met minerale olie 
70m3 

ontgraven van de grond met gedeeltelijke verwijdering van verontreinigd grondwater 

sterk verontreinigd met minerale olie 
115 m3 

dmv onttrekkingssysteem 

verontreinigd met minerale olie en PAK 
2.700 m3 verontreinigd met minerale olie 
330 m3 verontreinigd met PAK 

verontreinigd met minerale olie 
16.200 m3 (bodemvolume) 

Beheersing grondwaterverontreiniging opgestart in 2003 



.Q Datnsingel Cafd. vrnl. Destructor) 
grond: verontreinigd met minerale olie 
volume: 570 m3 

grondwater: 
--__ -Jl.!.lU.tlme: 

sanering: 

verontreinigd-met-minerale olie- -
53.200 m3 

dmv onttrekkingssysteem 

Beheersing grondwaterverontreiniging opgestart in 2003 

E Voormalig tankstation Damsingel 
grond: sterk verontrelnigd met minerale alie en vluchtige arornaten 
volume: 223 m3 

sanering: ontgraven verontreinigde grond met gedeelteJijke verwijdering van verontreinigd 
grondwater 

grondwater: 
volume: 
sanering: 

Gesaneerd 1999 

sterk verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten 
206 m3 bodemvolume 
dmv onttrekkingssysteem 
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1 INLEIDING 

milfac 
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In opdraeht van Sonae Burgum BV te Sumar is door Mil fac Klfilieu-a visering e 
bodemrisieodoeument opgesteld voor de bedrijfslocatie aan de Damsingel 28-30 te Sumar. 

De aanleiding voor het opstellen van het bodemrisieodocument is de aanvraag van een 
revisievergunning. Het bodemrisicodoeument is opgesteld met als leidraad de Nederlandse 
Richtlijn Bodembeseherming (NRB) . Het onderliggende rapport is een bijlage van de 
revisievergunning. 

Het doel van het bodemrisieodocument is het opzetten van een bodembesehermingsstrategie 
om te komen tot een verwaarloosbaar nSleo (bodemrisicocategorie A). Het 
bodemrisicodocument geeft een beschrijving van de door Sonae Burgum BV te treffen 
maatregelen en voorzieningen om bodemverontreiniging te voorkomen en deze maatregelen 
op een gestruetureerde wijze te inspeeteren op een deugdelijke werking. 
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2 PLAN VAN AANPAK 

2.1 Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

In de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) zijn specifieke bodembedreigende 
activiteiten beschreven, waarbij steeds de gewenste beschermende maatregelen en 
voorzieningen zijn aangegeven. 

Het NRB is toegespitst op het brongerichte bodembeschermingsbeleid van puntbronnen. De 
volgende activiteiten worden in de NRB gereguleerd; 

• op- en overslag en transport van stoffen binnen inrichtingen; 
• proceshandelingen in de industrie. 

Binnen de inrichting vindt zowel op- en overslag en transport van stoffen plaats als 
proceshandelingen. 

Vervuiling vanuit puntbronnen moet worden voorkomen, zoals dit in de Wet Milieubeheer 
(artikel 8.11, derde lid) is beschreven. Het uitgangspunt hierbij is het ALARA-beginsel (As 
Low As Reasonably Achievable), welke er van uit gaat dat aile maatregelen worden 
getroffen, die redelijkerwijs kunnen worden gevergd om verontreiniging te voorkomen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen brongerichte en effectgerichte maatregelen. De term 
brongericht wordt in de NRB als synoniem beschouwd voor 'emissiegericht', dat wi! zeggen 
gericht op het voorkomen van emissies of uitstoot. De term 'effectgericht' is in ge NRB 
synoniem met 'immissiegericht', dat wil zeggen gericht op het tegengaan van indringing in de 
bodem. Binnen de inrichting zijn vrijwel aileen effectgerichte maatregelen en voorzieningen 
van belang. Effectgerichte maatregelen en voorzieningen hebben tot doel de verspreiding 
naar en in de bodem (immissie) ten gevolge van buiten hun om hulling getreden schadelijke 
stoffen (emissie) te voorkomen of te beperken. 

De te treffen maatregelen en voorzieningen is afhankelijk van de kans op een 
bodemverontreiniging. Dit 'bodemrisico' wordt bepaald door: 

De aanwezige stot (emissierisico); 
De aard van de installatie en de voorzieningen en maatregelen (immisierisico); 
De mate waarin e~n stof zich verder in de bodem kan verspreiden (verspreidingsrisico). 

De selectie van maatregelen en voorzieningen vindt plaats door mid del van de BodemRisico 
Checklist (BRCL, deel A3.3). 

Binnen de huidige inrichting zijn al effectgerichte voorzieningen (vloeistofdichte en -kerende 
verhardingen, bedrijfsriolering en percolaatbassin) getroffen om bodemverontreinigingrisico's 
te vermirideren. Op basis van het toekennen van emissiescores (a Is voorgeschreven in het 
NRB) kan bepaald worden ot de getroffen maatregelen afdoende zijn en op welke wijze de 
periodieke inspectie van deze maatregelen dient plaats te vinden. Tevens kunnen voor de 
nieuwe inrichting aanvullende maatregelen en voorzieningen worden getroffen aan de hand 
van de Bodemrisico Checklist. 
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2.2 Bodemrisicocategorie 
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In ijn-bodemrisieeeateg0r~een-geormulee , _ l~rde f eleie= uit=G 
emlSSlescores, De emissiescore wordt bepaald door de soort bedrijfsactiviteit en de 
aanwezige of geplande bodembeschermende maatregelen en voorzieningen, Het is de 
bedoeling om met behulp van (aanvullende) maatregelen en voorzieningen het emissiescore 
zover te reduceren tot uiteindelijk emissiescore 1 is bereikt Dan is het risico op 
bodemverontreiniging verwaarloosbaar bodemrisicocategorie A). 

In tabel 2,1 is een overzicht weergegeven van de emissiescores en de bijbehorende 
bodemrisicocategorieen, 

Tabel 2,1 Bodemrisicocategorieen 

Emissiescore Bodemrisicocategorie 

1 A: verwaarloosbaar bodemrisico 

2 B: verhoogd bodemrisico 

3-5 C: hoog bodemrisico 

Verwaarloosbaar bodemrisico (A) 
Bij bedrijfsmatige activiteiten met een verwaarloosbaar bodemrisico zijn geen extra 
bodembeschermende maatregelen nodig, Deze kunnen als zodanig worden vergund. Omdat 
ook in dit geval bodembelasting niet volledig kan worden uitgesloten dient de bodemkwaliteit 
voor de inwerkstelling van de activiteit middels een nulsituatieonderzoek te worden 
vastgelegd, Bij eventuele beeindiging van de bedrijfsactiviteiten kan daarmee eenduidig 
worden vastgesteld welke bodembelasting de activiteiten hebben gehad. 

(THdeliik) verhoogd of hoog bodemrisico (B/C) 
Voor bedrijfsaetiviteiten met verhoogd of hoog bodemrisieo zijn aanvullende maatregelen en 
voorzieningen nodig. Nieuwe aetiviteiten met verhoogd of hoog bodemrisico dienen te 
worden geweigerd binnen de bedrijfsvoering. Het is in bestaande situaties echter niet altijd 
redeli]kerwijs mogelijk om situaties met verhoogd of hoog bodemrisico op korte termijn aan te 
pakken, Teneinde een dergelijke situatie tijdelijk te kunnen toestaan is gericht en frequent 
bodemonderzoek, evenals zekerstelling voor bodemherstel essentieel. Ook dient te worden 
vastgelegd wanneer en op welke wijze het bodemrisico tot (bij voorkeur) een 
verwaarloosbaar risieo wordt teruggebraeht. 

Aanvaardbaar bodemrisico (N) 

Onder strikte randvoorwaarden kan in bepaalde gevallen een verhoogd bodemrisico met 
risieobeperkend bodemonderzoek en 'Plan van Aanpak Bodemherstel' worden omgezet in 
een aanvaardbaar bodemrisico, Met behulp van geriehte en frequente monitoring yah de 
bodemkwaliteit nabij de betreffende bedrijfsmatige activiteit moet het herstellen 
bodemvol!lme binnen redelijke proporties worden gehouden, 
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2.3 Bodemrisico inventarisatie 
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Ten behoeve van het opstellen van het bodemrisicodocument is een uitgebreide 
terreininventarisatie uitgevoerd. Hierbij is gecontroleerd of de beschikbare tekeningen nog 
actueel zijn. 

Verder hebben tijdens de inventarisatie gesprekken met werknemers plaatsgevonden, 
waarbij een goed beeld van de werkwijze en logistiek is verkregen binnen de huidige 
inrichting. 

Op basis van de terreininventarisatie en deze gesprekken zijn in het anderliggende rapport 
de bedrijfsactiviteiten beschreven. De bij deze activiteiten voorkomende, en eventueel 
risicovormende, stoffen zijn beschreven en gerangschikt. Aan de diverse activiteiten zijn 
emissiescores toegekend. Hierbij is de BodemRisico Checklist (BRCL, deel A3.3 in de NRB) 
als leidraad gebruikt. 

Vervolgens zijn de reeds door Sonac Burgum BV getroffen maatregelen en Yoorzieningen 
beschreven en worden op basis van de emissiescores aan deze maatregelen eventuele 
frequenties voor contrale gekoppeld. 
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3 BEDRIJFSACTIVITEITEN 

3.1 Aigemeen 

milfac 
milieu·advisering 

Sonae Burgum BV (voorheen Rendac Bergum BV) maakt onderdeel uit van de 
overkoepelende organisatie Sobel BV, waaronder ook de werkmaatschappijen Rendac Son 
BV en Rendac Belgie NV. De activiteiten bestaan uit het inzamelen van slachtafval en andere 
bijproducten van dierlijke herkomst en verwerkt deze via verschillende productlijnen tot 
verschillende eindproducten. De eindprodueten worden als (seeundaire) grond- en 
brandstoffen toegepast in de diervoederindustrie, de meststoffenindustrie en de 
energiesector. 

In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de produetielijnen en eindproducten die binnen 
Sonae Burgum BV kunnen worden onderscheiden . 

b I 1 0 . h d r r· . d d Ta e 3. : verzlc t pro uc Ie Ijnen en em lpro ucl.en 

Productielijn Ei.ndproduct(en) 

Vieesmeeilijn Vieesmeel en dierlijk vet 

VerwerkingsliJn speciaties Diverse melen en dierlijk vet 

Pluimveemeellijn Pluimveemeel en -vet 

Verenmeellijn Verenmeel 

Haarmeellijn Haarmeel 

Bloedmeellijn Bloedmeel 

Restexlijn Vet 

Bij aile produetieprocessen komt afvalwater vrij. Het afvalwater wordt in eigen beheer 
gezuiverd in de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). De bij de productieprocessen 
vrijkomende lucht wordt afgezogen en behandeld in een luchtbehandelingsinstallatie. 

In de volgende subparagrafen worden de versehillende productieprocessen nader 
beschreven. 

3.2 Activiteiten binnen de inrichting 

3.2.1 Vleesmeellijn 

De grondstoffen worden met behulp van vrachtauto's aangevoerd en in bunkers gestort 
(ontvangsthal vleesmeellijn). De grondstoffen worden verkleind, ontdaan van metalen en 
ingedampt in valstroomverdampers. Met behulp van decanters wordt het vet van de slurry 
geseheiden. Het afgescheiden vet wordt voor aflevering gereinigd. Het halfproduct wordt 
verder ontvet in ontvettingspersen en het vleesmeel wordt opgeslagen in diverse silo's . Het 
gereinigd vet wordt, in afwachting van aflevering, opgeslagen in verwarmde tanks. 

3.2.2 Verwerkings/ijn speciaties 

De grondstoffen worden met behulp van vrachtauto's aangevoerd en in een bunker gestort. 
De grondstoffen worden verkleind, ontdaan van metalen en. gedroogd in twee 
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milfac 
milieu·.dvisering 

schijvendrogers. Na ontvetting in een persschroef wordt het ontstane product in afwachting 
van aflevering opgeslagen in containers en big-bags. Het vet wordt gereinigd en in 
fwaehtin§-van-a av.enng.op.ges eOJ rc.e_e!]TItiefWCl~:ru:!rmn·Qde=@:=v~·~e:!!tt13~Ii~I(.=::::::::::::==:::::-===::::::::: 

3.2.3 Pluimveemeellijn 

De grondstoffen worden met behulp van vrachtauto's aangevoerd en in bunkers gestort. De 
grondstoffen worden verkleind, ontdaan van meta/en en ingedampt in va/stroomverdampers. 
Met behulp van decanters wordt het vet van de slurry gescheiden. Het afgescheiden vet 
wordt voor aflevering gereinigd. Het halfproduct wordt verder ontvet in ontvettingspersen en 
het pluimveemee/ wordt opgeslagen in diverse silo's. Het gereinigd vet wordt, in afwachting 
van afievering, opges/agen in verwarmde tanks. 

3.2.4 Verenmeellijn 

De veren worden met behulp van vraehtauto's aangevoerd en in een bunker gestort. De 
veren worden gef/uidiseerd en gehydrolyseerd. Het halfproduct wordt met behulp van een 
schijvendroger en tromme/droger gedroogd. Na metaal verwijderen, zeven en malen gaat het 
verenmeel naar de afleversi/o. 

3.2.5 Haarmeellijn 

Het varkenshaar wordt met behulp van vrachtauto's aangevoerd en in een bunker gestort. 
Het varkenshaar wordt gefluidiseerd en gehydro/yseerd. Het halfproduet wordt met behulp 
van een schijvendroger en trommeldroger gedroogd. Na metaal verwijderen, zeven en malen 
gaat het haarmeel naar de afleversilo. 

3.2.6 Bloedmeellijn 

Het bloed wordt in ges/oten tankwagens aangevoerd, gelost in een separate laadsluis en 
opgeslagen in bloedtanks. Het bloed wordt gecoaguleerd, waarna het coagulaat wordt 
gescheiden van de waterfase (bloedwei). Het eoagulaat wordt vervolgens via autoelaven 
gedroogd in een schijvendroger, gemalen en in silo's opgeslagen. De bloedwei wordt vanuit 
de bloedweitank gedoseerd afgelaten naar de AWZ/. 

3.2.7 Restexlijn 

Onder de naam Restex worden dierlijke en plantaardige olien en vetten en vethoudend 
afvalwater (waaronder f1otatieslibben) ingezamefd en verwerkt dan wei eventueel 
overgeslagen voor verwerking elders. De met tankwagens aangevoerde grondstoffen worden 
ontvangen in ontvangsttanks. De grondstoffen worden vervolgens in een scheidingsinstallatie 
gevoerd . .De Restexlijn bevindt zich in het FBG-gebouw. 

In de seheidingsinstallatie worden de grondstoffen na verwarming geseheiden in de fracties 
vaste stof, vet en water. De vaste stof (slib) wordt via een wisseleontainer ter compostering 
afgevoerd. Het vet wordt in afwachting van aflevering opgeslagen in een verwarmde tank. 
Het water wordt in eigen beheer gezuiverd. 
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3.2.8 Aflever- en ontvangststation vetten 

milfac 
milleu-advisering 

-eF -laatse:.vafl=het,--ketelb.u isJl.ffilio.cie - . b-.eeL afle - en ontvan ststation voor vetten. De 
dierlijke -en pluimveeve ten wor en nierovergeslagen-in raehtaute!s-v-amJlt e-0ps ag an 
11 tim 21. De verlaadplaats is voorzien van een vloeistofkerende voorziening. Ten behoeve 
van verbranding worden vetten overgeslagen vanuit de vrachtauto's in de tanks 22/23 en 59 
ter plaatse van het ontvangststation aan de noordelijke gevel van het ketelhuis. Ter plaatse is 
een vloeistofkerende voorziening aangebraeht (steleonplaten). 

3.2.9 Biobedden 

In de versehillende biobedden verspreid over het gehele terrein, wordt de lucht ontdaan van 
hinderlijke geuren. Deze biobedden zijn opgebouwd uit een betonnen of houten bakken met 
daarin filtermateriaal (heide en/of boomschors). De lucht in deze bedden wordt door het 
filtermateriaal geleid voordat deze naar de buitenlucht wordt afgevoerd. 

3.2.10 Technisch onderhoud 

De vrachtauto's en interne transportmiddelen worden binnen het bedrijf onderhouden in de 
garage I werkplaats. De werkzaamheden betreffen periodiek onderhoud zoals verversen van 
olie, doorsmeren, kleine reparatiewerkzaamheden (remmen vervangen, oliefilter vervangen 
etc.) eri APK-keuringen. Ten behoeve van de reiniging van onderdelen wordt gebruik 
gemaakt van een ontvettingsunit. De uitlaatgassen worden afgezogen en de vloer van de 
garage en de daarin voorkomende smeerkuil zijn vloeistofkerend uitgevoerd. Vanuit een in 
het naastgelegen centraal magazijn opgestelde opslagtank wordt via een bovengronds 

. leidingstelsel motorolie betrokken. Afgewerkte olie wordt opgeslagen in een direct buiten de 
garage opgestelde bovengrondse opslagtank. Lekvloeistoffen worden verzameld en als 
(gevaarlijk) afval afgevoerd naar daartoe erkende verwerkingsbedrijven. In de garage zijn 
tevens werkvoorraden olie en vet voorhanden. Via ondergrondse leidingen, voorzien van een 
mantelpijp, wordt olie betrokken vanuit de in de garage opgeslagen vaten. 

In de werkplaats vindt hoofdzakelijk reparatie- en onderhoudswerkzaamheden plaats aan 
hoofdzakelijk metalen onderdelen. Voor de reiniging van de onderdelen wordt gebruik 
gemaakt van een ontvettingsunit. Hiervoor wordt een ontvetter gebruikt. 

Op het zuidelijke deel van het bedrijfsterrein zijn een aantal loodsen aanwezig die door 
derden worden gebruikt. In de loodsen vinden hoofdzakelijk dezelfde werkzaamheden (boren 
I slijpen e.d.) plaats als in de werkplaats van Sanae. Ter plaatse van bodembedreigende 
activiteiten is een vloeistofkerende vloer aanwezig. 

3.2.11 Laboratorium 

In het laboratorium worden analyses uitgevoerd van grondstoffen, halfproducten en 
eindproducten op vocht-, vet- en eiwitgehalten. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de 
kwaliteit van afvalwater, zowel v~~r als na de AWZI. In het laboratorium bevindt zich een 
opslag voor chemicalien. 

3.2.12 Wasp/aats 

De overdekte wasplaats wordt gebruikt voor de reiniging en ontsmetting van voertuigen. De 
wasplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Daarnaast is er een open wasplaats 
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welke gebruikt wordt voor de reiniging en ontsmetting van diverse procesapparatuur. Het 
rij 0 ende afvalwater wordt ontdaan van vaste stof en vetresten door respectievelijk een 

bezin ktank·en·een-I mt:l0ftar:lK. 

3.2.13 AWZI 

Op het terrein achter het hoofdkantoor en laboratorium bevind zich de 
afvalwaterzuiveringsinstaliatie (AWll). Het proces- en afvalwater dat vrijkomt bij de 
verschillende productieprocessen wordt hier biologisch gereinigd. Het gereinigde water is 
geschikt voor lozing op het oppervlaktewater: en wordt geloosd op het Prinses 
Margrietkanaal. Het afvalwater wordt gezuiverd in een laagbelaste actief slibinstallatie, 
bestaande uit twee carrousels met in totaal negen puntbelasters, drie nabezinktanks, een 
slibindikker, een membraamfiltratie-unit en een slibbehandelingsinstallatie. Het 
zuiveringsrendement van de AWll is groter dan 95%. 

3.2.14 Reiniging en ontsmetting 

Op het bedrijfsterrein zijn op verschillende plaatsen ontsmettingsbaden aanwezig, waarin het 
personeel en derden zjjn of haar laarzen/schoenen dienen te ontsmetten. Bij de uitgang van 
het bedrijfsterrein bevindt zich een ontsmettingsbak, waardoor de transportwagens rijden. 
Het desinfectiemiddel betreft een verdunde loogoplossing. De opslag van het verdunde 
desinfectiemiddel (1 % loogoplossing) vindt plaats in kunststoffen containers. 

3.2.15 GWZI 

Op het noordelijke terreindeel bevindt zich een grondwaterzuiveringsinstallatie (GWll) in een 
lekdichte container. Ter plaatse van de Damsingel en het ketelhuis wordt met minerale olie 
en vluchtige aromaten verontreinigd grondwater onttrokken en via de GWll geloosd op de 
AWl I. 
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Ter plaatse van de weegbrug bij het ketelhuis bevinden zich twee ondergrendse tanKS veor 
de epslag van gaselie (rode diesel) en dieselolie (respectievelijk 12 en 40 m3). Tevens zijn 
twee aflevE!rzuilen aanwezig veer het tanken van de vrachtauto's en de interne 
,transportmiddelen. De afleverzuilen zijn geplaatst op een Vloeistofdichte vloer. Het 
hemelwater afkemstig van de vloeistofdichte vloer wordt via een olie-water-afscheider 
(OBAS) geloosd op de riolering. De OBAS bevindt zich ondergronds en maakt onderdeel uit 
van de bedrijfsriolering. 
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4 BODEMRISICO CHECKLIST 

4.1 Hoofdgroepen bedrijfsactiviteiten 

4.1.1 Aigemeen 

milfac 
mlli .. u-advlsering 

Of er sprake is van een bodembedreigende situatie hangt af van de aard van de activiteit en 
de betrokken stoffen. In de BodemRisico Checklist (BRCL, A3.3) worden vijf hoofdgroepen 
van bedrijfsmatige activiteiten onderscheiden, welke als bodembedreigend kunnen worden 
beschouwd. De hoofdgroepen zijn onderverdeeld in subgroepen. In tabel 4.1 is een overzicht 
weergegeven van de hoofd- en subgroepen en de hierbij behorende bedrijfsmatige 
activiteiten die van toe passing zijn op de inrichting. De BodemRisico Checklist is opgenomen 
in bijlage 1. 

Tabel 4.1: Overzicht hoofd- en subgroepen en bedrijfsactiviteiten 

Hoofdgroep Subgroep 

1 Opslag 1.1 Opslag og of ingeterpte tank 

bulkvloeistoffen 1.2 Opslag bg tank, verticaal met bodemplaat 

1.3 Opslag bg tank vrij van de grond 

1.4 Opslag in putten en bassins 

2 Overs lag en intern 2.1 los- en laadactiviteiten 

transport 

bulkvloeistoffen 

2.2 leidingtransport 

2.3 Verpompen 

Bedrijfsactiviteit 

- Opslag dieselolie/gasolie 

- Opslag verpompbare grondstoffen, 

halffabrikaten, hulpstoffen en 

eindproducten 

- Opslag vloeibare grondstoffen, 

halffabrikaten, hulpstoffen en 

eindproducten 

- AWZI 
- Ontsmettingsbakken 

- Overs lag dieselolie/gasolie 

• Overs lag vloeibare grandstoffen 

- Overslag vloeibare eindproducten 

- Overs lag eindproducten Restex 

- Transport bulkvloeistoffen, vloeibare 

grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen 

en afval- en proceswater 

Verpompen bulkvloeistoffen, vloeibare 

- grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen 

en afval- en proceswater 

2.4 Transport op bedrijfsterrein in open vaten - N.v.t. 

e.d. 

3 Opslag en verlading 3.1 Opslag stortgoed - Opslag eindproducten (meel) 

stort- en stukgoed 3.2 Overs lag stortgoed - Overslag eindproducten (meel) 

- Overslag grondstoffen 

3.3 Op- en overslag vaste stoffen in emballage - Opslag eindproducten 

- Opslag hulpstoffen 

3.4 Op- en overs lag vloeistoffen in emballage 

88430NR8-coneept-5-pza 4-11-04 
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Tabel 4.1 : Overzicht hoofd- en subgroepen en bedrijfsactiviteiten - vervolg -

Hoofdgroep 

A . _i't[ocesmlV!ffiifent~ 

bewer1<ingen 

5 Overige activiteiten 

og: ondergrondse tank; 
bg: bovengrondse tank. 

-

4.2 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Subgroep 

~eslotel'1··l3r-oGe&()f:,bewef;k ill.;. 

(Half-)open proces of bewerking 

Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering 
Calamiteitenopvang 

Activiteiten in werkplaats 

Afvalwaterzuivering 

milfac 
milieu-Itdvlse,ing 

Bedrijfsactiviteit 

- VerwerkiogJ.o.lein.dproduct (meel) 

- erwe1f{mg to eindprodoct 

(Restex) 

- Hydraulische systemen 

- Wasplaats procesapparatuur 

- Wasplaats transportmiddelen 

- Dosering ontsmettingsmiddel 

- Tijdelijke opslag biobedmateriaal 

- Afvalwater 

- N.v.t. 

- Garage I werkplaats 

loodsen derden 

- zie 1.4 en 2.2 

- GWZI 

De bedrijfsactiviteiten die als bodembedreigend kunnen worden beschouwd worden in 
onderstaande subparagrafen kart behandeld. 

4.1.2 OpsJag bulkvloeistoffen 

1.1 Opslag ondergrondse tank of ingeterpte tank 
Ter plaatse van de weegbrug bij het ketelhuis bevinden zich twee andergrondse tanks voar 
de apslag van gasalie (rode diesel) en dieselalie (respectievelijk 12 en 40 m3). Tevens zijn 
twee afleverzuilen aanwezig vaar het tanken van de vrachtauto's en de interne 
transportmiddelen. 

De afleverzuilen bevinden zich op een vloeistofdichte vloer. De tankinstallatie, de 
vloeistofdichte vlaer en de grondwaterkwaliteit wordt jaarlijks gekeurd door Mokobauw 
Services BV te Heerenveen. 

Het hemelwater ap de vloeistafdichte vloer wordt opgevangen en gelaosd ap de riolering via 
een olie-benzine-afscheider (OBAS). Deze bevindt zich ondergronds en is een onderdeel van 
de bedrijfsriolering. 

In tabel 4.2 is een overzicht weergegeven van de ondergrondse apslagtank. De nummers 
verwijzen naar tekening 2 voor de ligging van de tanks. 
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Tabel 4.2 Overzicht opslag onder rondse tank of ingeterpte tank 

milfac 
milleu.advisering 

J3~drjjfsacl.i.viteit Nurnrner Equipernentnr. lrihoud Capaciteit Aantal 

lianl<voonteni ng 57 ::2n •. r=o.o" "Dlesefdli' -4O:-m 

58 211-T-001 Gasolie 12 m' 1 

(rode diesel) 

njdelijke opslag afvalwater 66 201-T-200 Afvi;!lwater nb 1 

1.2 Opslag bovengrondse tank, verticaal met bodemplaat 
In tabel 4.3 is een overzicht weergegeven van bovengrondse opslagtanks met een 
bodemplaat ten behoeve van de opslag van (bulk)vloeistoffen. De nummers verwijzen naar 
tekening 2 voor de ligging van de tanks. 

Tabel 4.3 Overzichl ops ag bovellgrondse tank met bodemplaat 

8edrijfsactiviteit Nummer Equipernentnr; rnhoud Capaciteit Aantal 

(ton) 

Vleesrneel-/pluirnveemeellijn 10 201-T-001 Afvalwater 1.100 1 

24 229-T-001 Vloeibare grondstoffen n.b. 1 

F8G-gebouw 27/28 700-T-010 & Waterlsliblvet 60 2 

700-T-011 

Bloedmeellijn 32 243-T-051 Bloedwei 400 1 

37 241-T-006 Kalkmelk 25 1 

Ter plaatse van de opslagtank (nummer 10) voor afvalwater bij de vleesmeel- en 
pluimveemeellijn bestaat de verharding uit klinkers. In de tank wordt afvalwater gebufferd 
waarna deze wordt afgevoerd naar de AWZI. In opslagtank 24 vindt opslag plaats van 
vloeibare grondstoffen. De tank is geplaatst op een vloeistofkerende vloer met een 
opvangvoorziening. 

In het FSG-gebouw bevinden zich een tweetal tanks (nummer 27/28) voor de opslag van 
water afkomstig uit de Restexlijn. De vloer is vloeistofkerend. 

Ter plaatse van het gebouw van de bloedmeellijn bevindt zich een bovengrondse opslagtank 
(nummer 32; 243-T-051) voor de opslag van bloedwei (waterige oplossing afgescheiden van 
het slachtbloed). De tank is geplaatst op klinkerverharding . Nabij deze tank bevindt zich een 
bovengrondse opslagtank van kalkmelk (nummer 37; 241-T-006). Deze tank is geplaatst op 
stelconplaten. 

1.3 Opsla9 bovengrondse tank, vrij van de grond (horizontaal/verticaal) 
In tabel 4.4 is een overzicht weergegeven van bovengrondse opslagtanks, vrij van de grond 
ten behoeve van de opslag van (bulk)vloeistoffen. De nummers verwijzen naar tekening 2 
voor de /igging van de tanks. 

Tabel 4.4 Overzicht opslag bov81'lgrondse tank. vrij van de grond 

Bedrijfsactiviteit 

Garage 1 werkplaats 

Vleesmeel·/pluimveemeellijn 

B8430NR8-<:oncep!·5·pza 4·11'{)4 
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Nurnrner 

54 

56 

11 Urn 14 

15 Um 17 

Equipernentnr. 

211-T-003 

208-T-001 

225-T-323 Um 

225-T-326 

225-T-320 Um 

Inhoud Capadteit AantaJ 

(ton) 

Afgewerkte olie (3.000 I) 3 1 

Motorolie (5.000 I) 5 1 

Pluimveevet 90/100 4 

Vet 85 3 
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Nummer 

18 tim 21 

59 

Eq uipementnr. 

-22~J-3:;>: 

225-T·328 tim 

225-T-330 & 

225-T-333 

802-T-212 

m ilfac 
mill,. u· advls .. rln 9 

Inhoud Capacileit Aantal 

(ton) 

Vet 180/450 4 

Vet (als brandstof) 60 1 
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b Ta e14.4 o . ht I b d t k 'J verzlc ops ag ovengron se an • vn van d e gron 

Bedrijfsactiviteit Nummer Equipementnr. 

22/23 802-T-210 & 
B02-T-211 

25/26 229-T-002 & 

229-T-003 

60 20B-T-002 

31 201-T-018 

Bloedmeellijn 33 tim 36 241-T-C01 

241-T-002 

241-T-004 

241-T-005 

FBG-gebouw 29/30 700-T-013 & 

B40-T-014 

43/44 700-T-002/001 

55 201-T-017 

nb niet bekend (varieert). 

milfac 
milieu-advlsering 

d - vervolg -

Inhoud Capaciteit Aantal 

==(tQQ\ 

Vet (als brandstof) 20 2 

Vloeibare grondstoffen n.b. 2 

.Hydraulische olie (3.000 I) 3 1 

Afvalwater 400 1 

Bloed n.b. 4 

Waterlsliblvet 60 2 

waterlsliblvet 50 2 

Afvalwater (Imhoftank) 30 1 

In de garageiwerkplaats bevindt zich op een tussenhoogte (tussen plafond en vloer) een 
opslag voor motorolle met een inhoud van 5.000 I (nummer 56; 20B-T-001). De opslag is 
geplaatst in een lekbak. Aan de builenzijde bevindt zich een bovengrondse opslagtank voor 
afgewerkte olie met een inhoud van 3.000 1 (nummer 54; 211-T-003). De tank is 
dubbelwandig en bevindt zich in een opvangbak. 

Nabij de pluimveemeellijn bevindt zich een tweetal tanks voor de opslag van vloeibare 
grondstoffen (nummer 25 en 26). De tanks zijn geplaatst in een betonnen opvangbak met 
afvoergoten. 

In het smeerdershok vindt opslag plaats van hydraulische olie in een bovengrondse tank van 
3.000 1 (nummer 60 20B-T-002). De ruimte is voorzien van een vloeistofkerende 
betonverharding. 

Nabij het ketelhuis vindt opslag plaats van vetten in 12 opslagtanks (nummers 11 tim 21). De 
tanks zijn geplaatst op een betonvloer voorzien van een opgehoogde rand. Tegen het 
ketelhuis bevindt zich een opslagtank voor vetten (nummer 59; 802-T-212) ten behoeve van 
verbranding in het ketelhuis. De verharding ter plaatse bestaat uit klinkers. Inpandig bevindt 
zich een tweetal tanks voor de opslag van vetten voor verbranding in het ketelhuis (nummer 
22/23; B02-T-210 & B02-T-211) . De vloer is vloeistofkerend (tegels). 

Ten noorden van de opslagloodsen bevindt zich een buffertank voor afvalwater (nummer· 31 ; 
201-T-01S). Ter plaatse is geen verharding aanwezig. De tank is voorzien van een 
niveaumeter en een overloopbeveiliging. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de AWZ!. 

Nabij de bloedmeellijn bevindt zich een viertal opslagtanks voor de opslag van aangevoerd 
slachtbloed (nummer 33 Um 35). De tanks zijn geplaatst in een betonnen opvangbak. 

In het FBG-gebouw bevindt zich een tweetal tanks voor de opslag van water/slib/vet 
(nummers 29/30). De tanks zijn geplaatst op een vloeistofkerende vloer. Buiten het gebouw 
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zijn 2 tanks (nummer 43 en 44) aanwezig in een betonnen opvangbak voor de opslag van 
======='A"I-ateFIsI il\}/vet 

Tenslotte bevindt zich ter plaatse van het FBG-gebouw de Imhoftank (nummer 55; 201-T-
017), waar het afvalwater afkemstig van het FBG-gebeuw . en de wasplaats voer 
transportmiddelen via een bezinktank (201-T-200) wordt opgevangen. De Imhoftank is 
geplaatst op een vloeistofkerende betonvloer, de bezinktank is ondergronds en maakt deel 
uit van de riolering. 

1.4 Opslag in putten en bassins 
In tabel 4.5 is een overzicht weergegeven van de opslag in open putten en bassins. 

Tbl50 ' h tt a e 4. verzlc t ops ag In pu en en b asslns 

Bedrijfsactiviteit Nummer Inhoud Aantal 

AWZI . Afvalwater 1 

Ontsmettingsbaden - 1 %·Ioogoplossing -
nb niet bekend 

Onder deze sUbactiviteit vallen de carrousellen van de AWZI, waarin opslag plaatsvindt van 
afvalwater. 

Ter plaatse van de toegangswegen van het bedrijfsterrein bevinden zich ontsmettingsbaden, 
waarin schoeisel en transportmiddelen worden ontsmet. In de ontsmettingsbaden bevindt 
zich een 1%-leogoplessing, welke wordt opgeslagen in een naastgelegen IBC-container. 

4.1.3 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen 

2.1 Los- en laadactiviteiten 
In tabel 4.6 is een overzicht weergegeven van de los- en laadactiviteiten 

Tabel46 Overzicht los· en laadactiviteiten 

Locatie Nummer . Bedrijfsactiv itelt 

Weegbrug bij het ketelhuis N.v.t. Overs lag dieselolie I gasolie 

Afleveringsstation vet 200-80-171 Afvoer vetten in tanks 11 tim 21 

Ontvangststation vet 200-80-191 Aanvoer vetten voar verbranding in tanks 22/23 en 59 

Aflevering Restex N.v.t. Afvoer water/slib/vet in tanks 27/28/29/30 

Ontvangst pluimveemeellijn 200-80-001 Aanvoer verpompbare grondstoffen tanks 24/25/26 

81oedlossluis 200-80-212 Aanvoer slachtbloed in tanks 33 tim 36 

De dierlijke- en pluimveevetten in de tanks 11 tim 21 nabij het ketelhuis worden via het 
afleveringsstation vet (200-80-171) evergeslagen in vrachtauto's. De losplaats bestaat uit 
vloeistofkerende verharding. 

Vetten voor verbranding worden via het ontvangststation (200-80-191) overgeslagen in de 
tanks 22/23 en 59. De losplaats bestaat uit een stelconverharding. 

Het bloed wordt met tankwagens aangevoerd en overgeladen via de bloedlossluis (200-80-
212) in de vier opslagtanks 33 tim 36. De lesplaats van bloed vindt plaats in het gebouw aan 
ten zuiden van de opslagtanks en is voorzien van een vloeistotkerende vloer. 
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De eindproducten van de FBG-fabriek betreffen vetten, vuilwater en slib. Deze producten 
=--=:==:::::::::::=~0!.~~.d~e~~~- ,:v:erd.ekt.mlergejad.e vrachtwa ens en afgevoerd naar elders, danwel afgevoerd 

naar e AWlI. 

De aanvoer van verpompbare grondstoffen voor de vleesmeellijn in de tanks 24/25/26 vindt 
plaats boven een vloeistofkerende verharding in een (betonnen) opvangbak. 

2.2 Leidingtransport 
Op het bedrijfsterrein bevinden zich vele bovengrondse leidingen voor het tra.nsport van 
vloeibare grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en eindproducten. Deze subactiviteit omvat 
aile aanwezige leidingen binnen de inrichting. Aile leidingen zijn gesitueerd boven 
vloeistofkerende vloeren en vormen een gesloten systeem. 

2.3 Verpompen 
In de fabriekshallen bevinden zich diverse pompen die vloeibare (bulk)vloeistoffen door het 
proces verpompen. Het verpompen vindt overaJ plaats boven vloeistofkerende vloeren 
binnen een gesJoten systeem. 

2.4 Transport 00 bedrijfsterrein in open vaten e.d. 
N.v.t. 

4_1.4 Opslag- en verla ding stort- en stukgoed 

3.1 Opslag van stortgoed 
In diverse hallen vindt tijdeJijke opsJag plaats van de eindproducten (meel). De opslag vindt 
plaats in gebouwen met vaste wanden op vloeistofkerende verhardingen en is vofledig 
overdekt. Het hemelwater kan de opslag niet bereiken. Tevens is verwaaiing / verstuiving 
uitgesloten. 

3.2 Overs lag stortgoed 
De grondstoffen voor de productielijnen vleesmeel, pluimveemeel, bloedmeel, haarmeel en 
verenmeel worden per vrachtauto aangevoerd en in overdekte hallen gestort in betonnen 
ontvangstbunkers. De grondstoffen worden direct in gesloten processysteem opgenomen. De 
eindproducten (meel) wordt eveneens overdekt geladen in vrachtauto's en afgevoerd. De 
overslag vindt plaats boven vloeistofkerende verhardingen. 

Nabij de afvalwatertank nummer 10 bevindt zich in de westgevel van de meelafdeling een 
los punt voor meel. 

3.3 Op- en overslaq vaste stoffen in embaflage 
In tabe! 4_7 is een overzichl weergegeven van de opslag en verlading van vaste staffen (inclusief viskeuze stoffen) in 

- emballage. De nummers verwiJzen naar tekening 2 voor de ligging van de opslagtanks. Naast de 
(bulk)opslag In tanks worden de meelproduclen tevens opgeslagen in big-bags en zakgoed in de 
diverse opslagloodsen. Tabel4.7 Overzicht op- en overslag vaste stoffen (inclusief viskeuze 
staffen) in emballage 

Bedrijfsactiviteit 

Vleesmeel-/pluimveemeellijn 

88430NRB-concepl-5-pza 4-11.Q4 
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Nummer 

1 en 2 

3Um6 

Equipementnr. 

272-T-459 & 
272-T-460 

272-T-454 tim 

Inhoud Capaciteit Aantal 

(ton) 

Vleesmeelkorrels 500 & 550 2 

Vleesmeelkorrels 100 4 

16 



Projeetnaam: 

Projectnummer. 

Opdrachtgever: 

Bedrijfsactiviteit 

Bodemrisicodoeumenl Sonae Burgum BV 

B8430 

Sonae Burgum BV 

Nummer Equipementnr. 

2-7-2·T -4S.7 

7Um9 276·T·250 Um 

276-T-252 

48/49 270-T-402 & 

270·T-418 

Bloedmeel-Iverenmeel- 38/39 274-T-200 & 

Ihaarmeellijn 274·T·201 

40 244-T-054 

41/42 243·T-096 & 

244-T-056 

50/51 243·T-053 & 

243-T-054 

Garagewerkplaats 

Smeerdershok 

Wennbergsilo 63 272·T-461 

AWZI 53 201·T-103 

nb niet bekend 

milieu·advisering 

Inhoud Capaciteit Aantal 

(ton) 

Pluimveemeel 100/150 3 

Vleesmeel 30/21 2 

Haarmeel 38 2 

Verenmeel 160 1 

Verenmeel 330/300 2 

Bloedmeel 31 2 

Olie en vetten in 200 I 200 I per vat nb 

vaten (werkvoorraad) 

Olie en vetten in 200 I 200 I per vat nb 

vaten (werkvoorraad) 

Vleesmeelkorrels 1.750 1 

Ingedikt slibmateriaal 50 1 

De diverse (bedrijfs)afvalstromen worden in containers of vaten opgeslagen. In tabel 4,8 is 
een overzicht weergegeven van de tussen- en centrale opslagplaatsen en de wijze van 
opslag van diverse bedrijfsafvalstoffen 

'ch Tabel 4.8 Overzl I tussen· en cenlra e ops ag en wllze van opslag edrlJI a a slo en b "fs fv I ffi 

Soort afvalstroom Tussenopslag Centrale ops/ag Emba/lage 

Klein chemisch afval centraal magazijn afvalstoffenloods containers 

Gevaarlijk afval centraal magazijn afvalstoffenloods vaten 

Laboratoriumafval laboratorium afvalstoffenloods valen 

Accu's garage garage los in accubak 

Huishoudelijk afval decenlraal afvalstoffenloods (rol)containers 

Lege emba/lage decentraal afvalstoffenloods containers 

Veegvuil parkeerterrein afvalstoffenloods (rol)conlainers 

De afvalstoffenloods en de garage zijn voorzien van een vloeistofkerende voorziening. 

3.4 00- en overslag vloeistoffen in emballage 
Opslag van vloeibare grond- en hulpstoffen (bijv. chemicalien) vind plaats in speciale 
emballage in hoofdzakeiljk de opslagloods (gevaarlijke)(hulp)stoffen . In de garagewerkplaats 
en het smeerdershok is een werkvoorraad olie en vetten aanwezig. 
Ter ontsmetting van de verschillende onderdelen van het terrein zijn op verschillende 
plaatsen ontsmettingsbaden aangebracht waarin 1 % loogoplossing zit. Deze oplossing wordt 
vanuit een IBC-container (1 m3 container voorzien van metalen raamwerk) in het 
ontsmettingsbad gebracht. De IBC-container wordt gezien als speciale embailage en wordt 
voor gebruik door het personeel gecontroleerd. Mensen en apparatuur (heftruck, karren, e.d.) 
moeten door deze bakken heenlopen c.q. rijden, waardoor banden en schoeisel worden 
ontsmet. 
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De lege emballage, waarin vloeibare grond- en hulpstoffen hebben gezeten, worden 
hoofdzakelijk opgeslagen in de afvalstoffenloods. 

In tabel 4.9 is een overzicht weergegeven van de op- en overslag van vlmristofferr in 
emballage. 

Tabel4.9 o . h I . t ff . b II verzle top- en overs ag v oelS 0 en In em a age 

Bedrijfsactiviteit Nummer Equipementnr. Inhoud Capaciteit Aantal 

(ton) 

, Opslag vlaeibare grand- en Diver~ Divers 

hulpstoffen 

Reiniging en ontsmetting 64 200-T-001 Loog (1%) 5 1 
65 241-T-003 Loog (1%) 5 1 

Lege emballage Divers Divers 

4.1.5 Procesactiviteiten! -bewerkingen 

4.1 Gesloten proces of bewerking 
De verwerking van grondstoffen tot eindproduct vindt uitsluitend plaats in gesloten systemen 
bovengronds. Eventuele morsingen en lekkages worden opgevangen op vloeistofkerende 
verhardingen. 

Onder het gesloten proces worden eveneens hydraulische system en gerekend. 

4,2 (Half-)open proces of bewerking 
Sinnen de inrichting zijn twee wasplaatsen aanwezig namelijk een open wasplaats voor de 
reiniging van apparatuur en appendages en een overdekte wasplaats voor de reiniging van 
de transportmiddelen. De activiteiten vallen onder de sUbactiviteit open proces of bewerking. 

Ter plaatse van de open wasplaats is een vloeistofkerende voorziening aanwezig, De 
verharding ter plaatse van de overdekte wasplaats is vloeistofdicht. Het water wordt 
opgevangen en afgevoerd naar de Imhoftank. 

Oosering van loogoplossing met water voor het vullen van de voorraadcontainers (1 m3
) van 

waaruit de ontsmettingsbaden worden gevuld, vindt plaats boven vloeistofkerende vloeren. 

De tijdelijke opslag van biobedmateriaal (heide en/of boomschors) wordt beschouwd als 
(half-)open proces. 

4.1.6 Overige bedrijfsmatige activiteiten 

Onder deze hoofdgroep vallen aile activiteiten welke in bovenstaande groepen niet zijn 
genoemd, Oit zUn diverse handelingen of apparaten die in werkplaatsen worden 
verrichtlgebruikt en waarbij mogelijk bodembedreigende stoffen kunnen vrijkomen. 
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===::,:::====~W~e~ba:~- ~fv.~~Lwab _ el eJ verschillende ~rocessen vrijkomen worden in een aantal tanks op 
e erreinvert'amel . 'v'anuit-deze taflk'S-w0F -t- et--wa er:..vla_e . -8J ~ -'-dse=rioleril'l:g:~=fIa~a~f==:::::::== 

het AWll afgevoerd. Vrijkomend afvalwater in het FBG-gebouw en de wasstraat wordt via 
een bezinktank (201-T-200) naar de Irnhofftank (nummer 55; 201-T-017) geleid. Vandaar uit 
wordt het water afgelaten naar het bedrijfsriool. 
Ter plaatse van de wasstraat bevindt zich een ondergrondse tank voor de tijdelijke buffering 
van afvalwater (201-T -200). Deze tank is volledigheidshalve genoemd onder 1.1 (zie 
paragraaf 4.1.2.) maar maakt deel uit van de bedrijfsriolering. 

Ter plaatse van de tankinstallatie wordt het hemelwater op de vloeistofdichte vloer via een 
olie-water-afscheider (OBAS) geloosd op de riolering. Eventuele olieproducten, ten gevolge 
van morsingen tijdens het tanken, blijven grotendeels achter in de OBAS. De OBAS wordt 
periodiek schoongemaakt door Mokobouw Services BV te Heerenveen. 

5.2 Calamiteitenopvang 
N.v.t. 

5.3 Activiteiten in werkplaats 
In de werkplaats vindt reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur, 
vrachtwagens en interne transportmiddelen plaats. De loodsen ten zuiden hiervan worden 
door derden gebruikt voor eveneens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. De 
werkplaatsen en loodsen zijn voorzien van een vloeistofkerende verharding. 

5.4 Afvalwaterzuivering 
Voor de afvalwaterzuivering wordt verwezen naar 1.4 en 2.2. 

Op het noordelijke terreindeel aan de Damsingel bevindt zich een zuiveringsunit (GWll) voor 
het behandelen van verontreinigd grondwater afkomstig uit twee deepwells, namelijk ter 
plaatse van ketelhuis en aan de Damsingel. Het proces vindt plaats in een lekdichte 
afgesloten container. Het effluent wordt geloosd op de AWll. 

4.2 Bodembelastende stoffen 

Om aan te geven of bepaalde stoffen of stofgroepen moeten worden aangemerkt als 
bodembelastend is niet altijd even duidelijk. In het algemeen wordt gesteld dat stoffen binnen 
een aangewezen bedrijfsmatige activiteit bodemverontreinigd zijn tenzij het tegendeel 
overtuigend kan worden aangetoond. In de NRB-systematiek wordt voor het vaststellen van 
bodemrisico geen onderscheid gemaakt naar de hoeveelheid en/of opslagtemperatuur van 
een stof. 

In tabel 4.10 is een overzicht weergegeven van de bodembelastende stoffen die binnen de 
inrichting (kunnen) voorkomen, verdeeld in de hoofdgroepen van bedrijfsactiviteiten. 
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Tabel4 10' Hoofdgroepen en bodembelastende stoffen 

Hoofdgroe~en Bodembelastende stof 

(JpSlag-l5tJlkvloeistoffen -[;liesel 

Motorolie 

Afgewerkte olie 

Ontvettingsmiddelen 

Vloeibare grandstoften, hulpstoffen en eindpraducten 

Afvalwater 

Overslag en intern transport bulkvloeistaffen Diesel 

Metorolie 

Afgewerkte elie 
Vloeibare grondstoffen, hulpstoffen en eindpraducten 

Afvalwater 

Opslag en verlading stort- en stukgoed Opslag grondstoffen, hulpsteffen en eindproducten 

Procesactiviteitenl-bewerkingen Afvalwater bij de wasplaatsen 

Overige activiteiten Afvalwater 

Dierlijk C.q. slachtafval wordt binnen de NRB als bodembelastende stof beschouwd. Vrijwel 
aile grondstoffen en eindproducten betreffen slachtbijproducten zodat binnen de inrichting in 
aile productielijnen bodembelastende stoffen worden op- en overgeslagen en/of bewerkt. Ais 
grondstoffen wordt slachtbijproducten zoals slachtafval, veren, varkenshaar en slachtbloed 
aangevoerd en verwerkt. Hierbij wordt opgemerkt dat dierlijk materiaal in vergelijking met 
andere grond-, hulp- en afvalstoffen een zeer geringe bodembedreiging vormen aangezien 
deze weinig schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast betreft het eindproduct (meel) een 
droog product die overdekt wordt op- en overgeslagen. Eventuele morsingen kunnen 
eenvoudig worden opgeruimd, zodat er geen sprake kan zijn van indringing in de bodem 

In de garage / werkplaats worden olie, chemicalien, ontvettingsmiddelen en vetten gebruikt 
en/of op- en overgeslagen. Bij de productieprocessen komt veel afvalwater vrij, aangezien 
veel water wordt verbruikt en de aangevoerde grondstoffen veel water (65-75%) bevatten. 
Het afvalwater is verontreinigd is met dierlijke en plantaardige olien en vetten. Bij de reiniging 
van het afvalwater in de AWZI binnen de inrichting komt zuiveringsslib vrij. Het zuiveringsslib 
voldoet aan BOOM en wordt verspreid op landbouwgrond. 

Daarnaast komen diverse bedrijfsafvalstoffen vrij zoals afgewerkte olie, laboratoriumafval etc. 
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De NRB schrijft als stelregel dat de bodembescherming in technische zin goed is als sprake 
is van: 
• Een dubbele bescherming, bijv. de omhulling in combinatie met een (vloei)stofdichte 

ondergrond, of; 
• De om hulling en (vloei-)stofdichte ondergrond samen met doelmatige maatregelen 

(bijvoorbeeld spill-controlprogramma) om eventuele morsingen voor indringing in de 
bodem op te ruimen. 

Preventief onderhoud verlengt de levensduur van de voorziening. Het verdient aanbeveling 
onderhoud planmatig uit te voeren. Een onderhoudsprogramma legt vast: 
• welke voorzieningen moeten worden onderhouden; 
• de onderhoudsfrequentie; 
• waaruit het onderhoud bestaat; 
• wie het onderhoud uitvoert; 
• welke middelen daarvoor nodig zijn. 

5_2 Beheersmaatregelen 

5.2_1 To ezicht 

Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken zijn eenduidige bedieningsinstructies en is 
gericht toezicht op bedrijfsmatige handelingen noodzakelijk. Person eel moet daarnaast zijn 
geTnstrueerd over hoe te handel en bij storingen en/of morsingen en in het gebruik ter 
voorkoming van verspreiding van vrijkomende stoffen c.q. indringing in de bodem (liSp ill
control"). Instructie en werkmethoden zijn vastgelegd in het bedrijfsintern milieuzorgsysteem 
en het bedrijfsnoodplan. 

5.2.2 Visuele inspectie 

De bodembeschermende voorzieningen moeten periodiek worden ge'inspecteerd middels 
een onderhoudsprogramma. 

In een inspectieprogramma moet worden vastgelegd: 
• welke.\loorzieningen moeten worden geTnspecteerd; 
• de inspectiefrequentie; 
• de wijze van inspectie; 
• welke deskundigheid daarvoor nodig is; 
• wie voor de inspectie verantwoordelijk is; 
• welke middelen daarvoor nodig zijn; 
• hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd; 
• welke acties bij onregelmatigheden zullen worden genomen. 

BB430NRB-cancept-5-pza 4-11-04 

Versiedatum 05-11-2004 

21 



Projectnaam: 

Projectnummer: 

Opdrachtgever. 

Aigemene zorg 

Bodemnsicodocument Sonae Burgum BV 

B8430 

Sonae Burgum BV 

milfac 
milieu-advisering 

Onder algemene zorg wordt ook wei verstaan 'good housekeeping'. In geval van lekkages en 
morsingen zijn opruimfaciliteiten en/of geoefend personeel nodig om bij incidenten snel en 
doeltreffend te kunnen handelen. 

Faciliteiten en personeel 
Incidentenmanagement is er op gericht: 
• mogelijke incidenten te onderkennen; 
• voorzieningen en procedures zo in te richten dat het optreden van onderkende incidenten 

zoveel mogelijk wordt voorkomen; 
• faciliteiten in te richten om bij: 

- het vrijkomen van stoffen te stoppen; 
- vrijgekomen stoffen op te ruimen; 
- verdere verspreiding c.q. indringing in de bod em van stoffen tegen te gaan; 

• na opgetreden incidenten de oorzaak daarvan te 'achterhalen en zo mogelijk de 
voorzieningen en maatregelen zo aan te passen dat de kans op herhaling van het incident 
wordt geminimaliseerd. 

Binnen de inrichting wordt door het personeel toezicht gehouden op de activiteiten. Tevens is 
het personeel is ge'lnstrueerd en getraind in de uit te voeren handelingen. Hiervoor zijn in het 
bedrijfsintern milieuzorgsysteem procedures en instructies apgesteld. 

Het anderhoud van de installaties en machines op het terrein is vastgelegd in een 
onderhoudssysteem. Er wordt maandelijks een planning apgesteld en er wordt regelmatig 
gerapporteerd over de uitvoering aan het management. Met het anderhoudssyteem worden 
eventuele calamiteiten aan installaties en machines zoveel mogelijk uitgesloten. 

Binnen de inrichting kunnen de volgende incidenten voorkomen: 
• morsing en/of lekkage op- en overslag diesel; 
• morsing en/of lekkage transportmiddelen en/of garage annex werkplaats 
• marsing en/of lekkage vloeibare grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en/of 

eindproducten; 
• morsing en/of lekkage afvalstoffen en/of afvalwater. 

Eventuele voorkomende calamiteiten of incidenten hebben vrijwel aileen betrekking op 
morsing en/of lekkage van vloeibare grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten 
en afvalstoffen en/of afvalwater. Om te voorkomen dat bodembelastende stoffen de bodem 
kunnen indringen zijn bodembeschenmende voorzieningen getraffen. Hier wardt in paragraaf 
5.4 verder op ingegaan. 

Bij 'droge' producten zoals meel kunnen morsingen eenvoudig worden opgeruimd. Wanneer 
calamiteiten in de vorm van overstroming van de opslagtanks voar vetten (11 tim 21) zich 
voordoen kan een apart schoonmaakteam de verschillende vetten verwijderen, zonder dat 
deze in het bedrijfsriool terechtkomen. Random het tankenpark is namelijk een aparte 
riolering aangebracht die afsluitbaar is van de bedrijfsriolering voor de afvoer ap de AWZI. 
Eventuele morsing en/of lekkage bij de opslag van diesel wordt tijdig gesignaleerd door de 
jaarlijkse grondwatermonitoring en kathodische bescherming. Voorda! verspreiding van een 
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eventuele bodemverontreiniging kan optreden kunnen tijdig (sanerende) maatregelen worden 
getroffen. 

5.3 Brongerichte voorzieningen 

Brongerichte voorzieningen worden toegepast om te bevorderen dat stoffen binnen hun 
om~ulling blijven. 

Binnen de inrichting zijn de volgende brongerichte voorzieningen getroffen: 
• dubbelwandige tanks; 
• speciale emballage voor de opslag van chemicalien en gevaarlijke afvalstoffen. 

5.4 Effectgerichte voorzieningen 

Effectgerichte voorzieningen voorkomen de indringing van gemorste of gelekte vloeistoffen in 
de bodem. 

Binnen de inrichting zijn de volgende effectgerichte voorzieningen getroffen: 
• bovengrondse opslagtanks in lekbakken en/of op vloeistof kerende voorziening; 
• vloeistofkerende voorzieningen (beton) ter plaatse van de op- en overslag en/of proces en 

bewerking van grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en eindproducten; 
• opslag van gevaarlijke stoffen en chemische afvalstoffen in emballage conform de CPR

richtlijn 15-1; 
• bovengrondse leidingsysteem voor de transport van vloeibare grondstoffen, hulpstoffen, 

halffabrikaten en eindproducten; 
• vloeistofdichte voorziening ter plaatse van de afleverzuil voor diesel en de overdekte 

wasplaats; 
• ondergrondse riolering voor de opvang en afvoer van afvalwater naar de AWZI binnen de 

inrichting. 

Ter voorkoming van morsingen en lekkages van de bovengrondse opslagtanks v~~r 
vloeibare grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en eindproducten zijn diverse tanks in 
lekbakken en/of op een vloeistofkerende voorziening (beton) geplaatst. De lekbakken en 
vloeistofkerende voorzieningen worden tweemaal per jaar visueel geInspecteerd door eigen 
personeel. 

De vloeistofdichte voorziening ter plaatse van de afleverzuil voor diesel is gecertificeerd door 
de KIW~ en wordt eenmaal per jaar geInspecteerd door een 'Deskundig Inspecteur 
vloeistofdichtheid bodembeschermende voorzieningen'. Tevens worden de twee 
ondergrondse dieseltanks jaarlijks gecontroleerd op kathodische bescherming en wordt het 
grondwater ter plaatse gemonitoord op eventueel verdachte stoffen . Deze jaarlijkse 
inspecties en controles worden door Mokobouw Services te Heerenveen uitgevoerd. De olie
/benzineafscheider wordt tweemaal per jaar geleegd door Mokobouw. 

Om de kwaliteit van het effluent van de AWZI te controleren en de heffing vast te stellen 
wordt deze 2-maandelijks bemonsterd en analytisch onderzocht. De periodieke metingen 
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worden ultgevoerd door Milfac Afvalwatertechnologie BV te Leeuwarden, Daarnaast worden 
==:::::::==:::::::~e~e~ro:S::-~o~rJ~~LIIIQ e eJLOrn...de.....werk' de AWZI te kunnen controleren en 

zono 19 5iJ- e tl1rel1-, - [) ge-~re.vens orden- wekelijk ger-apr>ort-eef -aan- el 
waterkwaliteitsbeheerder (Wetterskip Fryslan). Het Wetterskip veert eveneens 
controlebemonsteringen uit om te controleren of (blijvend) velda.an wordt aan de geldende 
vergunningsvoorschriften in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). 
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Op basis van de beschreven bedrijfsactiviteiten en de getroffen maatregelen en 
voorzieningen die binnen de nieuwe inrichting van toepassing zijn, worden aan de hand van 
de BodemRisico Checklist emissiescores toegekend. In bijlage 1 is een overzicht 
weergegeven van de bepaalde emissiescores. In tabel 6.1 is een samenvatting weergegeven 
van de bedrijfsactiviteiten en de eindemissiescores. 

Tabel 6.1: Overzich! bedrijfsactiviteiten en emissiesl~ores 

Subgroep 

1.1 Opslag og of ingeterpte tank 

1.2 Opslag bg tank, verticaal met bodemplaat 

1.3 Opslag bg tank vrij van de grond 

Opslag in putten en bassins 

1.4 

2.1 Los- en laadactiviteiten 

2.2 Leidingtransport 

2.3 Verpompen 

2.4 Transport op bedrijfsterrein in open vaten e.d. 

3.1 Opslag stortgoed 

3.2 Overslag stortgoed 

3.3 Op- en overslag vaste stoffen en viskeuze 

stoffen in emballage 

3.4 Op- en overs lag vloeistoffen in emballage 

-
4.1 Gesloten proees of bewerking 

4.2 (Half-)open proces of bewerking 

8B430NR8-concept-5-pza 4-11-04 
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-
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. 
-
-
-

-

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

Bedrijfsactiviteit Eind 

emissie 

score 

Opslag dieselolie/gasolie 1 

Opslag vloeibare grondstoffen, 

haiffabrikaten, hulpstoffen en 1 

eindproducten 

Opslag verpomp grondstoffen, 

halffabrikaten, hulpstoffen en 1 

eindproducten 

AWZI 1 

Ontsmettingsbakken 1 

Overslag dieselolie/gasolie 1 
Overs lag vloeibare grondstoffen 1 

Overs lag vloeibare eindproducten 1 

Overslag eindproducten Restex 1 

Transport bulkvloeistoffen, vloeibare 1 

grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en 

afval- en proceswater 

Verpompen bulkvloeistoffen, vloeibare 1 

grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en 

afval- en proceswater 

N.v.1. -
Opslag eindproducten (meel) 1 

Overslag eindproducten (meel) 1 
Overs lag grondstoffen 1 

Opslag eindproducten 1 

Opslag hulpstoffen 1 
Opslag ingedikt surplusslib 1 
Opslag bedrijfsafvalstoffen 1 
Vloeibare grond- en hulpstoffen 1 
Opslag lege emballage 1 

Verwerking tot eindproduct (meel) 1 

Verwerking tot eindproduct (Restex) 1 

Hydraulische systemen 1 

Wasplaats procesapparatuur 1 

Wasplaats transportmiddelen 1 

Dosering ontsmettingsmiddel 1 

Tijdelijke opslag biobedmateriaal 2 
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Tabel 6.1: Overzicht bedrljfsactlvite iten en emissiescores - vervolg • 

~.~roen Bedrijfsactiviteit Eind 

emlssiA 

score 

5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering · Afvalwater 2 

5.2 Calamiteitenopvang · N.v.t. . 

5.3 Activiteiten in werkplaats - Garage I werkplaats en loodsen derden 2 

5.4 Afvalwaterzuivering - zie 1.4 en 2.2 1 

· GWZI 1 --
De eindemissiescore voor de tijdelijke opslag van biobedmateriaal is volgens de NRB
systematiek 2. Hierbij wordt opgemerkt dat het biobedmateriaal bestaat uit heide en/of 
boomschors en derhalve niet als bodembelastend kan worden aangemerkt. 

Ten aanzien van de ondergrondse riolering ten behoeve van de afvoer van afvalwater wordt 
opgemerkt dat deze vermoedelijk niet volledig vloeistofdicht is. Omdat voor ondergrondse 
leidingen zelfs in combinatie met een doelmatig inspectieprogramma en bedrijfsnoodplan 
geen emissiescore lager dan 2 kan worden gerealiseerd, zou voor het verwezenlijken van 
een aanvaardbaar bodemrisico (categorie A*) een ingrijpend risicobeperkend 
bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. Volgens de NRB kan in dit geval worden 
afgezien van een dergelijk onderzoek. Om lekkages tijdig te signaleren wordt de riolering 
regelmatig geTnspecteerd en vindt er een goed beheer en onderhoud plaats. 

In de garage/werkplaats en de loodsen gebruikt door derden vinden werkzaamheden plaats 
boven vloeistofkerende vloeren. De eindemissiescore bedraagt derhalve 2. Omdat bij de 
werkzaamheden bodembelastende stoffen kunnen vrijkomen (olie en vetten) is een 
vloeistofdichte vloer nodig am tot een eindemissiescore van 1 te kamen. 
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Met de bodemrisico inventarisatie zijn aile bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting 
van Sonac Burgum BV beschreven en volgens de NRB-systematiek verdeeld in de 
hoofdgroepen en subactiviteiten. Per bodembedreigende activiteit is aangegeven welke 
maatregelen en voorzieningen zijn getroffen die al dan niet leiden tot een verwaarloosbaar 
bodemrisico. 

Op basis van de uitgevoerde bodemrisico inventarisatie wordt geconcludeerd dat binnen de 
inrichting in het algemeen afdoende bodembeschermende maatregelen en voorzieningen zijn 
getroffen om bodembelasting te verminderen en/of te voorkomen. De bedrijtsactiviteiten 
vinden plaats op vloeistofkerende voorzieningen, waarbij is voorzien in een gecontroleerde 
afvoer van afvalwater. De productie vindt hoofdzakelijk plaats in gesloten systemen. 
Bodembelastende stoffen kunnen aileen vrijkomen bij eventuele morsingen en/of lekkage bij 
de op- en overslag en leidingtransport van vloeibare grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten, 
eindproducten en afvalstoffen en afvalwater. Binnen de inrichting wordt grotendeels dierlijk 
materiaal op- en overgeslagen en verwerkt tot eindproducten. Volgens de NRB (BSB-lijst) 
wordt dierlijk c.q. slachtafval als bodembelastende stot beschouwd. Hierbij wordt opgemerkt 
dat dierlijk materiaal in vergelijking met andere grand-, hulp- en afvalstoffen een zeer geringe 
bodembedreiging vormen aangezien deze weinig schadelijk zijn voor het milieu. 

Bedrijfsafvalstoffen, hulpstoffen en gevaarlijke stoffen zoals afgewerkte olie en chemica lien 
worden opgeslagen in speciale emballage. Het vrijkomend afvalwater wordt binnen de 
inrichting opgevangen in een ondergrondse rioleringstelsel en afgevoerd naar de AWZI waar 
het water op biologische wijze wordt gereinigd. 

Uit de NRB-systematiek voigt dat voor aile bodembedreigende bedrijfsactiviteiten sprake is 
van een verwaarloosbaar bodemrisico (emissiescore 1), met uitzondering van de tijdelijke 
opslag van biobedmateriaal, de ondergrondse bedrijfsriolering voor de opvang en afvoer van 
afvalwater naar de AWZI en de activiteiten in de garage/werkplaats en loodsen gebruikt door 
derden. 

Ten aanzien van de tijdelijke opslag van biobedmateriaal wordt opgemerkt dat deze bestaat 
uit heide en/of boomschors en derhalve niet als bodembelastend kan worden aangemerkt. 
Aanvullende bodembeschermende maatregelen voor de opslag van biobedmateriaal worden 
niet noodzakelijk geacht. 

Omdat voor ondergrondse leidingen zelfs in combinatie met een doelmatig 
inspectieprogramma en bedrijfsnoodplan geen emissiescore lager dan 2 kan worden 
gerealiseerd, zou voor het verwezenlijken van een aanvaardbaar bodemrisico (categorie A*) 
een ingrijpend risicobeperkend bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. Volgens de 
NRB kan in dit geval worden afgezien van een dergelijk onderzoek. Hierbij wordt opgemerkt 
dat voor de riolering regelmatig onderhoud en beheer (rioolinspecties) noodzakelijk blijff om 
bodembelasting zoveel mogelijk te voorkomen. 

In de garage/werkplaats dient ter plaatse van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
een vloeistofdicht vloer te worden aangebracht om te kunnen voldoen aan een 
verwaarloosbaar bodemrisico (eindemissiescore 1). Tijdens de onderhouds- en 
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reparatiewerkzaamheden kunnen bodembelastende stoffen (olie en vetten) vrijkomen, welke 
in = huidi",e situatie worden opgevangen -door vloeistofkerende vloeren. 

Aigemeen geldt dat een gedegen onderhoudsplan en duidelijke instructies en procedures 
noodzakelijk zijn voar een (blijvende) bodembescherming te zorgen. 

B8430NRB-(Xmcept-5-pza 4-11~4 

Versledatum 05·11 ·2004 

28 



.. 

P~m: 

Pro;etbwnvner. 
Opd!1lclltgever. 

BIJLAGEN: 

Bodemrisk::odoaJmenl Sanae Bu~um BV 
B84JO 
Sonac Burgum BV 

BlclIoAGe..tcBODEMRISIC.o..cJ:jECJSLlST 

B8430NRB-o:>ncepl-5-pza 4·11-04 
Versiedatum 05-11·2004 

mSifac 
ml l l.u·.d ~l.td"1I 



ProjeClnaam: 

Projednurrrner. 

Opdrach~ewr. 

Sodemrisioodocument $Oflac Burgum BY 

... 30 
Sanae Burgum BY 

BODEMRISICO CHECKLIST 

B8430NR6-ronc:ept-5-pza 4·1 1-04 

Yersied&tum 05-11·2004 

m il f'ac 
"'11 1 ... ·.d"ls .'l n ll 



Projeclnaam: 
Projeclnummer: 

Opdrachtgever: 

Bodemrisicodocumenl Sonae Burgum BV 
88430 

Sonae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

1. Opslag bulkvloeistoffen 

1.1 Ops/ag in ondergrondse tank of ingeterpte tank 

Activiteit: Opslag dieselolie en gasolie. 

",f~ I"ac 
i1 

m I I I ~ w- a d vis e r in g 

BIJIllAGE 1 

Omschrijvingsituatie: Ondergrondse tanks (resp. 40 en 12 m3; equipementnummers 211-T-002 en 211-T001). 
Reductiemaatregel: Dubbelwandige tanks met lekdetectie en kathodische bescherming. Jaarlijkse monitoring van het grondwater. 

Systeemontwerp Bef)eer,smaatregelen' 

Basis- Aanlegf Aandachtvoor Bljzonder Inspectle' Toezicht Incidenten 
emissie Uitvoering operationeel management 

score onderhoud 

4 Dubbelwandig met vulpunt en vulleidingen; Lekdetectie, kathodische zie 2.1 I II 
lekdetectie en kathodische ontluchting (CPR) bescherming en 

bescherming grondwatermonitoring 

de tanks worden jaarlijks gecontroleerd op lekdetectie, kathodische bescherming en grondwaterkwaliteit door Mokobouw Services BV Ie Heerenveen. 

1.2 Ops/ag in bovengrondse tank, verlicaal met bodemplaat 

Activiteit: Opslag afvalwater. 
Omschrijvingsituatie: Bovengrondse tank (nummer 10; 201-T-D01) bij de vleesmeel-/pluimveelijn . 
Reductiemaatregel: Vloeistofl<erende vloer met lekdetectie. 

Systeemontwerp 

Basis- Aanleg( 

emissie uitvoering 

score 

3 kerende voorziening; 

lekdetectie 
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BeheersmaatJ'egelen 
Aandachtvoor BiJzonder Inspectie 

operationeel 

onderhoud 

vulpunt en vulleidingen; lekdetectie 

ontluchting (CPR) 

III 
Toezicht Incidenten 

management 

zie 2.1 faciliteit en personeel / " 

Eind-

Emissle 

score 

Eind-

Emissie 

score 
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1.2 Opslag in bovengrondse tank, verticaal met bodemplaat- vervolg-

Activiteit: Opslag verpompbare grondstoffen. 
Omschrijving situatie: Bovengrondse tank (nummer 24; 229-T-001) bij de vleesmeel-/pluimveelijn. 
Reductiemaatregel: Vloeistof1<erende voorziening (betonnen opvangbak) met lekdetectie. 

Basis

emissie 

score 

3 

Systeemontwerp 
AanlegJ 

uitvoering 

kerende voorziening 1; 

lekdetectie 

betonnen opvangbak 

Activiteit: Opslag water/slib/vet. 

Aandacht voor 

vulpunt en vulleidingen; 

ontluchting (CPR) 

Beheersmaatregelen 
Bijzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectie 

lekdeteclie 

Omschrijving: Bovengrondse tanks (nummer 27 en 28; 700-T -010 & 700-T -011) bij Restexlijn. 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende voorziening en lekbak. 

Systeemontwerp 
Basis- AanlegJ 

emissie uitvoering 

score 

3 kerende 

en lekbak 
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voorziening 

B.e.heersmaatregelen 
Aandachtvoor Bijzonder Inspectie 

operationeel 

onderhoud 

vulpunt en vulleidingen; visueel 

ontluchting (CPR) 

Toezicht 

zie 2.1 

T092icht 

zie 2.1 

'!1ilfac 
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B(Ji~AGE 1 

Incidenten 

management 

faciliteit en personeel 

Incidenten 

management 

I I 

Faciliteiten en personet l [ 

Eind

Emissie 

score 

Eind-

Emissie 

score 
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1.2 Opslag in bovengrondse tank, verticaal met bodemplaat - vervolg -

Activiteit : Opslag bloedwei. 
Omschrijving siluatie: Bovengrondse cilindervormige tank (nummer 32;243-T-006). 
Reductiemaatregel: Vloeistofl<erende voorziening en lekdetectie. 

~ysteemontwerp, Beheersmaatregeif!(l 
Basis- Aanlegl Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emissie uitvoering operationeel management Emissie 
-

,score onderhoud score 

3 kerende voorziening; vulpunt en vulleidingen; lekdetectie zie 2.1 Faciliteiten en personeel ll 1 

lekdetectie ontluchting (CPR) 

Activiteit: Opslag kalkmelk. 
Omschrijving situatie: Bovengrondse cilindervormige tank (nummer 37; 241-T-006). 
Reductiemaatregel: Vloeistofl<erende voorziening. 

Systeemontwerp Beheersmaatregelen II 
Basis- Aanlegl Aandachtvoor Bijzonder Inspectie Toezicht InCidenten Eind-

emissie uitvoering operatloneel management Emissle 

score onderhoud score 

3 kerende voorziening algemene zorg I 1* . kalkmelk wordt niet als bodembelastende stof beschouwd 
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, 

1.3 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld (horizontaallverticaal) 

Activiteit : Opslag afgewerkte olie (3.000 I) 
Omschrijving activiteit: Bovengrondse tank (nummer 54; 211-T-003) bij de garage/werkplaats. 
Reductiemaatregel: Opslag is geplaatst in een lekbak. Tank is dubbelwandig. 

Systeemontwerp Beheersma(Jtrege/en I 
Basis- Aanleg( Aandachtvoor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emissie uitvoerlng operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

2 kerende voorziening vulpunt en visueel zie 2.1 faciliteiten en personeel 1 
(Iekbak); vulleidingen; 

dubbelwandig ontluchtlng (CPR) 

Activiteit: Opslag motorolie (5.000 I) 
Omschrijving situatie: Bovengrondse tank (nummer 56; 208-T-001) in de garage / werkplaats. 
Reductiemaatregel: Opslag in een vloeistofkerende lekbak. 

Systeemontwerp Beheersm.aatregeJim I I 
Basis- Aanleg( Aandachtvoor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-
emissie , uitvoering operationeel management Emissie 
score onderhoud score 

2 kerende voorziening; vulpunt en visueel zie 2.1 faciliieiten en personeel 1 
lekbak' vulleidingen; 

ontluchllng (CPR) 
1 de opslag van motorolie bevindt zich in een lekbak op een tussenniveau tussen het plafond en de vloar in de werkplaats. 
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1.3 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld (horizontaallverticaal) -vervolg -

Activiteit: Opslag pluirnveevet. 
Omschrijving situatie: Bovengrondse opslagtanks (nurnrner 11 Urn 14; 225-T-323 Urn 225-T-326). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Systeemontwerp Befje~tsmaatr~ge!,en 

Basis- Aanleg/ Aandachtvoor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emlssie uitvoering operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

2 kerende voorziening vulpunt en visueel zie 2.1 faciliteiten en personeel 1 

vulleidingen; 

ontluchting (CPR) 

Activiteit: Opslag vet. 
Omschrijving situatie: Bovengrondse opslagtanks (nurnrner 15 Urn 17; 225-T-320 Urn 225-T-322). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Systeemontwerp .Beheer~in~i:lttege/en I 
Basis- Aanleg/ Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incldenten Eind-

emissie uitvoering operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

2 kerende voorziening vulpunt en visueel zie 2.1 faciliteiten en personeel 1 

vulleidingen; 

ontluchting (CPR) 

B8430NRB-concepl-5-pza 4-11'{)4 
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J 

Projeetnaam: Bodemrisicodocument Sonae Burgum BV J i1f"ac 
I 

Projeetnummer: B8430 
mili e~ ~advisering 

Opdraehtgever: Sonae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST B !-' ,-AGE 1 

1.3 Opstag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgestetd (horizontaatlverticaat) -vervotg -

Activite,it: Opslag vet. 
Omschrijving: Bovengrondse opslagtanks (nummer 18 tim 21; 225-T-328 tim 225-T-330 & 225-T-333). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Systeemontwerp l3.eMer$rn~atreg~tei1 
, , 

Basis- ~anleg/ Aandachtvoor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emissie uitvoering operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

2 kerende voorziening vulpunt en visueel zie 2.1 Faciliteiten en personeel 1 

vulleidingen; 

ontluchting (CPR) 

Activiteit: Opslag vet (als brandstof). 
Omschrijving situatie: Bovengrondse opslagtanks (nummer 59; 802-T-212). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Systeemontwerp Beheersmaatreg,e/en II 
Basis- Aanleg/ Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emissie uitvoering operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

2 kerende voorziening vulpunt en visueel zie 2.1 Faciliteiten en personeel 1 

vulleidingen; 

ontluchting (CPR) 

B8430NRB-coneep!-5-pza 4-11-D4 
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Projectnaam: 

Projectnummer: 

Opdraehtgever. 

8odemrisicodacument Sanae 8urgum 8V 
88430 

Sanae 8urgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

1.3 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld (horizontaallverticaal) -vervolg -

Activiteit: Opslag vet (als brandstof). 
Omschrijving situatie: Bovengrondse opslagtanks (nummer 22/23; 802-T -210 & 802-T -211) 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Basis

emissie 

score 

2 

Systeemontwerp 

Aanleg/ 

uitvoering 

Aandachtvoor 

kerende voorziening vulpunt en 

vulleidingen; 

ontluchting (CPR) 

Activiteit: Opslag verpompbare grondstoffen 

aeheersmaatrege1.en 
Bijzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectie 

visueel 

Omschrijving situatie: Bovengrondse opslagtanks (nummer 25 en 26; 229-T-002 & 229-T-003) 
Reductiemaatregel: Lekbak. 

Basis

emissie ' 

score 

Systeem on twerp 

Aanleg/ 

uitvoering 

Aandachtvoor 

2 kerende voorziening vulpunt en 

(Iekbak) vulleidingen; 

88430NRB-concept-5-pza 4-11'{)4 
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ontluchting (CPR) 

~ehe.er~roaatrege1.en 

Bijzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectie 

Toezlcht 

zie 2.1 

Toezicht 

visueel 

Incidenten 

management 

wnil"ac - i ii 
I Ii 

m I I l l e l~ - a d vis e r i n 9 

BI~~AGE 1 

III 
Eind

Emissie 

score 

Faciliteiten en personeel 

Incidenten 

management 

Facilileiten en personee.! 

Eind

Emissie 

score 



· 

Projeetnaam: 8odemrisieodoeument Sonae 8urgum 8V n1 i I ., a c 
Projeetnummer. 88430 mill!' ~ - a d vis e r i n g 

Opdraehtgever. Sonae 8urgum 8V I 

BODEMRISICO CHECKLIST B J~AGE 1 

1.3 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld (horizontaallverticaal) -vervolg -

Activiteit:.Opslag hydraulische olie (3.0001)_ 
Omschrijving situatie: Bovengrondse opslagtank in afsluitbare ruimte (nummer 60; 208-T-002). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding_ 

Systeemontwerp Beheef~m~atr¢gelen I 
Basis- ~anlegl Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

em Issie uitvoering operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

2 kerende voorziening; vulpunt en visueel zie 2.1 faciliteiten en personeel 1 

vulleidingen; 

ontluchting (CPR) 

Activiteit: Opslag afvalwater 
Omschrijving situatie: Bovengrondse opslagtank (nummer 31; 201-T-018). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding 

Systeemontwerp aeheersmaatregelfm I I 
Basis- Aanlegl Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezlcht Incidenten Eind-

emissie uitvoering operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

2 kerende voorziening; vulpunt en visueel Zie 2.1 Faciliteiten en personeel 1 

vulleidingen; 

ontluchting (CPR). 

88430NR8-coneepl-5-pza 4-11 ~4 I 
Versledatum 05-11-2004 



Projeetnaam: 
Projectnummer: 

Opdrachtgever. 

Bodemrisicodocument Sonae Burgum BV 
B8430 

Sonae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

1.3 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld (horizontaallverticaa/J -vervolg -

Activiteit: Opslag bloed (vloeibare grondstof). 

4i1I'BC 
mili ~~ -advisering 

BI~LAGE 1 

Omschrijving situatie: Bovengrondse opslagtanks (nummers 33 tim 36; 241-T -001, 241-T -002, 241-T -004, 241-T -005). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Systeemontwerp Beh~ersm.afltr.egelen 

Basis- Aanleg/ Aandachtvoor Bljzonder Inspectle 

emissie uitvoering operationeel 

score onderhoud 

2 kerende voorziening vulpunt en visueel 

vulleldlngen; 

ontluchting (CPR) 

Activiteit: Opslag water/slib/vet. 
Omschrijving situatie: Bovengrondse opslagtanks (nummers 29/30;700-T-013 & 840-T-014). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding en lekbak. 

Basis

emissie 

score 

2 

Systeemontwerp 
Aanleg/ 

uitvoering 

Vloeistofkerende 

voorziening/vloer 

lekbak 

B8430NRB-eoneepl-5-pza 4-11-D4 
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Aandachtvoor 

vulpunt, 

+ vulleidingen, 

ontluchting (CPR) 

BeheersiTi;:i.~ttegelen 

Bijzonder 

operationeel 

onderhoud 

tnspectJe 

Toezlcht 

zie 2.1 

Toezicht 

Visueel 

Incidenten 

management 

flI 
Eind

Emissie 

score 

faciliteiten en personeel I II 1 

Incidenten 

management 

Faciliteiten en personeel 

Eind

Emissie 

score 



... .. 

Projeetnaam: 
Projeetnummer: B8430 - - -II -il - - - -- -

mill e -advisering 
Opdraehlgever: Sonae Burgum BV 

Bodemrisicodocumenl Sonae Burgum BV m il'ac 

BODEMRISICO CHECKLIST BIJ ,...AGE 1 

1.3 OpsJag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteJd (horizontaaJlverticaaJ) -vervolg -

Activiteit: Opslag water/slib/vet . 
Omschrijving situatie: Bovengrondse opslagtank (nummer 43). 
Reductiemaatregel: Lekbak. 

Systeemontwerp ee/.Jeersmaatregelen I 
Basis- ~anlegl Aandacht voor Bljzonder Inspectie Toezlcht Incidenten Eind-

emissie uitvoering operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

2· kerende voorziening vulpunt en visueel zie 2.1 faciliteiten en personeel 1 

(Iekbak) vulleidingen; 

ontluchting (CPR) 

Activiteit: Opslag water/slib/vet . 
Omschrijving situatie: Bovengrondse opslagtank (nummer 44). 
Reductiemaatregel: Lekbak. 

Systeemontwerp BeheE!rsmaatregelen 

Basis- Aanlegl Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emissie uitvoering operationeel management Emlssie 

score onderhoud score 

2 kerende voorziening vulpunt en visueel zie 2.1 faciliteiten en person eel 1 

(Iekbak) vulleidingen; 

ontluchting (CPR) 

B8430NRB-concepl-5-pza 4-11-{)4 II 
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Projeetnaam: 
Projeetnummer: 

Opdraehtgever. 

8odemrisieodoeument Sonae 8urgum 8V 
88430 

Sonae 8urgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

1.3 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld (horizontaa/lverticaa/) -vervolg -

Activiteit: Opslag afvalwater. 
Omschrijving situatie: Bbvengrondse opslagtank (Imhoftank, nummer 55; 201-T-017). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Sys teemon twerp f3~~e~"sma¥l~regelen 
Basis- Aanleg/ Aandachtvoor BiJzonder 

emissle ultvoering operation eel 

score onderhoud 

2 Vloeistofkerende vulpunt en 

voorziening/vloer vulleidingen; 

ontluchting (CPR) 

1.4 Ops/ag in put-Ibassin 

Activiteit: Opslag afvalwater. 
Omschrijving situatie: AWZI (AfvaIWaterZuiveringslnstaliatie). 
Reductiemaatregel: Kerende opvangbakken en lekdetectie. 

Systeem(mtwerp 
Basis- Aanleg/ 

emissie uitvoering 

score 

4 kerende voorziening; 

lekdetectie 

88430NR8-concepl-5·pza 4-11-04 
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B~heer$maatreg.elen 

Aandachtvoor Bijzonder 
operatloneel 

onderhoud 

Inspectie 

Inspectie 

lekdetectie 

Toezlcht 

Visueel 

Toezicht 

visueel 

Inr;identen 

management 

_ ~il'ac 
mill ell -advisering 

BlUILAGE1 

I II 
Eind

Emissie 

score 

Faciliteiten en personeel I II 1 

1 H 
Incidenten Eind-
management Emissie 

score 

faciliteiten en personeel I I 



.. 

Projeetnaam: Bodemrisicodocument Sonae Burgum BV rtjI i I ., a c 
Projeetnummer: B8430 t d· . mill - a v,serong 
Opdraehtgever: Sonae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST BI ~GE 1 

1.4 Opslag in put-/bassin'- vervolg -

Activiteit: Opslag ontsmettingsmiddel (1 %-Ioogoplossing). 
Omschrijving situatie: In diverse open bakken en IBe-containers bij de verschillende toegangswegen tot het terrein voor ontsmetting var choeisel en 
transportmiddelen . 
Reductiemaatregel: Kerende opvangbakken. 

Systeemontwerp Beheersmaatregelen I . 
Basis- Aanleg/ Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezlcht Incldenten Eind-

emissie uitvoering operationeel management Emiss/e 

score onderhoud score 

4 kerende voorziening visueel faciliteiten en personeel l' 

1 gezien de zeer geringe concentratie loog (1%) is er nauwelijks sprake van een bodembelastende stof 

2 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen 

2.1 Los- en laadactiviteiten 

Activiteit: Overslag van dieselolie / gasolie nabij de weegbrug bij het ketelhuis 
Omschrijving situatie: Twee afleverzuilen en vulpunten op een vloeistofdichte vloer. 
Reductiemaatregel: Vloeistofdichte vloer en lekbak voar de aftappunten en de vul- en ontluchtingspunten. 

Systf;lemOt;l fM/erp Beh.~~rsmaatregelen I I 
Basis- Aanlegl Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezichl Incidenten Eind-

emissie uitvoering operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

Los- en laadplaatsen 4 vloeistofdichte hemelwater; CURJPBV-44 vulinstructie . algemene zorg 1 

opvangvoorziening lengte/positie 

(+PBV-VW) vulslang 

OBAS 

Aftappunten 4 hemelwater; visueel faciliteiten en personE!~ . 1 

Vul- en onUuchtingspunlen 4 hemelwater; visueel faciliteiten en person~E I 1 

B8430NRB-<:oncepl-5-pza 4-11-D4 
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Jrojectnaam: Bodemrisicodocument Sonae Burgum BV I ii l'ac 
Jrojectnummer. B8430 

m ~:tL:':""; ::>pdrachtgever. Sanae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

2.1 Los- en laadactiviteiten -vervolg - ... 

Activiteit: Overslag vetten. 
Omschrijving situatie: Afleverstation voor de overslag van vetten in tanks 11 tim 21 (200-80-171) naar vrachtauto's. 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Systeemonfwerp 
Basls- Aanleg/ 

emlssle uitvoerlng 

score 

Los- en laadplaatsen 4 Kerende voorziening 

Aftappunten 4 Kerende voorziening 

Vul- en ontluchtingspunten 4 Kerende voorziening 

IJvlng sltuatle: Untvang 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Systeembritwe~ 
Basis- Aanlegf 

emlssle Ultvoerlng 

score 

Los- en laadplaatsen 4 Kerende voorziening 

Aftappunten 4 Kerende voorziening 

Vul- en ontluchtingspunten 4 Kerende voorziening 

B8430NRB·concept-5-pza 4-11-04 
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Aandachtvoor 

appendages, 

hemelwater 

appendages, 

hemelwater 

appendages, 

hemelwater 

9 

Aandachtvoor 

appendages, 

hemelwater 

appendages, 

hemelwater 

appendages, 

hemelwater 

Beheersmaatrege/en 111 
Bijzonder Inspectle Toezicht Incidenten Eind-

operatloneel management Emissle 

onderhoud score 

vulinstructie Faciliteiten en personeel 1 

vulinstructie Faciliteiten en personeel 1 

vulinstruclie Faciliteiten en personeel 
Jil l 

9 ( 'L59. 
I 'f 

Beheersmaatr!i!g~/en 

Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

operatloneel management Emissie 

onderhoud score 

vulinstructie Faciliteiten en personeel 1 

vulinstructie Faciliteiten en personeel 1 

vulinstructie Faciliteiten en personeel I 1 

: 

! 



.... 

Projectnaam: BodemrisicodoctJment Sanae Burgum BV ~ i I ., a c 
Projeetnummer: B8430 mi l It -a d vis e r i n 9 
Opdraehtgever: Sonae Burgum BV f 

BODEMRISICO CHECKLIST BI AGE 1 

2.1 Los- en laadactiviteiten -vervolg -

Activiteiten: Overslag waterlslib/vet 
Omschrijving situatie: Afvoer van waterlslib/vet uit de tanks 27/28/29/30 in vrachtauto's. 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Syste~morltwerp Behe~rsl1Jaatq~ge/~n 

Basis- Aanlegt Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emissie uitvoering operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

Los- en laadplaatsen 4 Kerende voorziening appendages, vulinstructie Faciliteiten en personeel 11 
hemelwater , 

Aftappunten 4 Kerende voorziening appendages, vulinstructie Faciliteiten en personeel 1 

hemelwater 

Vul- en ontluchtingspunten 4 Kerende voorziening appendages, vuiinstruetie Faciliteiten en personeel I r 1 

hemelwater 

Activiteit: Overslag verpompbare grondstoffen pluimveelijn 
Omschrijving situatie: Overslag van verpompbare grondstoffen van tankauto's in tanks 24/25/26 (200-BO-001). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Syste~montwerp Beheersmaatrege/en I I 
Basis- Aanlegt Aandacht voor BiJzonder Inspectle Toezicht Incidenten Eind-

emissie uitvoerlng operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

Los- en laadplaatsen 4 Kerende voorziening appendages, vuiinstructie Faciliteiten en personeel 1/ 1 
hemelwater 

Aftappunten 4 Kerende voorziening appendages, vulinstructie Faciliteiten en personeel III 1 
hemelwater 

Vul- en ontluchtingspunten 4 Kerende voorziening appendages, vulinstruetie Faciliteiten en personeel I II 1 
hemelwater 

I 
B8430NRB-mncepl-5-pza 4-11-04 I 
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Projectnaam: Bodemrisicodocument Sonac Burgum BV il'ac 
Projeclnummer. B8430 

I 

mil~~:i:",i~ Opdrachtgever. Sonac Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

I 

2.1 Los- en laadactiviteiten -vervolg -

Activiteit : Overslag bloed 
Omschrijving situatie: Aanvoer van slachtbloed uit tankauto's naar de tanks 33 tim 36 in de bloedlossluis (200-BO-212). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Systeemontwerp 8eheersmaatrege1en I r 
Basis- Aanlegl Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezlcht Incidenten Eind-

emlssie uitvoerlng operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

los- en laadplaatsen 4 Kerende voorziening appendages, vulinstructie Faciliteiten en personeel 1 

hemelwater 

Aftappunten 4 Kerende voorziening appendages, vulinstructie Faciliteiten en personeel 

I 1 

hemelwater 

Vul- en ontluchtingspunten 4 Kerende voorziening appendages, vulinstructie Faciliteiten en personeel I I) 1 I hemelwater 

2.2 Leidingtransport 

Activiteit: Transport van bulkvloeistoffen, vloeibare grondstoffen en halffabrikaten. 
Omschrijving situatie: Leidingstelsel over het gehele bedrijfsterrein. 
Reductiemaatregel: Gesloten systeem bovengronds boven vloeistofkerende verhardingen. 

Syst.eemont Beheersmaatregelen I werp 
Basis- Aanlegl Aandachtvoor Bijzonder Inspectie Toezicht Incldenten Eind-

emissie uitvoering operation eel management Emissie 

score onderhoud score 

Bovengronds inclusief 2 appendages onderhoudprogramma leidinginspectie visueel faciliteiten en persi r ~e l 1 

appendages 

I 
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Projectnaam: 
Projectnummer: 
Opdrachtgever: 

Bodemrisicadaeument Sanae Burgum BV 
B8430 
Sanae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

2.3 Verpompen 

Activiteiten: Verpompen van bulkvloeistoffen, vloeibare grondstoffen en halffabrikaten 
Omschrijving situatie: Aile pompen in het bedrijfsproces. 
Reductiemaatregel: Gesloten systeem bovengronds boven vloeistofkerende verhardingen. 

Systeemont BeheersiniJatregelen 
werp 

Basis- Aanlegl Aandachtvoor Bljzonder Inspectle 

emissie uitvoerlng operation eel 

score onderhoud 

Pompen algemeen 5 Kerende onderhoudprogramma pompinspectie 

voorzienlng1 

Toezicht 

visueel 

het verpompen van vioeistoffen maakt onderdeel uit van de pracesinstallatie, waarbij averal sprake is van een vloeistofkerende vloer. 

2.4 Transport op bedrijfsterrein in open vaten e.d. 

N.v.t. 

BB430NRB-coneept-5·pza 4-11'{)4 
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mi11 l - advlserlng 

SqlJ!AGE 1 

Incldenten Eind-

management Emissie 

score 

faciliteiten en personi ef 



Projectnaam: BodemrisicodoCllment Sanae Burgum BV rnil~ac -'T , , 
Projeetnummer: B8430 

mili ,' .. '.;"';.' Opdraehtgever. Sonae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 8 J~AGE 1 

, 

3 Opslag en verlading stort- en stukgoed 

3.1 Ops/ag stortgoed 

Activiteit: Tijdelijke opslag eindproducten (meel). 
Omschrijving situatie: Opslag van meel in diverse hallen 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verhardingen en volledig overdekte opslag. 

Systeemontwerp Be/Je,ef sinaatregelen I , 
Basis- Aanleg/ Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezlcht Incidenten ind-

emissie uitvoering operationeel management Emissie 
I 

score onderhoud ~core 

visueel faciliteiten en personeel 
I 

4 kerende voorziening Overkapping I afdekking 

3.2 Overslag stortgoed 

Activiteit: Overslag eindproducten (meel) voor transport. 
Omschrijving situatie: Overslag van meel in emballage en t.b.v. bulktransport. 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verhardingen en volledig overdekte opslag. 

Syste.emontwerp Beheersmaatregelen 
Basis- Aanleg/ Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eind-

emissie uitvoering operationeel management Emissie 

score onderhoud score 

4 kerende voorziening Overkapping I afdekking visueel faciliteiten en personeel I 11 

BB430NRB-mncept·5·pza 4-11~4 
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Projectnaam: 
Projeclnummer: 

Opdraehtgever: 

Bodemrisicodocument Sanae Burgum BV 
86430 
Sanae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

3.2 Overstag stortgoed - vervotg -

Activiteit: Overslag grondstoffen (dierlijk materiaal, haar en veren) vleesmeel-, haarmeel-, pluimveemeel en verenmeellijn. 
Omschrijving activiteit: Aanvoer grondstoffen in ontvangsbunkers. 
Reductiemaatregel: Gesloten systeem. 

Systeemontwerp Beheersmaattegeien 
Basis- Aanleg! Aandachtvoor Bijzonder Inspectie 

emissie uitvoerlng operationeel 

score onderhoud 

4 gesloten sysfeem aansluitingen onderhoudprogramma 

(ontvangstbunkers) 

3.3 Opstag en verlading vaste stoffen (inc/usief visceuze vloeistoffen) in embal/age 

Activiteit: Opslag eindproducten (vleesmeelkorrels). 
Omschrijving situatie: Bovengrondse tanks (nummer 1 en 2; 272-T-459 & 272-T-460). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verhardingen 

SYsteen,ontwerp 
Basis- Aanlegl 

emissie uitvoering 

score 

3 kerende voorziening 

B8430NRB-concept-5-pza 4·11~4 
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e~f?eersmaatreg~/e" 
Aandachtvoor Bijzonder Inspectie 

operationeel 

onderhoud 

speciale emballage visueel 

Toezicht Incidenten 

management 

visueel algemene zorg 

Toezicht Incidenten 

management 

faciliteiten en personeel 

~il"ac 

m '~::t:;: .. ;". 

I 
~ind-
~missie 
core 

i. 

r [ 
I 

E d-rrSsie 

1l ore , 



Projectnaam: 

Projectnummer: 

Opdraehtgever. 

Bodemrisicodocument Sonae Burgum BV 
88430 

Sanae 8urgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

3.3 Ops/ag en ver/ading vaste stoffen (inc/usief visceuze v/oeistoffen) In embal/age -vervo/g -

Activiteit: Opslag eindproducten (vleesmeelkorrels) 
Omschrijving situatie: Bovengrondse tanks (nummers 3 tim 6; 272-T-454 tim 272-T -457). 
Reductiemaatregel: Vlo~istofkerende v~hardingen 

Systeemontwerp Beheersrnaatregelen 
Basis- Aanlegf Aandachtvoor Bijzonder Inspectie 
em Issie uitvoering operation eel 

score onderhoud 

3 kerende voorziening speciale emballage visueel 

Activiteit: Opslag eindproducten (pluimveemeel). 
Omschrijving situatie: Bovengrondse tanks (nummers 7 tim 9; 276-T-250 tim 276-T-252). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verhardingen 

SysteemOi1tWerp 
Basis- Aanlegf 

emissie uitvoering 

score 

3 kerende voorziening 

BB430NRB-concept-5-pza 4-11.{)4 

Versiedatum 05-11-2004 

B~h~etSmaatiege/ei1 

Aandachtvoor Bijzonder Inspectie 

operationeel 

onderhoud 

speciale emballage visueel 

Toezicht 

Toezicht 

, il"fac 
I I 

mil i!e ~ - a d vis e r i n g 

B~~I-AGE 1 

n 
Incidenten Ei d-

I 
management rl'Ssie 

$ " re 
faciliteiten en personeel ~ 

Incidenten ~nd-
management I Issie 

sl ore 

faciliteiten en personeel 11 



Projectnaam: 
Projectnummer: 
Opdrachtgever. 

Bodemrisicodocurnent Sanae 8urgum 8V 
B8430 

Sanae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

3.3 Opslag en verla ding vaste stoffen (inclusief visceuze vloeistoffen) in emballage - vervolg -

Activiteit: Opslag eindproducten (vleesmeel). 
Omschrijving situatie: Bovengrondse tanks (nummer48 en 49; 270-T-402 & 270-T-418). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verhardingen. 

Systeemontwerp B~heersmaatrege/en 

Basis- Aanleg/ Aandachtvoor Bljzonder . Inspectie 

emissie uitvoering operationeel 

score onderhoud 

3 kerende voorziening speciale emballage visueel 

Activiteit: Opslag eindproducten (haarmeel) 
Omschrijving situatie: Bovengrondse tanks (nummer38 en 39; 274-T-200 & 274-T-201). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verhardingen. 

Systeemon nverp 
Basis- Aanleg/ 

emissie uitvoering 

score 

3 kerende voorziening 

B8430NRB-<Xlncept-5-pza 4-1 H)4 

Versiedatum 05-11-2004 

13eheetsmfJa.trege1en 
Aandachtvoor Bijzonder Inspectie 

operationeel 

onderhoud 

speciale emballage visueel 

Toezlcht 

Toezicht 

~ilfac 

M'I~~:;:·';·· 

I I 
Incldenten 

management r ~ . issie 
I I 
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faciliteiten en person eel 111 
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Projeetnaam: 

Projeetnummer: 

Opdraehtgever: 

Bodemnsicodocurnent Sonae Burgum BV 

88430 

Sonae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

3.3 Opslag en verla ding vaste stoffen (inclusief visceuze vloeistoffen) in embal/age - vervolg -

Activiteit: Opslag eindproducten (verenmeel). 
Omschrijving situatie: Bovengrondse tanks (nummer 40; 244-T-OS4). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verhardingen. 

Systeemontwerp /3,eheetsmaatrfi!g~/~n 

Basis- Aanleg/ . Aandacht voor Bijzonder 

emissie ultvoering .operationeel 

score onderhoud 

3 kerende voorziening speciale emballage 

Activiteit: Opslag eindproducten (verenmeel). 

Inspectie 

visueel 

Omschrijving situatie: Bovengrondse tanks (nummer 41 en 42; 243-T-096 & 244-T-056). 
Reductiemaatregel: Vlo~istofkerende verhardil}Ren 

systeemontwerp 
Basis- Aanleg/ 

emissie ultvoering 

score 

3 kerende vQorziening 

B8430NRB-concept-5-pza 4-11-U4 

Versiedalum 05-11-2004 

E3eheersma~t(~ge'fi!n 
Aandachtvoor Bijzonder Inspectie 

operationeel 

onderhoud 

speciale emballage visueel 

Toezlcht 

Toezicht 

n)1ilf'ac 
m i Ii b [ - a d vis e r i n g 

BI~ I AGE 1 

r I 
Incidenten Eh Id_ 

management ~~issie 
J~~re 

, I 

faciliteiten en personeel 

I 
Incidenten l management F Issie 

s ',ore 

faciliteiten en personeel ~ 

: I 



Projeetnaam: 
Projectnummer. 

Opdraehtgever. 

Bodemrisieodoeumenl Sonae Burgum BV 
BB430 

Sonae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

3.3 Ops/ag en ver/ading vaste stoffen (inc/usief v;sceuze v/oe;stoffen) in embal/age - vervo/g -

Activiteit: Opslag eindproducten (bloedmeel). 
Omschrijving situatie: Bovengrondse tanks (nummer 50 en 51; 243-T-05 & 243-T-054). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verhardingen. 

Systeemontwerp 
Basis- Aanleg/ 

emissle uitvoering 

score 

3 kerende voorziening 

Activiteit: Opslag motorolie. 

Aandacht voor 

speciale emballage 

Be.beersrnaatrege/en 
Bijzonder 

operatloneel 

onderhoud 

Omschrijving situatie: Opslag van motorolie in 200 I vaten. 
Reductiemaatregel: Vloeistotkerende verharding en speciale emballage. 

Systeemontwerp 
Basis- Aanleg/ 

emissie uitvoering 

score 

3 kerende voorziening 

opvangbak 

BB430NRB-{;oncepl-5-pza 4-1 Hl4 

Versiedatum 05-11-2004 

Aandachtvoor 

speciale emballage 

Sehsersroaatregelen 
Bijzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectie 

visueel 

Inspectie 

visueel 

Toezicht 

Toezicht 

Incidente!"! 

management 

faciliteiten en personeel 

Incldenten 

management 

faciliteiten en personeel 

Jll ilt'ac 
I mill' -advisering 

BI.~~AGE 1 

Ei~d
~rItissie 
Jc~re 
1) II 

Ei ' d

~tissle 
~~~re 

II 



Projeetnaam: 
Projectnummer. 
Opdraehtgever: 

Bodemrisicodocurnent Sonae 8urgum 8V 
88430 
Sonae Burgum BV 

BODEMR1SICO CHECKLIST 

".-., 

3_3 Opslag en verlad;ng v8sfe sfoffen (;nclus;ef v;sceuze vloeisfoffen) in embal/age - vervolg -

Activiteit: Opslag eindproducten (vleesmeelkorrels). 
Omschrijving situatie: Wennbergsilo (nummer63; 272-T-461). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verhardingen. 

Systeemontwerp S~h~ersmaatr~gefen 

Basis- Aanleg/ . Aandacht voor Bijzonder 
emissie uitvoering operationeel 

score onderhoud 

3 kerende voorziening speciale emballage 

Inspectie Toezlcht 

visueel 

3.3 Op- en overs/ag vaste stoffen (inc/usief visceuze v/oeistoffenj in embal/age -vervolg -

Activiteit: Opslag ingedikt slib. 
Omschrijving situatie: Opstag slib afkomstig uit de AWzt (nummer 53). 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verhardingen 

Systeemontwerp 
Basls- Aanlegl 
emissie uitvoering 

score 

3 kerende voorziening 

B8430NRB-concept-5-pza 4-11.{)4 

Versiedatum 05-11-2004 

Beheersmaatregefen 
Aandachtvoor Bljzonder 

operation eel 

onderhoud 

Inspectie Toezicht 

visueel 

~ilfac 
mili ~n -advlserlng 

Bll lAGE 1 

rI 
Incldenten 

I 

EI d-
management ~Issie 

s,c -re 

faciliteiten en personeel 1 

n 
Incidenten Elr~- . 
management f t ,ssle 

s -ore 

faciliteiten en personeel ~II 



Projectnaam: 
Projectnummer. 

Opdraehtgever: 

Bodemrisicodoeument Sonae Burgum BV 
BB430 

Sanae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

3.3 Ops/ag en ver/ading vaste stoffen (inc/usief visceuze v/oeistoffen) in embal/age - vervolg -

Activiteit: Opslag diverse bedrijfsafvalstoffen. 
Omschrijving situatie: Opslag van I<:JA, gevaarlijk afval, laboratoriumafval, accu's, huishoudelijk afval, lege emballage en veegvuil. 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verhardingen en opvangbakken. 

Systeemontwerp 

Basis- Aanlegf 

emissie uitvoering 

score 

3 kerende voorziening 

lopvangbak 

BB430NRB-eoneept-5-pza 4-11-04 
Versiedatum 05-11-2004 

Aandachtvoor 

speciale emballage 

(containers, vaten e.d.) 

Behe~rsmaatregelen 

Bijzonder Inspectie Toezlcht Incidenten 

operationeel management 

onderhoud 

visueel faciliteiten en personeel 

I 
'']I~ I''ac 

mil i Ii tIl - a d vis e r in 9 

BIJ l!1AGE 1 

E 



Projeelnaam: 
Projectnummer: 
Opdrach1gever. 

Bodemrisicodocumenl Sonae Burgum BY 
B8430 

Sonae Burgum BY 

BODEMRISICO CHECKLIST 

3.4 Op- en overslag vloeistoffen in embal/age 

Activiteit: Opslag vloeibare grand- en hulpstoffen. 
Omschrijving situatie: Opslag in emballage. 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende voorzieningen en opslag in speciale emballage. 

Systeemontwerp 
Basis- Aanlegf . Aandacht voor 

emlssie uitvoering 

score 

4 kerende voorziening I Speciale emballage 

lekbak 

Activiteit: Opslag loogoplossing. 

Beheersm~atregele" 

Bijzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectle Toezlcht 

visueel 

Incidenten 

management 

faciliteiten en personeel 

Omschrijving situatie: Opslag in opslagtanks (nummer 64 en 65; 200-T-001 & 241-T-003) en lBe-containers. 
Reductiemaatregel: Speciale emballage. 

Systeemontwerp 
Basis- Aanlegf 

emissie uitvoering 

score 

4 kerende voorziening 

Aandachtvoor 

speciale emballage 

(IBC-container) 

fJeheer~ina~tr~ge/en 
Bijzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectie 

gezien de zeer geringe concentratie loog (1 %) is er nauwelijks sprake van een bodembelastende stof 

BB430NRB-roncept-5-pza 4-11-04 

Versiedalum 05-11 -2004 

Toezicht 

visueel 
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faciliteiten en personeel 
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Projectnaam: 

Projectnummer. 

Opdrachtgever: 

8odemrisicodoCllment Sonac 8urgum 8V 

88430 

Sonac Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

3.4 Op· en overslag v/oeistoffen in embal/age - vervo/g • 

Activiteit: Opslag lege emballage. 
Omschrijv'ing situatie: Opslag van lege emballage in de afvalstoffenloods. 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende voorzieningen en opslag in speciale embaliage. 

SY$te~IJIQntw.erp 

Basis- Aanleg/ . Aandacht voor 

emissie uitvoering 

score 

4 kerende voorziening I Speciale emballage 

lekbak 

4 Procesactiviteiten/-bewerkingen 

4.1 Ges/oten proces 

Activiteit: Verwerking tot eindproduct (meel). 

Beheersm;,tatrege/en 
Bijzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectle Toezicht 

visueel 

Incidenten 

management 

faciliteiten en personeei 

...rail t: .,. ~ Be 
mil i ~I u· a d vis e r I n g 

B,JLAGE 1 

fJrd-
,=[issie 

$¥~re 
111 

Omschrijving situatie: Het proces van verwerken van de grondstoffen tot de eindproducten in de vleesmeel·, haarmeel-, bloedmeel·, pi 
verenmeellijn. 

r veemeel- en 

Reductiemaatregel: Gesloten systeem bovengronds boven vloeistofkerende verhardingen. 

Systeemontwerp 

Basis- Aanlegl 

emissie uitvoering 

score 

3 gesloten systeem 

B8430NRB-concepl·5·pza 4·11~4 

Versiedatum 05-11-2004 

{3eh.eersmaatrege/en 

Aandacht voor Bijzonder Inspectie 

operation eel 

onderhoud 

pompen; appendages; onderhoudsprogramma systeeminspectie 

monsternemingspunten e.d. 

Toezicht Incidenten 

management 

algemene zorg 

I ~ 
Eind

Emissie 

score 

111 1 



Projectnaam: 
Projeetnummer: 

Opdrachtgever: 

Bodemrisicodocument Sonae Burgum BV 
B8430 

Sonae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

4.1 Ges/oten proces -vento/g -

Activiteit: Verwerking tot eindproduct . 
Omschrijving situatie: Het proces van verwerken van de grondstoffen tot de eindproducten vet, afvalwater en slib in het FBG-gebouw. 
Reductiemaatregel: Gesloten systeem bovengronds boven vloeistofkerende verhardingen. 

Systeemontwerp B~beersmaattege/en 

Basis- Aanleg/ . Aandachtvoor Bijzonder 

emissie uitvoering operatloneel 

score onderhoud 

3 gesloten systeem pompen; appendages; onderhoudsprogramma 
monsternemingspunten e.d. 

4.1 Ges/oten proces -vervolg -

Activiteit: Hydraulische systemen. 
Omschrijving situatie: Leidingen en pompen van hydraulische systeem. 
Reductiemaatregel: Gesloten systeem, unit boven lekbak. 

Systeemontwerp 
Basis- Aanleg/ 

emissie uitvoering 

score 

3 gesloten systeem, 

unit boven iekbak 

B8430NRB-<:oncept-5-pza 4-11'()4 

Versiedatum 05-11-2004 

Beheersmaatrege/en 
Aandachtvoor BIJzonder 

operationeel 

onderhoud 

pompen; appendages; onderhoudsprogramma 
monsternemingspunten e.d. 

Inspectie Toezicht 

systeeminspectie 

Inspectie Toezicht 

systeeminspectie 

Incidenten 

management 

algemene zorg 

Incidenten 

management 

algemene zorg 

ilfac 
-advisering 

BWILAGE 1 

~
ind-

IEmissie 

core 

I I~ 

I II 
Eind-

Emissie 

score 



Projeeinaam: 

Projectnummer. 

Opdrach\gever: 

Bodemrisicodocumenl Sanae Burgum BV 

B8430 

Sonae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

4.2 (Half-Jopen proces of bewerking 

Activiteit: Wasplaats van procesapparatuur. 
Omschrijving situatie: Open wasplaats voor de reiniging van procesapparatuur. 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding. 

Systeemontwerp Beheersmaatr.egelen 
Basis- Aanleg/ . Aandachtvoor Bljzonder 

emissie uitvoering operationeel 

score onderhoud 

4 kerende voolZiening riolerlng 

Activiteit: Wasplaats transportmiddelen. 

Inspectie 

Omschrijving situatie: Overdekte wasplaats voar de reiniging van transportmiddelen . 
Reductiemaatregel: Vloeistofdichte verharding en opvang van waswater in de Imhoftank. 

Syste~montwerp 

Basis- Aanlegl 

emissie uitvoering 

score 

4 Vloeistofdichte 

opvangvoolZiening 
(+PBV-VVV) 

B8430NRB-concept-5-pza 4-11.{)4 
Versiedatum 05-11-2004 

Aandacht voor 

Schrob- en hemelwater 

a~h,~.ef$.maatr.ege(en 
Bijzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectie 

CURlPBV-44 

Toezicht 

visueel 

Toezicht 

visueel 

I 
-~ il~ac 
mi l l ie -advisering 

BM_AGE 1 

Incidenten 

management 

faciliteiten en personeel 

Incidenten 

management 

faciliteiten en personeel 

,:1 

Eind-

Emissie 

score 

11 

Eind

Emissie 

score 



Projectnaam: 
Projectnummer: 

Opdraehtgever. 

Bodemrisicodocument Sanae Burgum BV 
88430 

Sanae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

4.2 (Half-Jopen proces of bewerking - vervolg -

Activiteit: Dosering ontsmettingsmiddel. 
Omschrijving situatie: Doseren van loogoplossing met water tot ontsmettingsmiddel met circa 1 % loogoplossing. 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding en speciale emballage. 

Systeemontwerp Beheersmaatregelen 
Basis- Aanleg/ . Aandachtvoor Bijzonder Inspectie 

emissie uitvoering operationeel 

score onderhoud 

4 kerende voorziening Speciale emballage 

Activiteit: Tijdelijke opslag biobedmateriaal. 
Omschrijving situatie: Opslag van biobedmateriaal (heide en/of boomschors) in de biobedden. 
Reductiemaatregel: geen 

Systeemontwerp 
Basis- Aanleg/ 

emissie uitvoering 

score 

4 grond 

B8430NRB-<:oncept-5-pza 4-11-04 

Versiedatum 05-11-2004 

Beheersmaatregeien 
Aandacht voor BIJzonder Inspectie 

operationeel 

onderhoud 

Toezicht 

visueel 

Toezicht 

visueel 

nj!/ml-tac 

Incidenten 

management 

mill e 

BJ 
I 

·advisering 

AGE1 
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missie 

~core 
faciliteiten en personeel 1111 

I I 
Incidenten Eind-

management Emissie 

score 

faciliteiten en personeel 2 



Projectnaam: 

Projectnummer: 

Opd raehtg ever: 

Bodemrisicodacument Sanae Burgum BV 

B8430 
Sanae Burgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

5 Overige activiteiten 

5.1 Afvoer afvalwater In bedrijfsriolering 

Activiteit: Afvoer afvalwater naar AWZI. 
Omschrijving situatie: Afvoer van afval- en hemelwater via ondergrondse rioleringsstelsel naar de AWZI. 
Reductiemaatregel: Rioolinspectie. 

SYsteemontwerp 

Basis
emissie 

score 

Ondergrondse riolering I 4 

5.2 Calamiteitenopvang 

N.v.t. 

Aanlegl 
uitvoerlng 

5.3 Activiteiten in werkplaatsen 

Activiteit: Garage en werkplaatsen. 

Aandacht voor 

Beheersmaa(regelen 

Bijzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectie 

rioolinspectie 

Omschrijving situatie: Onderhouds- en kleine reparatiewerkzaamheden aan transportmiddelen . 
Reductiemaatregel: Vloeistofkerende verharding en lekbakken. 

Met opslag 

Basis

emissie 

score 

4 

B~30NRB-concept-5-pza 4-11.{)4 

Versiedatum 05-11 -2004 

Systeemontwerp 

Aanlegf 

uitvoering 

kerende 

voorzieningenl 

lekbakken 

Aandacht voor 

opslag en apparatuur 

Beheersrnaatregelen 
Bijzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectie 

Toezicht Incidenten 

management 

11I "'1~ I .ac 
mn '" i -'''''''''' 

B AGE 1 

Eind
Emissie 

score 

faciliteiten en persone};i ij 2 

II 
Toezicht Incidenten 

I 
Elnd-

management Emissie 

1 score 

visueel algemene zorg I 2 

~ , ! 



Projeetnaam: 
Projectnummer: 
Opdrachtgever: 

Bodemrisicodacument Sanae Burgum BV 
88430 

Sonae 8urgum BV 

BODEMRISICO CHECKLIST 

5.3 Activiteiten in werkplaatsen - vervolg-

Activiteit: Loodsen derden. 
Omschrijving situatie: Boor- , slijp- en laswerkzaamheden door derden. 
Reductiemaatregel: Vloeistof\<erende verharding en lekbakken. 

Systeemontwere. Beheersmaat(egelen 
Basis- Aanlegl Aandachtvoor Bijzonder 

emissie uitvoering operationeel 

score onderhoud 

Met opslag 4 kerende opslag en apparatuur 

voorzieningenl 

lekbakken 

5.4 Afvalwaterzuivering 

Zie 1.4 en 2.2 

Activiteit: GWZI (GrondWaterZuiveringslnstaliatie). 

Inspectie Toezicht Incidenten 

management 

visueel algemene zorg 

Omschrijving situatie: Bezinkbak c.q. olie-water-afscheider in een lekdichte container ten behoeve van de grondwatersanering. 
Reductiemaatregel: Afsluitbare container (Iekdicht). 

Systeemontwerp 

Basis- Aanleg( Aandachtvoor 

emissie uitvoering 

score 

Beheersmaatregelen 

Bijzonder 

operationeel 

onderhoud 

Inspectie Toezicht Incidenten 

management 

ojillac 
mili b):a .. advisering 

BI~LAGE 1 

Eind-

Emissie 

score 

2 

Eind

Emissie 

score 

4 kerende voorziening 

(Iekdicht) 

visueel faciliteiten en personeel J 11 1 

88430NR8-concept-5-pza 4-11.{)4 

Versiedatum 05-11-2004 



Projectnaam: 
PtoJel;lnUrtrnef. 

Op::Irach~ever. 

TEKENINGEN 

BodenvtsicodOOJmeot Sonac Burgum BV 

86430 
Sonac BuIlIum BV 

Tekening : Locatle aa 
T ekening 2: Overzicht terreinsituatie 

88430NRB-concept-S-pza 4-11-04 

Vel$iedatum 05-11·2004 

mlll.v_.dvls •• ln, 



biabed 

b!<lbed 

blobed 

1 
0 

verer-
bloed-

'" '0 
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Tn 
c. 
o 

hoormeellijn 

\~~:) 
'-------
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Oeellocoties, tanks & silos 

1 vleesmeelkorrels 
2 vleesm eelkorrels 
3 vleesmeelkorrels 
4 vleesmeelkorrels 
5 vleesm eelkorrels 
6 vleesmeelkQrrels 
7 pluimveemeel 
8 pluimveemeel 
9 pluimveemeel 

11j5lulmveevet 
12 pluimveevet 
1.3 pluimveevet 
14 pluimveevet 
15 dierlijkvet 
16 dierlijkvet 
17 dierli jkvet 
18 dierlijkvet 
19 dierlijkvet 
20 dierlijkvet 
21 dierlijkvet 
22 vet (ols brondstof) 
23 vet (ols brondstor) 
24 vloeibore grondstoffen vleesmeel- /pluimveemeellijn 
25 vloeibore grondstoffen vleesmeel- /pluimveemeellijn 
26 vloeibore grondstoffen vleesmeel- /pluimveemeellijn 
27 water /slib/vet 
28 water /slib/vet 
29 woter /slib /vet 
30 water /slib/vet 
31 of vol water 
32 bloedwei 
3.; bloed 
34 bloed 
35 bloed 
36 bloed 
.37 kolkmelk 
38 hoarmeel 
39 hoormeel 
40 veermeel 
41 veermeel 
42 veermeel 
43 water /slib /vet 
44 water /slib/vet 
48 vleesmeel 
49 vleesm eel 
50 bloedmeel 
51 bloedmeel 
.53 ingedikt slibmoteriaol 
54 ofgewerkte olie 
55 of vol water (Imhof tonk) 
56 motorolie (5m3) 
57 dieselolie (40m3) 
58 gosolie (12m3) 
59 vet (als brondstof) 
60 hydroulische olie (3m3) 
63 vleesmeelkorrels (Wennbergsilo) 
54 loog 
65 loog 
55 of vol water 
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Erratumblad BRI 

Bodemrisieodoeument Sonae Burgum B.V., B8430NRB-eoneept-5-pza, versie 5:11-04 

Toevoegingen aan de tekst t.o.v. bovengenoemde versie worden aangegeven in rood. Alinea's waarin 
kleine aanpassingen zijn gedaan zijn in z'n geheel opgenomen in onderstaande tabel en vervangen 

====='Ele"a l ine~~iR=l;)@ver:lger:l0emee:¥efSi8=v.anJJetB. 

Pagina 8, §3.2.14 Reiniging en ontsmetting 

Op het bedrijfsterrein zijn ter ontsmetting van wielen van voertuigen en schoeisel van personen op 
verschillende plaatsen ontsmettingsbaden aangebracht waarin 1 % loogop/ossing zit. Deze oplossing 
wordt vanuit een IBe-container (1 m3 container voorzien van metalen raamwerk) of vaste tank (ca. 3 
m3

) in het ontsmettingsbad gebracht. De werkvoorraad loog wordt door de schoonmaakdienst 
volgens procedure aangevuld. 
Pagina 11, § 4.1.2 

Het hemelwater op de vloeistofdichte vloer wordt opgevangen en geloosd op de riolering via een olie-
benzine-afscheider (OBAS). Deze bevindt zich ondergronds en is een onderdeel van de 
bedrijfsriolering. De bodemrisicobeoordeling van de OBAS wordt derhalve uitgewerkt als activiteit 5.1, 
zie § 4.1.6 en in bijlage r bij activiteit 5.1 . 
Pagina 12, § 4.1.2 

1.3 O~s lag bovengrondse tank, vri j van de grond (horizontaallverticaal) 
In tabel 4.4 is een overzicht weergegeven van bovengrondse opslagtanks, vrij van de grond ten 
behoeve van de opslag van (bulk)vloeistoffen. De nummers verwijzen naar tekening 2 voor de ligging 
van de tanks. 

Tabel 4.4 Overzicht opslag bovengrondse tank, vrij van de grond 
Bedrijfsactiviteit Nummer Equipementnr. Inhoud Capaciteit Aantal 

(ton) 
Garage / wer1<plaats 54 211-T-003 Atgewerkte oJie (3.000 I) 3 1 

56 208-T~001 Motorolie (5.000 I) 5 1 
Vleesmeel-/pluimveemeellijn 11 tim 14 225-T -323 tim Pluimveevet 90/100 4 

225-T-326 
15 tim 17 225-T-320 tim Vet 85 3 

225-T-322 
18t1m21 225-T-328 tim Vet 180/450 4 

225-T-330 & 
225-T-333 

59 802-T-212 Vet (als brandsloJ) 60 1 
22123 802-T-210 & Vet (a Is brandstof) 20 2 

802-T-211 
25/26 229-T-002 & Vloeibare grondstoffen n.b. 2 

229-T-003 
60 208-T-002 Hydraulische olie (3.000 I) 3 1 
31 201-T-018 Afvalwater 400 1 

Bloedmeellijn 33 tim 36 241-T-001 Bloed n.b. 4 
241-T-002 
241-T-004 
241-T-005 

FBG-gebouw - 29/30 700-T-013 & Water/slib/vet 60 2 
840-T-014 

43/44 700-T -002/001 Water/slib/vet 50 2 
55 201-T-017 Afvalwater (Imhoftank) 30 1 

Opslag ontsmettingsmiddel 64 200-T-001 LOOQ 1% 3 1 
65 241-T-003 LoOSl 1% 3 1 
- 221-T-001 Loqg 1% 3 1 

nb niet bekend (varieert). 

Bij een drietal ontsmettingsbaden is een werkvoorraadtank met 1 %-Ioog opgesteld van waaruit de 
ontsmettingsbaden worden gevuld. 

Sonae Burgum B.V. 
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Pagina 16, § 4.1.3 

2.2 Leidingtransgort 
Op het bedrijfsterrein bevinden zich vele leidingen voor het transport van vloeibare grondstoffen, 
hulpstoffen, halffabrikaten en eindproducten. Deze subactiviteit omvat aile aanwezige leidingen binnen 

. ..aeJorlcnIlog:-Alle:: ronds-e=t'erdirrgen=zij-rr-gesitueeF!;H90Vefl=.v.leeistef-ker:eAd9=\lloerBJ:l£[1 
een gesloten systeem. Ondergronds vindt aileen transport van lef .ngwater, oronwa er, gas-e-n-w3tel 
ten behoeve van de centrale verwarming via leidingen plaats. 
Pagina 17, § 4.1.4 

3.4 O~- en overslag vloeistoffen in emballage 
Opslag van vloeibare grond- en hulpstoffen (bijv. chemicalien) vind plaats in speciale emballage in 
hoofdzakelijk de opslagloods (gevaarlijke)(hulp)stoffen . In de garagewerkplaats en het smeerdershok 
is een werkvoorraad olie en vetten aanwezig. 

Ter ontsmetting van wielen van voertuigen en schoeisel van personen zijn op verschillende plaatsen 
ontsmettingsbaden aangebracht waarin 1 % loogoplossing zit. Deze oplossing wordt vanuit een IBC-
container (1 m3 container voorzien van metalen raamwerk) of vaste voorraadtank (ca. 3 m3

) in het 
ontsmettingsbad gebracht. De IBC-container wordt gezien als speciale emballage en wordt voor 
gebruik door het personeel gecontroleerd. De vaste voorraadtanks worden besproken bij activiteit 1.3. 

Tabel 4.9 Overzlcht op- en oversla 
Bedrijfsactiviteit . 

Opslag vloeibare grond- en 
hulpstoffen 
Lege emballage 

Sonae Burgum B.V. 
Erratumblad BRI 4-11-04.doe 

vloeistoffen in emballag_e 
Nummer Equipementnr. Inhoud Capaciteit Aantal 

(ton) 
Divers Divers 

Divers Divers 
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Tabel 6 l' Overzicht bedrijfsaclivileilen en emissiescores .. 
Subgroep 

1.1 Opslag og of ingeterpte tank 
1.2 

Opslag bg tank, verticaal met bodemplaat 

1.3 Opslag bg tank vrij van de grond 

1.4 Opslag in putten en bassins 

2.1 Los- en laadactiviteiten 

2.2 Leidingtransport 

2.3 Verpompen 

2.4 Transport OP bedriifsterrein in open vaten e.d. 
3.1 Opslag stortgoed 
3.2 Overslag stortgoed 

3.3 Op- en overslag vaste stoffen en viskeuze 
stoffen in emballage 

3.4 Op- en overslag vloeistoffen in emballage 

4.1 Gesloten proces of bewerking 

4.2 (Half-)open proces of bewerking 

Subgroep 

5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering 

5.2 Calamiteitenopvang 
5.3 Activiteiten in werkplaals 
5.4 Afvalwaterzuivering 

Sonae Burgum B.V. 
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-
-

-
-
-
-
-
-
-
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-

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

-
-
-. 
-

Bedrijfsactiviteit Eind 
emissie 
score 

Opslag dieselolie/gasolie 1 
Opslag vloeibare grondstoffen, 
halffabrikaten, hulpstoffen en 1 
"ind"rnA ,,. • .,,n 
Opslag verpompbare.grondstoffen 
halffabrikaten, hulpsloffen en 
eindproducten 
Opslag onlsmettingsmiddel 1 
AWZI 1 
Onlsmettingsbakken 1 
Overslag dieselolie/gasalie 1 
Overs lag vloeibare grondstoffen 1 
Overslag vlaeibare eindproducten 1 
Overslag eindproducten Restex 1 
Transport bulkvloeistaffen, vloeibare 1 
grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en 
afval- en proceswater 
Verpompen bu/kvloeistoffen, vloeibare 1 
grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en 
afval- en proceswater 
N.v.!. -
Opslag eindproducten (meel) 1 
Overslag eindproducten (meel) 1 
Overslag grondstoffen 1 
Opslag eindproducten 1 
Opslag hulpstoffen 1 
Opslag ingedikt surplusslib 1 
Opslag bedrijfsafvalstoffen 1 
Vloeibare grand- en hulpstoffen 1 
Opslag lege emballage 1 
Verwerking tat eindproduct (meeJ) 1 
Verwerking tot eindproduct (Restex) 1 
Hydraulische systemen 1 
Wasplaals procesapparatuur 1 
Wasplaals transportmiddelen 1 
Dosering onlsmettingsmiddel 1 
Tijdelijke apslag biobedmateriaal 2 
Bedrijfsactiviteit Eind 

emissie 
score 

Afvalwater 2 
Hemelwater tankinstallatie 1 
N.v.!. 2 
Garage I werkplaals en loodsen derden 1 
zie 1.4 en 2.2 1 
GWZI 
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Toevoegingen aan bijlage I 

1.3 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld (horizontaallverticaal) -vervolg -

Activiteit: Opslag loogoplossing. 
Omschrijving situatie: Opsl~g in opslagtanks (200-T-001, 241-T-003, 221-T-001). 
Reductiemaatregel: Speciale emballage. , 

Systeemontwerp Beheersmaatregelen i I 
Basis- Aanlegl Aandachtvoor Bijzonder Inspectle Toezlcht Incidenten EinCl ~ 
emissie uitvoering operationeel management Emlf ie 
score onderhoud SCer 
4 kerende voorziening visueel facilileilen en personeel 1 I 

gezien de zeer geringe concentratle loog (1 %) is er nauwelijks sprake van een bodembelastende stof 

1.4 Opslag input-Ibassin - vervolg -

Activiteit: Opslag ontsmettingsmiddel (1 %-Ioogoplossing). 
Omschrijving situatie: Opslag van ontsmettingsmiddel in een 4-tal diverse (open) ontsmettingsbaden 
Reductiemaatregel: Kerende voorziening 

Systeemontwerp Beheersmaatregelen I 
Basls- Aanlegl Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toe.zicht Incidenten Ei~~-
emissie uitvoerlng operationeel management Emltle 
score onderhoud sco , 
4 kerende voorziening visueel faciliteilen en person eel 1 I I 

gezien de zeer geringe concenlralie loog (1 %) is er nauwelijks sprake van een bodembelastende slof 

3.4 Op- en overs lag vloeistoffen in emballage 

Activiteit: Opslag loogoplossing. 
Omschrijving situatie: Opslag in IBe-containers. 
Reductiemaatregel: Speciale emballage. 

Systeemontwerp Beheersmaatrege/en 
l " Basls- Aanlegl Aandachtvoor Bijzonder Inspectie Toezlcht Incidenten Ein~-

emlssle ultvoering operationeel management E""i~le 
score onderhoud scb 
4 kerende voorziening speciale embaUage visueel faciliteiten en personeel 

1 II (lBC-container) 
gezien de zeer geringe concentratie loog (1%) is er nauwelljks sprake van een bodembelastende slof 

Sonae Burgum B.V. 4/5 
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5 Overige activiteiten 

5.1 Afvoer afva/water inbedrijfsr;o/ering 

Activiteit: Afvoer hemelwater bij tankinstallatie via OBAS en rlolerlngsstelsel naar AWZI. 
Omschrijving situatie: Afvoer van hemelwater blj de tankinstallatie via de OBAS. 
Reductiemaatregel : Periodieke reiniging Inspectie van de OBAS. 

Systeemontwerp Beheersmaatregefen I I 
Basis- Aanlegl Aandacht veor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Ein~ 
emissie ultvoering operationeel mimagement Emjgle 
score onderhoud sco.r 

Ondergrondse riolering 4 Ges/oten Periodieke facillteiten en personeel 1 

III systeem relniging en I 

inspectie OBAS 
, 

I 
Sonae Burgum B.V. 5/5 
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Gegevens saneringslokaties 
Bron: Saneringsonderzoek en saneringsplan B4471SP 

~ Dieseltank 
( onder)grond: 
volume: 

sterke dieselolie verontreiniging 
sterk verontreinigd: 295 m3 

===:~~~:=:=:=:=:=~~a~t~~· ~~~O~A~~~ini[d~.~~~~~- m~~3~~~~~~~~~~~;;~~~~:=:=~~:=:=::::::= 
sanering: ontgraven van de verontreinigde grond met gedeeltefiJ 

grondwater: 
volume: 
sanering: 

verontreinigd grondwater 

sterke benzeen- en dieselolieverontreiniging 
sterk verontreinigd: 120 m3 

dmv een onttrekkingssysteem 

I Afgewerkte olietank 
grond: sterk verontreiniging met minerale olie (gebruikte smeerolie) 
volume: sterk verontreinigd: 7,5 m3 

licht verontreinigd: 50 m3 

sanering: ontgraven grond 

12 Voormalige garages 
grond: matige verontreiniging met PAK 
sanering: niet noodzakelijk, nader onderzoek heeft geen relevante verontreiniging aangetroffen 

grondwater: 

volume: 
sanering: 

matige arseen, koper en nikkel verontreiniging en sterke verontreiniging met minerale 
olie 
- koper en nikkel hebben relatie met smederij 
- minerale olie is mogelijk dieselolie 
ca. 15 m3 sterk verontreinigd 
niet noodzakelijk vanwege beperkte omvang, monitoring van peilbuizen wordt 
geadviseerd 

14 Voormalige verbrandingsoven (nu vetafleverstation) 
grond: geanalyseerde parameters niet verhoogd aangetroffen (tov streef- en/of 

detectiewaarde) 

grondwater: matige benzeen verontreiniging en sterke arseen-, xyleen- en naftaleenverontreiniging 
- arseen waarschijnlijk natuurlijke oorsprong 
- xyleen en naftaleen mogelijk afkomstig van verbrandingsoven 

Verontreiniging grondwater hangt sam en met verontreiniging bij ketelhuis (Iokatie C), sanering wordt 
met de sanering van lokatie C gecombineerd 



15 Werkp/aats / garageboxen 
grond: sterke PAK- en minera/e o/ie verontreiniging 

- minera/e o/ie afkomstig van voornamelijk smeerolie 
volume: 75 m3 sterk verontreinigd met minera/e olie 
sanering: grond ontgraven 

grondwater: 
volume: 
sanering: 

sterke veron' relriiging mef mrneraleol1e (oude-b'enzine) 
35 m3 sterk verontreinigd met minerale olie 
dmv een onttrekkingssysteem 

opm: benzine bestaat uit verschillende componenten zoals benzeen, tolueen en xyleen, 
---> verontreiniging is een benzineverontreiniging 

24 Opslag/stortplaats ketelhuis (voorheen vatenopslag/voormalig petgat) 
grond: sterke verontreiniging met minerale olie en PAK (verhoogd tOY interventiewaarde) 

----> verontreiniging mogelijk dezelfde als die bij lokatie 15 
volume: 104 m3 sterk verontreinigd met minerale olie en PAK 

116 m3 licht verontreinigd 
sanering: grond ontgraven 

grondwater: 
sanering: 

matige arseenverontreiniging 
niet nodig daar nader onderzoek geen relevante verontreiniging heeft aangetoond 

25 Voormalige vuilverbrandingsoven 
tijdens werkzaamheden in 1997 oude dieseltank aangetroffen 

grond: 
volume: 
sanering: 

grondwater: 
volume: 
sanering: 

Q Ketelhuis 
grond: 
volume: 

grondwater: 
volume: 

sterk verontreinigd met minerale olie 
70 m3 

ontgraven van de grond met gedeeltelijke verwijdering van verontreinigd grondwater 

sterk verontreinigd met minerale olie 
115 m3 

dmv onttrekkingssysteem 

verontreinigd met minerale olie en PAK 
2.700 m3 verontreinigd met minerale olie 
330 m3 verontreinigd met PAK 

verontreinigd met minerale alie 
16.200 m3 (bodemvolume) 

Beheersing grondwaterverontreiniging opgestart in 2003 

Q Damsingel (afd. vml. Destructor) 
grond: verontreinigd met minerale alie 
volume: 570 m3 

grondwater: 
volume: 
sanering: 

verontreinigd met minerale alie 
53.200 m3 

dmv onttrekkingssysteem 

Beheersing grondwaterverontreiniging opgestart in 2003 
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Legendo 

53 deellocatie, tonk of silo 
o silo 

Dtonk 

_ grondstoffen 
hulpstoffen/gevoorlijke stoffen 

~'J?~ eindproducten 
_ of vol water 
':;'~.li:~ of vol stoff en 

datum 

school : 

formool : 

getekend: 

o 
e 

3 november 
1 2000 
A3 
BosS 

20 40 

2004 

Deeilocaties, tanks & silos 

1 vleesmeelkorrels 
2 vleesmeelkorrels 
J vleesmeelkorrels 
4 vleesmeelkorrels 
5 vleesmeelkorrels 
6 vleesmeelkorrels 
7 pluimveemeel 
8 pluimveemeel 
9 pluimveemeel 
10 ofvolwoler -----
11 pluimveevet 
12 pluimveevet 
1.3 pluimveevet 
14 pluimveevet 
15 dierlijkvet 
16 dierlijkvet 
17 dierlijkvet 
18 dierlijkvet 
19 dierlijkvet 
20 dierlijkvet 
21 dierlijkvet 
22 vet (ols brondstof) 
23 vet (ols brondstof) 
24 vloeibore grondstoffen vleesmeel- /pluimveemeellijn 
25 vloeibore grondstoffen vleesmeel- /pluimveemeellijn 
26 vloeibore grondstoffen vleesmeel- /pluimveemeellijn 
27 water /slib /vet 
28 water /slib/vet 
29 water/slib/vet 
3D water/slib/vet 
31 afvalwater 
32 blaedwei 
33 blaed 
34 bloed 
35 bloed 
36 bloed 
3 7 kalkmelk 
38 haormeel 
39 hoarmeel 
40 veermeel 
41 veermeel 
42 veermeel 
43 water /slib /vet 
44 woter /slib /ve! 
48 vleesmeel 
49 vleesmeel 
50 bloedmeel 
51 bloedmeel 
53 ingedikt slibmoteriool 
54 afgewerkte olie 
~5 afvalwater (Imhof tonk) 
56 motorolie (5m3) 
57 dieselolie (40m3) 
58 g050lie (12m3) 
59 vet (ols brondstof) 
60 hydroulische olie (3m3) 
63 vlee5meelkorrels (Wennbergsilo) 
64 loog 
65 loog 
66 afvolwoter 

milfac 
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BESCHRIJVING BEDRIJF 

S.ana u B.V. verwerkt cate arie 3) dierlijke bijpraducten afkamstig van de 
vlee-slJerweTi<ende-industrie-tot-versehiliende-eindpro UG en me en,en-ve en ~_ 

vindt plaats met vrachtwagens. Sonac Burgum B.v. beschikt over een wagenpark van 
circa 20 vrachtwagens (verschillende types). Daarnaast worden eveneens door derden 
grond- en hulpstoffen aangeleverd. 

De eindproducten van Sonac Burgum B.V. worden als (secundaire) grond- of brand
stoffen nuttig toegepast, hoofdzakelijk in de diervoederindustrie, de meststoffenindustrie 
en de energiesector. Welke eindproducten op enig moment nuttig worden toegepast dan 
wei worden ingezet als secundaire brandstof, is sterk afhankelijk van in de tijd 
varierende wet- en regelgeving op dit punt. 

Voor de verwerking beschikt Sonac Burgum B.V. over een aantal verwerkingslijnen die 
in de onderstaande tabel 1.1 nader zijn omschreven. 

Tabe11.1 Overzieht van de verwerkingslijnen van Sonae Burgum B.V. 

Verwerkingslijn Grondstoffen 1) Eindproducten 

Vleesmeellijn Gemengde slaehtbijprodueten Vleesmeel en dierlijk voedelVet 

Pluimveemeellijn Pluimveeslaehtbijproducten Pluimveemeel en pluimveevet 

Speeialtieslijn Diverse slaehtbijprodueten Diverse melen en vetten 

Verenmeellijn Veren Verenmeel 

Bloedmeellijn Slachtbioed Bloedmeel 

Haarmeellijn Varkenshaar Haarmeel 

1) Vloeibare e.q. verpompbare grondstoffen worden in dit kader gerekend tot de gemende slaehtbijproducten. 

De eindproducten worden hoofdzakelijk in bulk afgeleverd. Het meel wordt ook in big
bags en zakken afgeleverd. 

Het bedrijf beschikt voer de behandeling van afvalwater en proces en ruimtelucht over 
respectievelijk een eigen AWZI en diverse luchtbehandelingsinstallaties (LBI's). Voer de 
productie van stoom en elektriciteit staan in een ketelhuis een drietal stoomketels en 
een WKK opgesteld. 

Verder beschikt het bedrijf over een eigen technische dienst die werkzaamheden in 
zowel de fabriek als de werkplaatsen uitvoert, waaronder een garagewerkplaats veer 
enderheud aan eigen transportmiddelen. 

Voor de diverse werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van hulpstoffen die zowel in 
bulk als kleinere verpakkingseenheden worden aangevoerd en opgeslagen. 

Sonae Burgum B.V. besehikt sinds 2002 over een volgens NEN-EN-ISO 14001 
gecertifieeerd milieuzorgsysteem. Onderdeel van het managementsysteem betreft het 
verantwoord emgaan met afvalstoffen zodanig dat aan de geldende regelgeving wordt 
voldaan. Hiervoor is een centrale procedure epgesteld waarin de taken, verant
woordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Het omvat onder meer afspraken 
emtrent het gescheiden heuden van afvalsteffen en het gescheiden verzamelen en 
afgeven aan erkende inzamelaars. 
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Oe hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen , die bij Sonac Burgum B.V. vrijkomt, bedraagt circa 
59'{) ton (opgave-2003). 

Ais de hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen wordt afgezet tegen de verwerkte hoeveelheden 
grondstoffen in 2003, zijnde 485.000 ton, wordt een kengetal berekend van 1,2 kg per 
ton grondstoffen. Oit betekent dat de hoeveelheid afvalstoffen slechts 0,12% bedraagt 
van totale hoeveelheid grondstoffen. Om de hoeveelheid afvalstoffen, die via de 
grondstoffen wordt aangevoerd, zo veel als mogelijk te reduceren, wordt de kwaliteit van 
de grondstoffen beheerst door controle van de aangeboden grondstoffen aan de hand 
van grondstofspecificaties. Alvorens een leverancier van grondstoffen te accepteren, 
dient te worden voldaan aan vastgestelde grondstofspecificaties. Tevens zijn 
leveranciers gehouden aan algemene leveringsvoorwaarden. 

Circa 38% van de totale hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen bestaat uit gemengd stedelijk 
afval. Oit betreft afvalstoffen die worden verzameld door de eigen schoonmaakdienst in 
kantoren en andere bedrijfsruimten. Andere grote fracties zijn ijzer en staal, steen, hout 
en veegvuil. 

Oaarnaast ontstaat er bij de zuivering van afvalwater surplusslib, jaarlijks circa 12.000 
ton (nat slib), dat als meststof in de landbouwsector wordt afgezet. Het surplusslib 
voldoet aan het BOOM besluit. Tabel2.1 bevat een specificatie van het zuiveringsslib uit 
2003. 

label 2.1 Specificatie zuiveringsslib 2003 

Specificatie afvalwaterzuiveringsslib 

Partij Bestemming Slibsoort Zuiveringsslib Droge Zuiveringsslib 

(nat) [ton] stofgehalte (droog) [ton] 

fd.s.%l 

1 Landbouw Surplusslib uit aerobe 2.721 5,9 161 

(meststof) biologische zuivering 

2 Landbouw Surplusslib uit aerobe 4.101 5,7 234 

(meststof) biologische zuivering 

3 Landbouw Surplusslib uit aerobe 3.349 5,4 181 

(meststof) biologische zuivering 

4 Landbouw Surplusslib uit aerobe 2.313 5,4 125 

(meststof) biologische zuivering 

Totaal - 12.484 - 701 

Verder komt filtermateriaal (schors en/of heide) van de biofilters vrij wanneer een bio
filter van nieuw filtermateriaal wordt voorzien. Indien het filtermateriaal voldoet aan het 
BOOM besluit (Le. eisen voor schone compost) wordt dit op het eigen terrein onder
gewerkt. Het filtermateriaal wordt ondergewerkt in een wal en afgedekt met een laa9 
aarde. In die toestand 'composteert' het materiaal. Oe hoeveelheid biofilter-materiaal, 
die per jaar vrijkomt, varieert en is afhankelijk van welk(e) biobed(den) van nieuw 
filtermateriaal worden voorzien. Afhankelijk van het filtermateriaal komt er een keer per 
2 tot 4 jaar materiaal uit een biobed vrij. Per biobed kan maximaal 1.500 m3 per keer 
vrijkomen (grootste biobed). 
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In tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van de blj Sonae Burgum B.V. onderseheiden 
fracties met de bijbehorende hoeveelheden en Eural-codes. Het betreffen gegevens uit 

~::=:======~.~cZ~oa:l:s~e.~[almQll erd in het Milieu'aarversla 2003. Tevens is inforrnatie 
opgenomen""verde herkomst-en bestemmiFlg-van het-afVal. 
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Tabel 2.2 Overzieht afvalstoffen Sonae Burgum B.V. 

Gescheiden af evoerd afval 2003 

Eural 

Code Omschrrvin 

060205 Overige basen 

0801 11 Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen 

of andere gevaarlijke stoffen bevat 

1201 12 I Afgewerkte wassen en velten 

130204 I Geehloreerd~ minerale motor-, transmissie- en 

smeerolie 

130205 Niet-geehloreerde minerale motor-, transmissie- en 

smeerolie 

130508 Afvalmengsels uit zandvangers en 

olie/waterseheiders 

130899 

140602 

140603 

ol2losmiddelen 

1501 03 Houten verpakking 

1501 10 Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat 

of daarmee is verontreini d 

1601 07 Oliefilters 

Afvalpreventieplan Sonae Burgum B.v. 
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Werkplaats WTD 

Produetie, 

expeditie 

Divers 

Garagewerkplaats 

Pro~~ 
I 

Analy*es m.b.v. 

kielJ~hlmethode 
I 

sChllqerwerkzaamheden 

I II 
smtrfiln 

olid t rversen van 

mo~o~oertuigen 
sc~e~den olie/water in 

OBA~ 
OIiJHbudend afval 

Ee~rl\alige afvoer van 

perb~loorethYleen 

III 
I 

palll~ts 

Gt~ik van spuitbussen 

veN~ngen oliefilters van 

mdt~rvoertu~en 

9M2375.01 ~0013/RVLlJ/AS/Nijm 

II 13 april 2005 



° ° ° I _oeo_ 
ODD 

ROYAL HAIKONIfI!C 
I 

Gescheiden afgevoerd afval 2003 I I 
Eural Droge Hergebruik Verbranden Storten Herkomst / ontstaan 

stof / nuttige 

toepassing 

Extern Extern Intern Extern Intern I 
Code Omschrijving I G* % [ton/jaarl [ton/jaar1 [tonraar] Afdeling Pro'c s 

1601 14 Antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten Ja 0,24 Garagewerkplaats vert ~gen koelvloeistof 

vanl~otorvoertuigen 
160209 Transforrnatoren en condensatoren die PCB's Ja 0,03 Werkplaats WTD Ee:1 alige afvoer van 

bevatten 1) condensatoren 

160506 Labchemicali!!n die uit gevaarlijke stoffen bestaan of Ja 0,03 Laboratorium Andl se van 

deze bevatten, inclusief mengsels van eint ~ oducten 

labchemicaliEin 

160508 Afgedankte organische chemicaliEin die uit Ja 0,22 
I 

Laboratorium Anal se van 

gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevalten . b ~oducten eln jl 

160708 Afval dat olie bevat Ja 1,82 OBAS ScI)e den olie/water in 

OB~ ~ 
17 0102 Stenen Nee 99,76 WTD on~~rhoudswerkzaam-

hede h 

17 02 02 Glas Nee 1,54 Laboratorium ve~p kkingsmateriaal en 

over J glaswerk 

17 04 05 IJzer en staal Nee 143,8 WTD Ond c oudswerkzaam-

hede 

170904 Niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend Nee 4,86 WTD o ~ rhoudswerkzaam-

gemengd bouw- en sloopafval h:dE n 
2001 01 Papier en karlon Nee 8,7 Kantoren Ardh efvernietiging en 

I 
g papiergebruik over 

2001 21 TI-bulzen en ander kwikhoudend afval Ja 0,17 ETD o t. rhoudswerkzaam-r . 
heC! .n 

Afvalpreventieplan Sanae Burgum B.V. 9M2375'O' j' bo 13/RVLlJ/AS/N ijrr 
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Geschelden afgevoerd afval 2003 I I I 
Eural Droge Hergebruik Verbranden Storten Herkomst I ontstaan I 

stof I nuttige 

toepassing 

Extern Extern Intern Extern Intern I 
Code Omschrijving G* % [ton/Jaar] [ton/jaar] [toni aar] Afdellng 

I , Proces 

200133 Onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde Ja 0,004 Divers Get ' ik van batterijen 

batterijen en aeeu's alsmede ongesorteerde 

mengsels van batterijen en aeeu's die dergelijke 

batteriien en accu's bevatten 

200135 Niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende Ja 0,17 Divers opt ~en computers 

afgedankte elektrisehe en elektronisehe apparatuur 

die Qevaarliike onderdelen (6) bevat 

200199 Niet elders genoemde fracties Nee 0,06 Divers KQJ ~ it kantoren 

200301 Gemengd stedelijk afval Nee 217,66 Divers 
I I ngd afval uit Ger 

kadt( en en overige 

be ri fsruimten 

200303 Veegvuil Nee 149 SMD 
I 

TerrE monderhoud 

Totaal gescheiden afval 336,59 220,864 0 14,9 0 II 
GENERAAL-TOTAAL: 572,4 ton 

• G: Gevaarlijk afval 

• ETD: Elektroteehnisehe Dienst 

• WTD: Werktuigbouwkundige Technische Dienst 

• OBAS: Olie-Benzine-Afseheider 

• SMD: Sehoonmaakdienst 

1) Transformatoren en condensatoren die PCB's bevatten: specifiek wordt bedoelde de PC8-houdende oliefraetie. 
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3 WATERGEBRUIK EN VRIJKOMEND AFVALWATER 

r_cle~ctjviteiten van Sonae Burgum B.V. wordt water gebruikt en komt water vrij. De 
aangevoerde-grondstoffen-hebbefl-eeA- oog-VGC ge a e (oOd5.%)c f IromtJjjQdee.m-s=hm-~err:==:.::~ 
proces vrij als afvalwater. Sonac Burgum B.V. heeft in het jaar 2003 485.000 ton dier-
lijke bijprodueten verwerkt tot 140.000 ton eindproducten. De resterende 70% bestaat uit 
water (circa 340.000 ton), dat na verdamping en eondensatie via de afvalwater-
zuiveringsinstallatie (AWZI) vrijkomt. Gezien de herkomst van dit afvalwater zijn ten 
aanzien van deze stroom geen maatregelen mogelijk die zijn gericht op afvalwater-
preventie. 

Niet verontreinigd hemelwater (opvang via daken) wordt eveneens rechtstreeks geloosd 
op het oppervlaktewater. Hemelwater, dat door de terreinverharding wordt opgevangen, 
wordt via de terreinriolering afgevoerd naar de AWZI. De terreinriolering is voorzien van 
een regenwaterbuffer, waarvoor de bufferkelder onder het biobed van de Bloed / Veren / 
Haarfabriek wordt gebruikt. Aile overige waterstromen, behalve het sanitairwater van de 
was- en kleedruimte in het werkplaatsencomplex, worden gezuiverd op de afvalwater
zuiveringsinstallatie. Het effluent van de AWZI wordt geloosd op het PM kanaal. Het 
hiervoor genoemde sanitairwater wordt geJoosd op het gemeentelijk riool. 

Sonac Burgum B.v. gebruikt grondwater als koeJwater in een gesJoten systeem voor het 
condenseren van procesdampen in de diverse productielijnen. Het terug te koelen 
medium (procesdamp) komt niet in aanraking met het koelwater. Na gebruik wordt het 
koelwater (doorstroomkoeling) via een separaat koelwaterriool op twee plaatsen 
geloosd in het Prinses MargrietkanaaJ. Het opgepompte grondwater heeft dezelfde 
samenstelling als het geloosde koelwater, is niet verontreinigd en bevat geen 
(toegevoegde) chemicalien. Er is uitsluitend warmte aan het grondwater toegevoegd. 
Voor de kanalisatie van de verschillende waterstromen is het bedrijfsterrein voorzien 
van een gescheiden rioolstelsel voor te zuiveren afvalwater en gebruikt koelwater. 

Sanae Burgum B.v. beschikt voor het oppompen van het grondwater over 5 ont
trekkingspunten die aile op het bedrijfsterrein gelegen zijn. Er is vergunning voor het 
oppompen van 750.000 m3 grondwater. Om de hoeveelheid opgepompt grondwater 
benodigd voor koeling zoveel mogeJijk te beperken, wordt tevens gebruik gemaakt van 
luchtgekoelde condensors. 

Bronwater wordt ingezet als koelwater, spoel- en schoonmaakwater en leidingwater in 
hoofdzaak als ketelvoedingswater, drinkwater en enkele specifieke toepassingen. Door 
middel van monitoring van het verbruik aan bron- en leidingwater wordt een mogelijke 
toename van het verbruik tijdig gesignaleerd waarna maatregelen worden getroffen om 
het verbruik te normaliseren. 

Ter indieatie is de globale waterbalans van 2003 weergegeven in tabel 3.1 (op grond 
van het Milieujaarverslag 2003). 

Afvalpreventieplan Sonae Burgum B.V. 
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Tabel3.1 Globale waterbalans van 2003 

Watergebruik 

Waterinname 

Grondwater voor processen/koeling 

Grondwater overioe processen/ketelhuis 

Oppervlaktewater 

Leidingwater 

Water afkomstig uitgrond-/hulpstoffen 

Totaal waterinname 

Waterafvoer 

Lozing op riool (vanwege grondwatersanering) 

Lozing op oppervlaktewater 

Infiltratie (naar grondwater). inciusief bodemsanerino 

Water in (bii)product. inclusief water in zuiverinosslib 

Wateraezuiverd door derden 

Totaal waterafvoer 

Gehele inrichting 2003 
3'aa 

415.892 

10.000 

0 

117.624 

340.000 

883.516 

10.000 

860.850 

0 

16.606 

0 

887.456 

000 
___ 0.0_ 

000 

ROYAL HASKONING 

• Het versehil in inname en afvoer is ongeveer de waterfraetie in de grondstoffen, circa 60 - 70%; 

• De afvoer van water is inclusief het regenwater (circa 160.000 m2 x 891 mm (gemiddelde neerslag in 2003); 

• Er is vergunning veer de in name van 750.000 mJ grondwater; 

• Er is vergunning voor het lozen van 140 m%ur via de AWZI; 

• Lozing op het oppervlaktewater, zoals vermeld in de tabel is exclusief de lozing van niet-verontreinigd 

koelwater. 

Afvalpreventieplan Sonae Surgum S.v. 
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ROYAL HASKONING 

4 INVENTARISATIE AFVALPREVENTIEMAATREGELEN 

4.1 AI emeen 

Zoals in hoofdstuk 1 is vermeld, heeft Sonae Burgum B.v. proeedureel het nodige 
geregeld wat betreft het afvalbeheer. Hieronder worden de reeds ingevoerde preventie
maatregelen genoemd en kort toegelicht. Daarna voigt een inventarisatie van nog te 
onderzoeken afvalpreventieopties. 

4.2 Reeds ingevoerde preventiemaatregelen 

Bij de afweging om bepaalde preventiemaatregelen door te voeren, hanteert Sonac 
Burgum B.v. als criteria de te bewerkstelligen reductie van de milieubelasting alsmede 
de te realiseren kostenbesparing. 

De onderstaande preventiemaatregelen zijn reeds ingevoerd bij Sonac Surgum S.v.: 

• Gebruik van retourverpakking bij hulpstoffen: 
Loog wordt hoofdzakelijk geleverd in statiegeldverpakkingen; 

• Hulpstoffen in zo groot mogelijke verpakkingseenheden of in bulk: 
Motorolie, de meeste hydraulisehe olie, diesel, gasolie en kalkmelk wordt in bulk 
afgeleverd en in boven- of ondergrondse tanks opgeslagen; 

• Gebruik van e-mail en mededelingenborden: 
Besparing op papierverbruik; 

• Scheiden gevaarlijke afvalstoffen en as best: 
Voor het scheiden gevaarlijke stoffen zijn geschikte verzameleontainers/vaten 
aanwezig; 

• Scheiden Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval): 
De hovenier voert het tuinafval af voor verdere verwerking; 

• Scheiden metalen (verpakkingen) waardoor hergebruik mogelijk is: 
Metalen (af te voeren procesapparatuur en metalen die uit de grondstoffen worden 
verwijderd door middel van metaaldetectie- en verwijderapparatuur) worden aan een 
inzamelaar afgegeven; 

• Scheiden overige afvalstoffen; 

• Scheiden van glasafval waardoor hergebruik mogelijk is: 
Voor de afvoer van glaswerk (verpakking en analysemiddelen) uit het laboratorium 
is een speciale glaseontainer aanwezig. Deze gJasstroom is groot genoeg om apart 
in te zamelen. Incidenteel vrijkomend vlakglas wordt apart gehouden en afgevoerd; 

• Scheiden van hout waardoor hergebruik of separate verwerking mogelijk is: 
Kapotte pallets worden apart gehouden en aan een inzamelaar afgegeven. Deze 
houtstroom wordt volledig hergebruikt; 

Afvalpreventieplan Sonae Burgum B.V. 
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• Scheiden van kunststoffen waardoor hergebruik of separate verwerking mogelijk is: 
Besehadigde of gebruikte big-bags worden apart opgeslagen en afgevoerd door een 
erkende inzamelaar/verwerker; 

• Seheiden van papier en kartonafval waardoor hergebruik mogelijk is: 
Papier en karton uit de kantoren wordt door de SMD apart ingezameld en opge
slag en voor afvoer. Vertrouwelijke documenten worden versnipperd of direct aan 
een archiefvernietigingsbedrijf aangeboden; 

• Scheiden van wit- en bruingoed waardoor hergebruik of separate verwerking 
mogelijk is: 
Dit betreft voornamelijk besehadigde elektrisehe apparatuur zoals eomputer
beeldsehermen. Deze worden apart aan een erkende inzamelaar aangeboden; 

• Ontwateren surplusslib waardoor lagere afvoerkosten: Aile zuiveringsslib wordt 
afgezet in de landbouw. Jaarlijks wordt circa 12.000 ton slib afgevoerd met een 
droge stof gehalte van 5 - 6 %. Dat betekent dat jaarlijks circa 700 ton d.s. wordt 
afgevoerd (zie ook tabel 2.1 ); 

• Retoumeren lege toners en cartridges aan leverancier; 

• Incorporeren afvalpreventie in kwaliteitszorgsysteem: 
Sonac Burgum B.v. heeft een centrale procedure inzake afvalbeheer. Het 
geautomatiseerde kwaliteitszorgsysteem bevat meerdere deelprocedures en 
werkinstrueties inzake de taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden met 
betrekking tot afvalbeheer. 

• Uitbesteden van het onderhoud van vrachtwagens: 
De hoeveelheid afgewerkte olie, die bij Sonae Burgum B.V. vrijkomt, wordt hiermee 
zoveel mogelijk beperkt. Daamaast wordt bij transportmiddelen, die in eigen beheer 
worden onderhouden, het verversen van olie tot een minimum beperkt. 

4.3 Nog te onderzoeken afvalpreventieopties 

Ondanks de relatief geringe hoeveelheden bedrijfsafvalstoffen en de reeds ingevoerde 
afvalpreventiemaatregelen zullen, aanvullend, de nu volgende afvalpreventiemogelijk
heden worden onderzoeht en, afhankelijk van de haalbaarheid, ook worden ingevoerd. 

Tabel 4.1 Nader te onderzoeken afvalpreventie·opties 

Nr. Maatregel Beoogd effect Planning 

1. Gebruik van herbruikbare poetsdoeken LaQere afvoerkosten 2005 

2. Registratie van milieurelevante gegevens Bewustwording creeren bij gebruikers 2005 
zoals papierverbruik 

3. Uitbreiden retourverpakkingen, met name Kostenverlaging door 2005 
IBC/multiboxen herQebruikmoQeliikheden leverancier 

4. Opzetten duurzaam inkoopbeleid en definieren Lagere vervangings- en afvoerkosten 2005 

inkoopcriteria 

Afvalprevenlieplan Sonae Burgum B.V. 
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5 PLANNING UllVOERING 

Loafs iUahelil.bfilkt wil Sonae Burgum B.v. de haalbaarheidsonderzoeken in 2005 
afronden-en-geheel-danwel-gedeeltelijk-invoereR. 

De onderzoeksresultaten en vervolgstappen zu"en worden teruggekoppeld aan het 
bevoegd gezag middels het reguliere overleg en het Milieujaarverslag over 2005. 
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Procedure: P-220-BGM-01 Bedrijfsnoodplan (Uitgave: 3) 

Procedure Nummer: P-220-BGM-01 

8edrijfsnoodplan Uitgave: 3 
Datum vrijgave: 02-12-2003 

~==",,(QO£tlME_~T4~HOUD 

1 DOEL 

Bereiken van een goede organisatie in noodsituaties en gevallen van calamiteiten en het zorgen voor 
adequate hulpverlening en hulpmiddelen. 

2 REIKWIJDTE 

Organisatie in noodsituaties en gevallen van calamiteiten en de relevante bijbehorende hulpverlening en 
hulpmiddelen. 

3 TOEPASSINGSGEBIED 

Calamiteiten en noodsituaties die zich bij Sonac Burgum in Bergum voordoen. 

4 TAKEN, VERANTWOORDELlJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

Het HMKD is verantwoordelijk voor de actualiteit van het bedrijfsnoodplan en de daarbij behorende 
werkinstructies en procedures. 
De directeur is eindverantwoordelijk. 

5 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

) 

Calamiteit: incident of situatie die onbeheersbaar is of onbeheersbaar dreigt te worden, zoals brand die 
niet zelf geblust kan worden, een ongeval waarvoor externe spoedeisende hulp nodig is, 
calamiteiten waarbij chemicalien zijn betrokken, breuk van tanks, etc. 

6 VERWIJZINGEN 

A-220-BGM-01 
P-220-BGM-02 
P-220-BGM-03 
P-220-BGM-04 

7 WERKWIJZE 

Aanvalskaart Sonac Burgum 
Melding van en organisatie bij calamiteiten 
Taken en samenstelling hulpverleningsteams Sonac Burgum 
Beheer veiligheidsmiddelen 

7.1 Sonac Burgum beschikt voor die situaties waarbij sprake is van een calamiteit over een bedrijfsnoodplan. 
Het bedrijfsnoodplan beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van diverse 
hulpverleningsteams. 

7.2 Voor elk hulpverleningsteam en/of persoon die een sleutelfunctie in noodsituaties heeft is een duidelijke 
(werk)instructie opgesteld. Daarnaast is een aantal algemeen geldende instructies opgesteld. 

7.3 Het bedrijfsnoodplan bestaat uit een set documenten welke bij punt 6 "Verwijzingen" en 8 liTe gebruiken 
documenten en hulpmiddelen" opgesomd staan. Het HMKD actualiseert indien nodig het bedrijfsnoodplan 
en de daarbij behorende werkinstructies en procedures. 

7.4 De in het bedrijfsnoodplan beschreven werkwijze bij calamiteiten wordt een keer per vijf jaren geoefend. 

7.5 De brandweer beschikt over een Aanvalskaart A-220-BGM-01. 

8 TE GEBRUIKEN DOCUMENTEN EN HULPMIDDELEN 

Niet beheerste kopie afdruk 15-12-2003 



Procedure: P-22Q..BGM-01 Bedrtjfsnoodplan (Uitgave: 3) 

W-220-BGM-08 Calamiteiteninstruotie voor aile medewerkers 
W-220-BGM-09 Calamiteiteninstructie voor leidinggevenden 
W-220-BGM-10 Calamiteiteninstructie voor leden crisisteam c,q. plaatsvervangers 
W-220-BGM-11 Calamite.iteninstructie voor Hoofd BHV, BHV-team en EHBO-team 
W-220-BGM-12 Calamiteitenillstructie voor N BO-beveiliging 
W-220-BGM-13 Aigemene brandveiligheidsinstructie 

=======A~08e-BGM;@4I====;relefGlor:llijsbS0nac..BurguLLU==-==~==============~ 

9 Bijzonderheden 

De werkinstructie voor het gebruik van de brandmeldinstallatie moet nag opgesteld worden, evenals een 
beschrijving van deze installaties 

Niet beheerste kopie afdruk 15-12-2003 2 
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___ ··D0CUMENJ~1 

1 DOEl 

Procedure 

Melding van en organisatie bij 
calamiteiten 

Nummer: 
Uitgave: 
Datum vrijgave: . 

P-220-B-02 
1 
28-12-2000 

Ondersteuning van de organisatie en besluitvorming tijdens calamiteiten waarbij gevaar bestaat voor 
werknemers, materieel en/of milieu. 

2 REIKWIJDTE 

Het melden van calamiteiten en de verdere organisatie bij de calamiteit. 

3 TOEPASSINGSGEBIED 

Calamiteiten die zich voordoen bij Rendac Bergum 

4 TAKEN, VERANTWOORDELlJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

NBO-beveiliging 

Hoofd BHV (HOP) 

EH BO-ers/EH BO-team 
BHV-ers/BHV-team 
Crisisteam 
Voorzitter crisisteam 

In ontvangst nemen van meldingen van calamiteiten, inlichten Hoofd BHV, op 
aangeven van Hoofd BHV bijeenroepen van de hulpverleningsteams ontvangen 
en overdragen van externe hulpverlening aan het Hoofd BHV. 
Beoordelen calamiteit, aansturen BHV- en EHBO-team, verstrekken informatie 
aan crisisteam, externe hulpverlening, regelen overige organisatorische zaken 
zie P-220-B-03 
ontruimen terreinen en gebouwen, zie verder P-220-B-03 
coordineren acties totdat externe hulpverlening arriveert, zie verder P-220-B-03 
besluiten tot ontruimen, zie verder P-220-B-03 

5 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

BHV-team: 
Hoofd BHV: 
Externe hulpverlening 
Hulpteams 

6 VERWIJZINGEN 

bedrijfshulpverleningsteam 
HOP Destructor of bij diens afwezigheid HOP BN/H-fabriek 
brandweer, ambulance etc. 
EHBO-team, BHV-team, crisisteam 

P-220-B-03 Taken en samenstelling hulpverleningsteams Rendac Bergum 

7 WERKWIJZE 

7.1 Een calamiteit, de dreiging daarvan of een anderssoortig incident wordt zo snel mogelijk gemeld bij 
NBO-beveiliging met vermelding van: 
wat er aan de hand is; 
de plaats van de calamiteit; 
aard en omvang van de calamiteit; 
naam. 
Ingeval van brand vindt de melding naar de brandweer automatisch plaats of door middel van 
handbrandmelding. 

7.2 NBO-beveiliging waarschuwt onmiddellijk het Hoofd BHV met vermelding van de benodigde gegevens, 
zie 7.1. 

7.3 In overleg met de lokale BHV-er beoordeelt het Hoofd BHVof er sprake is van een calamiteit, of er 

Niet beheerste kopie afdruk 19-09-2002 
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externe hulp moet worden ingeroepen en of het crisisteam bijeengeroepen moet worden. De lokale 
BHV-er draagt zorg voor de coordinatie van eventueel direct noodzakeJijke maatregelen zoals ontruiming 
van gebouwen, inzet EHBO-ers, bluswerkzaamheden etc. 

7.4 In geval van een calamiteit laat het Hoofd BHV door NBO-beveiliging zo snel mogelijk externe hulp 
inroepen en de diverse hulpteams (BHV-team, crisisteam, EHBO-team) bijeenroepen op door NBO aan te 

======-=-~eveJl.;",laatseFl,=-============~================= 

7.4.1 Het Hoofd BHV voegt zich zo snel mogelijk bij het bijeengekomen crisisteam en deelt zijn bevindingen 
mee. 

7.4.2 Het crisiteam coordineert de te nemen acties totdat de externe hulpverlening aanwezig is. Het crisisteam 
geeft de bevelen aan het BHV-team door via het Hoofd BHV. Het Hoofd BHV coordineert de taken van 
het BHV-team en het EHBO-team. 

7.4.3 Externe hulpverlening wordt ontvangen door NBO-beveiliging en overgedragen aan het Hoofd BHV. Het 
crisisteam danwel het Hoofd BHV blijft ter beschikking van de externe hulpverlening en regelt verder de 
op dat moment noodzakelijke organisatorische zaken. 

7.4.4 De voorzitter van het crisisteam kan besluiten tot een gehele of gedeelteJijke ontruiming van gebouw{en) 
en/of terrein. Het BHV-team geeft leiding aan de ontruiming. 

7.4.5 ledereen verzamelt zich op het parkeerterrein bij het kantoorgebouw en meldt zich bij zijn/haar direct 
leidinggevende. De leidinggevende stelt op basis van een telling vast of iedereen gebouw(en) of terrein 
verlaten heeft en meldt dit aan de lokale BHV-er. Leden van het BHV-team controleren aile ruimten / 
terreindelen op mogeJijke achterblijvers. . 

7.4.6 Ais een afdeJing definitief ontruirnd is wordt dit via het hoofd BHV gemeld aan het crisisteam. 

7.5 Wanneer het Hoofd BHV vaststelt dat er geen sprake is van een calamiteit, coordineert deze naar eigen 
inzicht de nodige acties. 

8 TE GEBRUIKEN FORMULIEREN EN HULPMIDDELEN 

W-220-B-08 
W-220-B-09 
W-220-B-10 
W-220-B-11 
W-220-B-12 
W-220-B-13 
A-080-B-01 

Calamiteiteninstructie voor aile medewerkers 
Calamiteiteninstructie voor leidinggevenden 
Calamiteiteninstructie voor leden crisisteam c.q. plaatsvervangers 
Calamiteiteninstructie voor Hoofd BHV, BHV-team en EHBO-team 
Calamiteiteninstructie voor NBO-beveiliging 
Aigemene brandveiligheidsinstructie 
Telefoonlijst Rendac Bergum 

Niet beheerste kopie afdruk 19-09-2002 2 
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.,.....---....... Procedure :/ ~.q; >') Samenstelling en taken 
\. .. ~-( ",/ hulpverleningsteams 

- ";. .. ,,,' 

1 DOEL 

Nummer: P-220-B~3 
Uitgave: 2 
Datum vrijgave: . 07~5-2002 

Vastleggen van de taken en samenstelling van de hulpverleningsteams bij Rendac Bergum en de wijze 
waarop de teams geschoold worden/zijn. 

2 REI KWIJ DTE 

De samenstelling en de taken van de hulpverlenigsteams 

3 TOEPASSINGSGEBIED 

Hulpverleningsteams bij Rendac Bergum in Bergum: BHV-team, EHBO-team en crisisteam 

4 TAKEN, VERANTWOORDELlJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

Zie 7.2 en 7.4 

5 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

BHV-team bedrijfshulpverlenings-team 

6 VERWIJZINGEN 

7 WERKWIJZE 

7.1 Samenstelling BHV- en EHBO-team 
Het BHV- en EHBO-team bestaat voor een deel uit dezelfde personen. De meeste BHV-ers hebben ook 
een EHBO-diploma. 

7.1.1 EHBO-ers worden 8 keren per jaar bijgeschoold. 
7.1.2 BHV-ers worden eens per 3 jaren bijgeschoold. 
7.1.3 Samenstelling 

Naam Functie 
A. van Dijk HOP 

RH. Eizema HOP 
RKeestra HOP 
R Sybrandy HOP 
A. Vinkenborg HOP 

J.M. Zwaagstra HOP 
S.~aarsma Operator 
D.Gros Operator 
H.Hofstra Operator 
J. van Akker Operator 

G. Elverdink Operator 
G. Hilboezen Operator 
W. Kuipers Ass. Hoofd prod. 
T. Wiersma Chef ETD 

E.O. Koopmans ChefWTD 

O. Hempenius WfD 
S. Sikkema Voorman SMD 

Niet beheerste kopie afdruk 19-09-2002 
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7.2 Taken 

A. de Graaf 
E. vd Ploeg 
G. Koopmans 

1e medew. LAB 
Magazijnmedew. 
Chef Expeditie 

* met reanimatie 

x x 
X 
X 

7.2:1 De !eden van nerER~eam--zijflDelasnnet=tlet"Verlenen---varFeerste- hlllp=aan=gewonden=enf"f- h\€e!f=t = === 
overdragen van gewonden aan bevoegde artsen, ook in geval van calamiteiten. De coordinatie daarvoor 
ligt bij het Hoofd BHV. 

7.2.2 Het BHV-team is meteen inzetbaar m.b.t. repressie, ontruiming en verzorging van gewonden. De concrete 
taken zijn: 

het coordineren van de ontruiming van gebouwen; 
het verlenen van eerste hulp bij ongelukken; 
het begeleiden en opvangen van medewerkers bij ontruiming van gebouwen en/of terreinen; 
het blussen van een (begin van) brand; 
begeleiden van externe hulpverleners; 
informeren van externe hulpverleners m.b.t. de actuele stand van zaken; 
verlenen van hulp bij het voorkomen en/of beperken van milieuschade; 
afschakelen van ventilatiesystemen. 

7.3 Samenstelling crisisteam 
7.3.1 Het crisiteam bestaat uit de hoofden van de afdelingen en de directeur. 

Naam Functie Functie in crisisteam 
K.J.L. Ackerman Directeur Voorzitter 

D. Van der Duim Hoofd Produktie Adviseur 
P. Jellema Hoofd Milieukwaliteitsdienst Adviseur 

R.E. Kopmels Hoofd Technische Dienst Adviseur 

J. Stoker Hoofd Planning en Transport Adviseur 
J. Hoekstra Hoofd Financiele administratie / P&O Adviseur 

Hoofd BHV Informant / adviseur 

7.3.2 Het crisisteam wordt ingezet ingeval van calamiteiten en de leden worden op initiatief van het Hoofd BHV 
door NBO-beveiliging bijeengeroepen. 

7.4 Taken crisisteam 
De voorzitter van het crisisteam neemt besluiten ten aanzien van de te nernen acties; de overige leden 
van het team zijn adviseur(s). 
Het crisisteam coordineert de te nernen acties totdat externe hulpverleners aanwezig zijn. 
De voorzitter kan op grond van de bevindingen van het Hoofd BHV besluiten tot maatregelen, zoals 
ontruiming van gebouw(en)/terrein(en). 

8 TE GEBRUIKEN FORMULIEREN EN HULPMIDDELEN 

Niet beheerste kopie afdruk 19-09-2002 2 



Manual Rendac - (DociDList) 

Procedure 

Beheer veiligheidsmiddelen 

1 DOEl 

Nummer: 
Uilgave: 
Datum vrijgave: _ 

" 

P-220-B-04 
1 
05-12-2000 

Zeker stellen dat de aanwezige veiligheidsmiddelen beschikbaar zijn ingeval van nood 

2 REIKWIJDTE 

Het controleren van de veiligheidsmiddelen 

3 TOEPASSINGSGEBIED 

De veiligheidsmiddelen bij Rendac Bergum in Bergum. 

4 TAKEN, VERANTWOORDELlJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

- HOP controleren van de toebedeelde veiligheidsmiddelen (zie 7.1) 
- ETD controleren van de toebedeelde veiligheidsmiddelen (zie 7.1) 
- Ass. hoofd productie controleren van de toebedeelde veiligheidsmiddelen (zie 7.1) 
- WTD controleren van de toebedeelde veiligheidsmiddelen (zie 7.1) 
- NBO Beveiliging controleren van de toebedeelde veiligheidsmiddelen (zie 7.1) 
- Hoofd MKD beheersing van de uitvoering van de contrale van veiligheidsmiddelen 

5 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

Veiligheidsmiddelen de veiligheidsmiddelen worden opgesomd in de tabel onder punt 7.1. 

6 VERWIJZINGEN 

Tekening 200-02-089 (zie Autocadbestanden G:) 
MP-5 onderhoudssysteem 

7 WERKWIJZE 

7.1 In onderstaand schema is aangegeven op welke wijze de controle van diverse veiligheidsmiddelen is 
vastgelegd alsmede de daarbij behorende verantwoordelijkheden. 

HOP/NBO 

7.2 De uitvoering van bovenstaande controles wordt vastgelegd in controlelijsten/logboeken; dit wordt 
beheerst door het hoofd van de milieukwaliteitsdienst 

Niet beheerste kopie afdruk 19-09-2002 1 
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8 TE GEBRUIKEN FORMULIEREN EN HULPMIDDELEN 
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.. ~'-----" Werkinstructie 
:/ :.~ .') Calamiteiteninstructie v~~r aile 
.... "-,,' ! medewerkers ." .. /~ 

- ._- _':>,, ' 

Nummer: W-220-B-08 
Uitgave: 1 
Datum vrijgave: . 20-11-2001 

1 DOEL 

WAT TE DOEN BIJ BRAND, ONGEVAL OF ANDERE CALAMITEIT? 

2 UITVOERING 

2.1 Blijf rustig en kalm; probeer paniek te voorkomen. 

2.2 Waarschuw de Bewaking 
nummer 

I inteme·toesteJnummer I 374 
I verkortvan vast naar mobiel I 7122 

verkort van mobiel naar mobiel 7374 

2.3 Geef bij de melding kort en bondig de volgende informatie door: 
- wat er aan de hand is; 
- de plaats van de brand/calamiteit; 
- aard en omvang van de brand/calamiteit; 

bv. bij ongeval de toestand van gewonde(n); 
- uw naam. 

2.4 Gebruik de telefoon daarna niet meer, behalve voor verdere informatieverstrekking over de calamiteit. 

2.5 Wacht op instructies van uw direct leidinggevende en/of leden van het BHV-team. 

2.6 Bij noodzaak tot ontruiming van het gebouw de aanwijzingen van de direct leidingge-vende en/of leden 
van het BHV-team stipt opvolgen. 
Zorg in ieder geval voor het (Iaten) uitschakelen van aanwezige apparatuur en het sluiten van ramen en 
deuren. 
Verlaat het gebouw zo rustig mogelijk langs de kortste en meest veilige weg(aangegeven vluchtroute) 
en ga naar de aangegeven verzamelplaats op de parkeer-plaats; u dient hier te blijven tot nadere 
instructie 

2.7 Persoonlijke bezittingen die niet onmiddellijk meegenomen kunnen worden, moeten worden 
achtergelaten. 

3 BIJZONDERHEDEN 

Niet beheerste kopie afdruk 19-09-2002 1 
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1 DOEL 

Werkinstructle 

Calamiteiteninstructie voor 
leidinggevenden 

Nummer: W-220-B-09 
Uitgave: 1 
Datum vrijgave: . 20-11-2001 

WAT TE DOEN BIJ BRAND, ONGEVAL OF ANDERE CALAMITEIT? 

2 UITVOERING 

2.1 . Pro beer paniek te voorkomen. 

2.2 Waarschuw de Bewaking 

I I nummer 

I interne toestelnummer I 374 
I verkortvan vast naar mobiel I 7374 

verkort van mobiel naar mobiel 7374 

2.3. Geef bij de melding kort en bondig de volgende informatie door: 
wat er aan de hand is; 
de plaats van de brand/calamiteit; 
aard en omvang van de brand/calamiteit; 

(bv. bij ongeval de toestand van gewonde(n» 
uw naam. 

2.4. Gebruik de telefoon daarna niet meer, behalve voor verdere informatieverstrekking over de calamiteit. 

2.5. Bij ongeval: Zorg dat eventuele gewonden niet aileen worden gelaten in afwachting van de komst van 
BHV-er(s). 

Bij brand: Zorg ervoor dat de medewerkers geen gevaar lopen in afwachting van het Hoofd BHV. 

2.6. Bij noodzaak tot ontruiming van het gebouw de aanwijzingen van het BHV-team stipt opvolgen. 
Zorg bij ontruiming voor het volgende: 
Het (Iaten) uitschakelen van aanwezige apparatuur; 
Het sluiten van ramen en deuren; 
Het aangeven welke vluchtroute door de afdeling moet worden ge-bruikt; 
Een globale controle op achterblijvers (BHV-team doet een laatste controle binnen de verschillende 
ruimten). 

2.7. Stel op de verzamelplaatsen (aangegeven plaatsen op het parkeerterrein) vast of de medewerkers van de 
eigen afdelirfg zich op deze plaatsen verzameld hebben d.m.v. een telling. Houd bij de telling rekening 
met ingehuurde werknemers!!! 
Indien er BHV-ers binnen de afdeling werkzaam zijn, zijn deze waarschijnlijk al weggeroepen en 
verzamelen zich dan niet op het parkeerterrein; Bij de telling dient hiermee rekening te worden 
gehou-den. 

2.8. Meldt u zo snel mogelijk na de telling bij het crisiteam. Hier dient onmiddellijk gemeld te worden 6f en evt. 
hoeveel personen er ontbraken bij de telling. 

2.9. Afdelingen/groepen blijven bijeen op de verzamelplaats tot nadere instructie van crisis-team en/of Hoofd 
BHV voigt. 

Niet beheerste kopie afdruk 19-09-2002 1 
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1 DOEL 

Werkinstructie 

Calamiteiteninstructie voor leden 
crisisteam cq. plaatsvervangers 

Wat te doen bij brand, ongeval of andere calamiteit 

2 UllVOERING 

Nummer. 
Uitgave: 
Datum vrijgave: • 

W·220·B·10 
1 
20·11·2001 

2.1 Op aangeven van NBO-beveiliging begeeft u zich zo snel rnogelijk naar de door de beveiliging 
aangewezen plaats 

2.2 Onder voorzitterschap van de directeur of diens plaatsvervanger wordt het crisistearn gevormd. 

2.3 Het Hoofd BHV voegt zich zo snel mogelijk, nadat hij ter plekke een inschatting van de situatie heeft 
gemaakt, bij het crisisteam. 

2.4 Voor de verder te nernen akties wordt het Hoofd BHV aangestuurd door het crisisteam. 
Aile aeties welke zijn of worden genomen ter bestrijding van de gevolgen van de calamiteit dienen in het 
crisisteam te worden gecommuniceerd met het Hoofd BHV. 

3 VERANTWOORDELlJKHEDEN I BEVOEGDHEDEN 

De voorzitter van het crisisteam is bevoegd am in noodsituaties mede-delingen te geven aan de pers, de 
rest van de personeelsleden dienen zich in deze situaties te onthouden van contacten met de pers. 

4 BIJZONDERHEDEN 

Niet beheerste kopie afdruk 19-09-2002 

, 



Manual Rendac - (DocIDList) 

Werkinstructie 

Calamiteiteninstructie voor Hoofd 
BHV en BHV- en EHBO-team 

Nummer: 
Uitgave: 
Datum vrijgave: . 

W-220-8-11 
1 
20·11·2001 

' .. 0\01 '--;0': f • ., ~.' ...... J, ..... . -'/J.i( ::'i' . .. .. 

1 DOEl 

Wat te doen bij brand, ongeval of andere calamitiet. 

2 UITVOERING 

2.1 Na melding door NBO-beveiliging beoordeelt het Hoofd BHV eventueel in samenwerking met de lokale 
BHV-er of er sprake is van een calamiteit of er externe hulp moet worden ingeroepen en of het crisisteam 
bijeengeroepen moet worden. 

2.2 Ingeval van een calamiteit laat het Hoofd BHV door NBO-beveiliging zo snel mogelijk externe hulp en de 
diverse hulpteams (BHV-team, crisisteam en EHBO-team) bijeenroepen. 

2.3 Ais het crisisteam bijeengeroepen is voegt het Hoofd BHV zich zo snel mogelijk bij het crisiteam en voigt 
de hier besproken instructies op. 

2.4 Het Hoofd BHV geeft leiding aan het BHV-team en het EHBO-team. 
De BHV-ers en EHBO-ers voeren zo snel mogelijk de afgesproken taken (verzorgen gewonden, 
ontrui-ming, brandbestrijding en/of reparaties) uit. Denk am uw eigen veiligheid!!. 

2.5 Een BHV-er instrueert de medewerk(st)ers omtrent de te kiezen vluchtrou-tes. 

2.6 Controleer een ontruimde afdeling op mogelijke achterblijvers / vergeet de toiletten niet ! 

3 BIJZONDERHEDEN 

Niet beheerste kopie afdruk 19·09·2002 
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Werkinstructie 

Calamiteiteninstructie voor 
NBO-beveiliging 

~DOCl!.MENT INHOUD '-~ < - ·t .... ---- - - ( --

1 DOEL 

Nummer: 
Uitgave: 
Datum vrijgave: . 

WAT TE DOEN BIJ BRAND, ONGEVAL OF ANDERE CALAMITEIT?? 

2 UITVOERING 

2.1 Blijf rustig en kalm. 

2.2 Meldingen van calamiteiten komen binnen via de vaste of de mobiele telefoon. 

2.3 Vraag kort en bondig naar de volgende informatie: 
- wat er aan de hand is; 
- de plaats van de brand/calamiteit; 
- aard en omvang van de brand/calamiteit; 

by. bij ongeval de toestand van gewonde(n); 
- naam; 

W-220-B-12 
1 
27-08-2001 

2.4. Waarschuw direct het Hoofd BHV (=HOP-Destructor) of diens vervanger (=HOP BN/H-fabriek). Deze 
beoordeelt zo snel mogeJijk of er sprake is van een calamiteit en er externe hulp moet worden 
ingeroepen. 

2.5. Voig de instructies op van het dienstdoende Hoofd BHV. Dat kan zijn: 
a alarmeren van externe hulp via 112 en doorgeven eventuele details; 
b waarschuwen van de leden van het crisisteam m.b.v. telefoonlijst en verzamelplaats doorgeven; 
c waarschuwen van de leden van BHV-team en/of EHBO-team en m.b.v. telefoonlijst en verzamelplaats 

doorgeven. 

2.6. Ontvang de externe hulp en draag deze over aan het Hoofd BHV 

2.7. De bij u bekende informatie omtrent de calamiteit dient u 20 snel mogelijk door te geven aan het 
crisisteam. 
Hierbij geeft u in ieder geval kort en bondig de volgende informatie: 
- plaats brand/calamiteit; 
- aard en omvang brand/calamiteit; 

2.8. Instrueer de receptie dat aile telefoonlijnen vrijgemaakt moeten worden voor hulpverlening. 

2.9. Geen mededelingen geven aan de pers en op uw eigen plaats blijven. 

3 BIJZONDERHEDEN 

Houd een logboek bij van de verschillende handelingen tijdens aile calamiteitenmeldin-gen. Dit kan nuttig 
zijn bij de evaluatie van het gebeurde. 

Niet beheerste kopie afdruk 19-09-2002 1 
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. ,~."~--' Werkinstructie Nummer: W-220-B-13 
.' 

'. : :~~~:"'" "', Aigemene brandveiligheidsinstructie 
Uitgave: 1 
Datum vrijgave: . 05-12-2000 

.". - ~- ,." .. ' 

DOCUMENT INHOlll)::'· 
,~ -~--'~ 

1 DOEL 

Beschrijven van algemene voorschriften ter bevordering van de brandveiligheid 

2 STEL U OP DE HOOGTE VAN: 

a De indeling van het gebouw, de gangen en de plaats van de in- en uitgangen, trappen, e.d.; 
b De plaats en de werking van nood-uitgangen en hoe die worden geopend; 
c De plaats en de werking van: 

- slanghaspels en blustoestellen; 
- het waarschuwingssysteem. 

d De instructies "Wat te doen bij brand, ongeval of andere calamiteit ?". 

3 WERK ERAAN MEE: 

a dat de werkomgeving netjes en opgeruimd is en afval van daarvoor niet bestemde plaatsen wordt 
weggehaald ; 

b dat gangen, trappen, bordessen. (nood)uitgangen, slanghaspels en blustoestellen worden vrijgehoude 
dus geen obstakels ervoor zetten ; 

c dat defecten aan alarmerings- en brandbestrijdingsmiddelen, verwarming, verlichting, en 
waterleidinginstallaties, elektrische kabels en snoeren, machines e.d. direct aan de directie worden 
gemeld. 

d dat zelfsluitende deuren niet in geopende stand worden vastgezet / geblokkeerd. 
e dat gebreken of tekortkomingen van bovengenoemde zaken zo spoedig mogelijk doorgegeven worden 

aan de directe chef. 

4 HET IS VERBODEN: 

a te roken op plaatsen waar een rookverbod geldt; 
b open vuur te gebruiken; 
c bijverwarmingsapparatuur en eigen komforen te gebruiken, met uit-zondering van op de door de direct 

toegestane plaatsen; 
d kleding of andere goederen te reinigen met vluchtige en/of brandbare vloeistoffen; 
e brandbare materialen te plaatsen op of bij warmteverspreidende toestellen; 
f spuitbussen te gebruiken in de nabijheid van open vuur, zoals de waakvlam van een gastoe-stel, sigar 

e.d.; .. 
9 behoudens toestemming van het hoofd Technische Dienst werkzaam-heden te verrichten die 

brandgevaarlijk zijn. Deze werkzaamheden mogen aileen worden verricht als men daartoe uitdrukkelij 
toestemming heeft gekregen van de directe chef; 

h GEEF OVERTREDINGEN VAN DEZE VERBODEN DOOR AAN DE DIRECTE CHEF 

5 INSTRUCTIE EN OEFENINGEN 

Elke medewerk(st)er is verplicht deel te nemen aan instructies en oefeningen 

Niet beheerste kopie afdruk 19-09-2002 1 
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Aanvalskaart Sonae Burgum B.V. Documentnummer: A-220-BGM-01 
Printdatum: 13-04-2005 

Objectgegevens 

Indeling 

Rijroute 

Aanrijroute 
Aanrijroute overige voertuigen 

Brandweerhulpmiddelen 

Sleutelbuis/-kluis 
Brandweerpaneel 
Bluswatervoorziening 
Bedrijfsnoodplan 

Opslag gevaarlijke stoffen 

1 Chemicalienloods 
2 Afgewerkte olie 
3 Smeerolie 
4 Vetlen/olien 

Sonac Burgum Verwerkingsbedrijf Cat.3-materialen 
Damsingel 27 en 30 
0511-467300 
Damsingel 30 
NBO Beveili ing 

A Meelafdeling 
B Afdeling Vleesmeellijn 
C Ontvangsthal Vleesmeellijn 
o Bedrijfskantoor 
E Ketelhuis 
F Fabriek bijzondere grondstoffen (FBG) 
G Bloed/veren/haar-fabriek 
H Garage/magazijn/werkplaatsen 
K Chemicalienloods 
L Wennbergsilo 
M Hoofdkantoor 
N Laboratorium/hoofdkantoor 
P AWZI 

v. Harinxmaweg, Koekoekswei, Damsingel 
Idem 

Rechts naast brandweeringang 
Bij brandweeringang links aan de muur 
Op terrein en voor in de open bare weg 
Bij NBO Beveiliging, bij weegbrug 

5 Diesel in ondergondse opslagtanks 
6 Laboratorium 
7 Gasflessen 
8 Kalkmelk in opslagtank, 25.000 Itr 

NB Diverse ingangen, met name ontvangshallen, beschikken over een ontsmettingsbad met daarin 
een 1 %-natronloog-oplossing. 

Bedrijfshulpverlening 

BHV 11 personen - eerste bluswerk Herkenbaar door 
- ontruimi'l{L~ebouwen emblemen o~ kledinl1. 

EHBO 17 personen - hulpverlening Herkenbaar door 
(inc!. 10 BHV-ers), - taken worden gecoordineerd emblemen op kleding 

door het Hoofd BHV 
NB Niet aile leden van de hulpverleningsteams zijn altijd aanwezig 
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Procedure: P-210-BGM-01 Bedrijfshygiene Sonac Burgum BV (Uitgave: 1) 

Procedure Nummer: P-210-8GM-01 

Bedrijfshygiene Sonae Burgum BV Uitgave: 1 
Datum vrijgave: 23-10-2002 

1 DOEL 

Het voorkomen van herbesmetting van eindproducten door het in stand houden van een hygienische 
werkomgeving, rninimaal conform de daaromtrent gestelde eisen. 

2 REIKWIJDTE en TOEPASSINGSGEBIED 

De reiniging- en onderhoudswerkzaamheden en bestrijding van ongedierte bij Sonac Burgum en haar 
werkmaatschappijen te Sumar, Nijverdal en Heerhugowaard. 

3 TAKEN, VERANTWOORDELlJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

Zie werkwijze 

4 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

Geen 

5 VERWIJZINGEN 

Destructiewet 
Hygiene-reglement 
Schoonmaakprogramma 
Bestrijdingsprogramma ongedierte 
A-210-B-02 Bedrijfszonering Sonac Burgum 
P-210-V-040 Bedrijfszonering 
F-210-B-02 Checklist reiniging/ontsmetting SMD 
F-210-B-03 Controlelijsten hygieneplan pluimveelijn 
F-210-B-04 Controlelijsten hygieneplan verenlijn 

6 WERKWIJZE 

6.1 Indeling terrein. 

6.1.1 De produktie-afdelingen, inclusief verlading, zijn door middel van een hekwerk afgescheiden van de 
openbare weg. Op de toegangen zijn borden aangebracht met daarop de tekst: 'Verboden toegang v~~r 
onbevoegaen". 

6.1.2 Een terreinindeling in zones en de daarbij behorende hygieneregels is conform de afspraken op 
divisieniveau zoals vastgelegd in P-210-V-040 Bedrijfszonering. Een plattegrond met de zonering is 
opgenornen in A-210-B-02. 
Uitgangspunt hierbij is het voorkomen van kruisbesmetting tussen grondstoften en eindproducten door 
voertuigen en personen.De routing van voertuigen en personen is hierop afgestemd. De routing van 
personen is vastgelegd in het hygienereglement (zie 6.1.3). 

6.1.3 Er is een hygienereglement dat is opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van het HMKO. Oit 
reglement wordt aan iedere (ook tijdelijke) medewerker ter hand gesteld door het Hoofd 
Personeelszaken. 

Niet beheerste kopie afdruk 15-12-2003 1 



Procedure: P-210-BGM-01 Bedrijfshygiene Sonac Burgum BV (Uitgave: 1) 

In het hygienereglement komen onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde: 
- wielontsmetting voertuigen; 
- gebruik personensluizen; 
- kleding; 
- persoonlijke hygiene; 
- gebruik gereedschappen; 

-- - . - scnoonma-ar-en-ontsmettingsfaciliteiten.- -------
6.1.4 Vanaf het moment dat deze documenten beschikbaar zijn, wordt het hygienereglement samen met 

overige van toepassing zijnde reglementen onder verantwoordelijkheid van het betreffende 
afdelingshoofd verstrekt aan toeleveranciers van diensten. 

6.2 Schoonmaakprogramma 

6.2.1 Het schoonmaakprogramma is vastgelegd in MP5 (PPO's) en hygieneplannen voor de verschillende 
verwerkingslijnen (F-21 0-B-02/03/04/05). 

Op basis van het schoonmaakprogramma vindt een regelmatige reiniging/desinfectie plaats van 
apparatuur, opslagruimten/silo's bedrijfsruimten en vloeren, transportmiddelen etc. 
Het schoonmaakprogramma wordt opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van het Hoofd 
Producie en bestaat uit de navolgende onderdelen: 
1 De te reinigen apparatuur; 
2 De te reinigen bedrijfsruimten en/of vloeren; 
3 De te reinigen transportmiddelen; 
4 De frequentie van reiniging en het tijdstip van uitvoering; 
5 Door wie de reiniging wordt uitgevoerd; 
6 De te hanteren schoonmaakmiddelen/chemicalien met vermelding van het toelatingsnummer; 
7 De methode van reiniging; 
8 Maatregelen ter bescherming van werknemers; 
9 Maatregelen ter bescherming van eindproducten. 

6.2.2 De uitvoering van het schoonmaakprogramma wordt gedaan door de Schoonmaakdienst en 
dienstdoende operators. De uitvoering van (onderdelen van) dit programma wordt beoordeeld door de 
assistent Hoofd productie voor wat betreft de schoonmaakdienst, en de Hoofdoperator voor wat betreft 
de schoonmaakwerkzaamheden per dienst. Hoofd Productie en assistent HP controleren en archiveren 
de rapportages. 

6.3 Bestrijding ongedierte en weren van vogels 

6.3.1 Het bestrijdingsprogramma voor ongedierte is in beheer bij het Hoofd Productie.Het wordt uitgevoerd 
door derden onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Productie. Het programma bestaat uit de 
navolgende onderdelen: 

methodiek van ongedierte bestrijding; 
bestrijding vogels en weren van huisdieren; 
toegepaste bestrijdingsmiddelen met vermelding van toelatingsnummer; 
frequentie en tijdstip van de bestrijding; 
maatregelen ter bescherming van de werknemers; 
maatregelen ter bescherming van eindprodukten. 

Het toeziclit op uitvoering gebeurt middels rapportages van de uitvoerende Firma door het Hoofd 
Productie. 
Deze rapportages worden door Hoofd Productie gearchiveerd. Minimaal eenmaal per jaar worden 
uitvoering van werkzaamheden op, en algemene toestand van het object door een deskundige 
beoordeeld. Hiervan wordt een rapport opgemaakt en voorgelegd aan Hoofd Productie. 

6.3.2 Vogels worden geweerd door het rein houden van terrein en transportmiddelen en het gesloten houden 
van afdelingen. 

6.4 Tenminste eenmaal per kalenderjaar of zoveel vaker als noodzakelijk wordt geacht, wordt het 
schoonmaakprogramma en het bestrijdingsprogramma ongedierte getoetst op effectiviteit en actualiteit. 
Deze toetsing wordt gec06rdineerd door het Hoofd Produktie. Zonodig vindt een aanpassing plaats. 

Niet beheerste kopie afdruk 15-12-2003 2 
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Procedure: P-190-8GM-03 Klachtenbehandeling milieu (Uitgave: 4) 

~ Procedure 

~ Klachtenbehandeling milieu 
Nummer: P-190-BGM-03 
Uitgave: 4 
Datum vrijgave: 15-05-2003 

(DOCUMENT INHOOe. 

1 DOEL 

Het op een eorreete wijze behandelen van milieuklaehten. 

2 REIKWIJDTE en TOEPASSINGSGEBIED 

De binnenkomst van milieuklaehten, het aehterhalen van een mogelijke oorzaak, vastleggen 
van de externe eommunieatie, het voeren van (extern) overleg naar aanleiding van de klaeht en 
de registratie van gegevens die betrekking hebben op de milieuklaeht. 
Het betreft de milieuklaehten die binnenkomen bij Sonae 8urgum. 

3 VERWIJZINGEN 

P-040-8-05 Corrigerende maatregelen algemeen. 
F-190-8-03 Milieuklaehtenformulier 

4 DEFINITIES 

Milieuklaehten 
Mondeling (telefonisch) of schriftelijk geuite overlast met betrekking tot luchtverontreiniging (o.a. 
stank), geluidhinder, waterverontreiniging en/of bodemverontreiniging ten gevolge van de 
bedrijfsvoering. 

8evoegd gezag 
De overheidsinstanties welke zijn belast met uitvoering van (onderdelen van) de 
milieuwetgeving; deze zijn: 
Provincie, RIMH, gemeente, Waterschap en (milieu)politie. 

5 PROCEDURE 

5.1 Tijdens kantooruren worden milieuklachten via de receptie doorgegeven en derhalve ontvangen 
door de medewerker MKD. 8uiten kantooruren worden milieuklachten ontvangen door de HOP. 
In het laatste geval informeert de HOP de eerst volgende werkdag, met inachtneming van 5.2 
en 5.3, de medewerker MKD. 
N8 Ingeval van afwezigheid van de medewerker MKD worden klachten doorgegeven aan het 

Hoofd MKD of 8eheerder A WZI. Eventueel vult de receptioniste zelf formulier F-190-8-03 
in. 

5.2 De ontvanger (medewerker MKD of HOP) van de milieuklacht registreert de melding van de 
klacht, hiervoor is F-190-8-03 Klachtenformulier beschikbaar, ten behoeve van de registratie 
van de klacht in een klachtenbestand. Aile externe communicatie wordt eveneens vastgelegd 
op dit formulier. 

5.3 De ontvanger van de milieuklacht zoekt naar de mogelijke oorzaak ervan. Ais een aanwijsbare 
oorzaak kan worden aangetoond, wordt in overleg met het betreffende afdelingshoofd deze 
z.s.m. weggenomen. De bevindingen en acties worden samen met de getroffen maatregelen 
geregistreerd, eventueel op formulier F-190-8-03. 
Een ingevulde formulier wordt vervolgens naar de medewerker MKD verstuurd (via post of 
e-mail). 

5.4 De medewerker MKD doet telefonisch verslag van de bevindingen aan: 

Niet beheerste kopie afdruk 15-12-2003 
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1 de klager, indien deze de klacht rechtstreeks heeft doorgegeven; 
2 de provincie, indien de klacht na tussenkomst van de provincie is doorgegeven. 
80venstaande wordt vermeld op het klachtenformulier. 

5.5 Ingevulde milieuklachtenformulieren worden gearchiveerd door de medewerker MKD. De 
gegevens van elke milieuklacht verwerkt de medewerker MKD in een milieuklachtenbestand. 

5.6 De medewerker MKD ' rengt 'e ' 'ac ten fer oespr~kiiTg-inlfe-¥'rojectvergading . Afhank~lijk-van 
de aard van de klacht wordt een nadere analyse naar de oorzaak opgestart. Op initiatief van 
medewerker MKD wordt zonodig een verbeteringsprogramma opgestart conform de 
P-040-8-05 Corrigerende maatregelen algemeen. 
Het hoofd MKD communiceert de klachten in het wekelijkse MT-overleg. 

6 BIJZONDERHEDEN 

6.1 In die gevallen waarin een bevoegd gezag naar aanleiding van een of meerdere klachten een 
bedrijfscontrole uitvoert, wordt de betreffende ambtenaar begeleid door de medewerker MKD 
(tijdens kantooruren) dan wei de HOP (buiten kantooruren). 

6.2 De door de HOP gevoerde externe communicatie, wordt de volgende werkdag zo spoedig 
mogelijk telefonisch en per mail vastgelegd naar de medewerker MKD en het hoofd MKD. 

Niet beheerste kopie afdruk 15-12-2003 2 
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Procedure: P-231-BGM-01 Kalibratie, ijking, justering en onderhoud (Uitgave: 2) 

~ 
Procedure 

(IIODl ) Kalibratie, ijking, justering en 
'I.~ onderhoud 

./ 

Nummer: P-231-BGM-01 
Uitgave: 2 
Datum vrijgave; 28-01-2004 

Q~P~9=C=U~M~E_NT-=IN=H=O=U=~====~ __ ~~~ __________________ ~ ______________ ~) 

1 DOEL 

Het vastleggen van het systeem waardoor meet- en beproevingsmiddelen op de juiste wijze worden 
gekalibreerd en onderhouden, teneinde zeker te stellen dat deze apparatuur betrouwbaar is. Het betreft: 

de middelen die onderdeel uitmaken van de procesapparatuur. 
laboratoriumapparatuur 

2 REIKWIJDTE en TOEPASSINGSGEBIED 

Aile keurings- meet- en beproevingsmiddelen inclusief beproevingssoftware met certificaat zijn 
eigendom van de keurende instantie. 

3 TAKEN, VERANTWOORDELlJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

Zie werkwijze 

4 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

Werkstandaard 
Standaard die, zelf gekalibreerd door vergelijking met een referentiestandaard, bestemd is voor het 
kalibreren van de overige meetmiddelen en referentiematerialen. 

Kalibreren 
Het bepalen van de waarde van de afwijkingen van een meetmiddel of referentiemateriaal ten opzichte 
van een van toepassing zijnde standaard en, indien noodzakelijk, het bepalen van andere metrologische 
eigenschappen. 

IJken 
Het vaststellen of het meetmiddel of referentiemateriaal geheel voldoet aan de bij de aard van het 
onderzoek behorende en op het tijdstip van de vaststelling geldende voorschriften. 

Justeren 
Het verrichten van handelingen nodig om een meetmiddel of referentiemateriaal zodanig nauwkeurig te 
laten functioneren dat het geschikt is voor het gebruiksdoel. 

Standaard 
Een in een kalibratiesysteem vastgelegd meetgegeven met de hoogste nauwkeurigheid. Deze 
standaard levert de basisnauwkeurigheid welke gebruikt kan worden om meet- en testmidde/en te 
kalibreren. 

Meet- en beproevingsmiddelen 
Aile middelen die opgenomen zijn in het kalibratiesysteem en die gebruikt worden am te bepalen of iets 
voldoet aan zijn specificaties; bijvoorbeeld door meten, ijken, testen, wegen, inspecteren en analyseren. 
Tevens aile produktiemiddelen. als zodanig door het HMKD bepaald, die: 

bepaalde specificaties aan produkt of dienst toekennen , welke niet in een later inspectie- of 
processtadium worden gecontroleerd; 

Niet beheerste kopie afdruk 12-05-2004 1 



Procedure: P-231-BGM-01 Kalibratie, ijking, justering en onderhoud (Uitgave: 2) 

gebruikt worden v~~r diagnosedoeleinden. 

Kalibratie-interval 
Tijdsverloop tussen twee opeenvolgende kalibraties van een en hetzelfde meet- of testmiddel of €len en 
dezelfde standaard. 

-~---------~~------------ - - --
5 VERWIJZINGEN 

Kalibratievoorschriften van de fabrikant; 
Certificaten van apparatuur; 
Kalibratierapporten van toeleveranciers 
Werkinstructies kalibratie en justering 
P-170-B-01 Recallprocedure (moet aangepast worden, wordt divisieprocedure) 
P-040-B-03 Interne audit 
F-230-B-02 Kalibratielijst laboratorium 
F-231-B-09 Kalibratielijst meetapparatuur productie/milieu 

6 WERKWIJZE 

6.1 Waar deze procedure als verantwoordelijke de chef E-TD is genoemd geldt dit uitsluitend voor keurings
meet en beproevingsmiddelen niet behorende tot de keurings- meet en beproevingsmiddelen van het 
laboratorium. In dit geval is het HMKD verantwoordelijk. 

6.2 De Chef E-TD is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, kalibratie en registratie van aile keurings
meet- en beproevingsmiddelen die in het bedrijf in gebruik zijn . Kalibratie, ijking en justering van 
keurings- meet- en beproevingsmiddelen zal worden uitgevoerd door externe instellingen die gebruik 
maken van NKO- of NMI-gecertificeerde standaarden. 
Deze instellingen zijn opgenomen op de lijst van toegestane leveranciers. 
Daarnaast worden keurings- meet- en beproevingsmiddelen in gebruik gesteld, die voorzien zijn van 
een kalibratiecertificaat. 

6.3 Inventarisatie 
De chef E-TD houdt inventarisatielijsten bij, waarop de keurings- meet- en beproevingsmiddelen zijn 
geregistreerd. Op deze lijsten komen de navolgende gegevens voor: 

Equipment nr.van het instrument of loop. 
MeetdoeJ; 
Type-aanduiding en nummer; 
Meet- waarde en bereik; 
Meetnauwkeurigheid; 
Kalibrerende instantie; 
Kalibratie-interval; 
Wei of niet een onderdeel van een CCP 

Verder wordt door middeJ van codes en beschrijvingen aantekening gehouden van afwijkingen, 
justeringen en eventuele reparaties die zich hebben voorgedaan. Daarbij worden de volgende 
coderingen gebruikt: 
K = Kalibratie; 
KB = Kalibratie met bijstelling; 
R = Reparatie zonder kalibratie; 
KR = Kalibratie na reparatie; 
J = Justering. 
De Chef E-TD zorgt ervoor dat minimaal1 x per jaar dit inventarisatieoverzicht gerapporteerd wordt aan 
het Hoofd TD. 

6.4 Mutaties 
Mutaties in de apparatuur en aanschaf van nieuwe keurings- meet- en beproevingsmiddelen en het 
ontmantelen van oude of beschadigde apparatuur wordt verwerkt in MP5 onder verantwoordelijkheid 

Niet beheerste kopie afdruk 12-05-2004 2 



Procedure: P-231-BGM-01 Kalibratie, ijking, justering en onderhoud (Uitgave: 2) 

van de Chef E-TD. 

6.5 Coderen van keurings- meet- en beproevingsmiddelen 
Aile keurings- meet- en beproevingsmiddelen moeten duidelijk voorzien zijn van een registratienummer 
en een sticker waarop de datum van de volgende kalibratie moet zijn vermeld. Dit is niet van toepassing 
voor meetapparatuur welke minimaal een maal per week gekalibreerd dient te worden. Deze worden 

__ -'v'oorzienvan_een_blauwe_sticker-meteen-registratienummer-;-De-validiteit-vandeze meetapparatuur is ------
geldig tot de in de frequentietabel aangegeven kalibratietermijn . 

Indien de procesoperator een afwijking constateert van de norm dient de E-TD te worden 
gewaarschuwd om het apparaat te herstellen/vervangen. Tevens dient de operator het Hoofd Productie 
te waarschuwen welke dient na te gaan of het vooraf geproduceerde (half)produkt voldoet aan de 
gestelde normen. Na herstel of vervanging dient de meetkring opnieuw gekalibreerd te worden. 
Registratie en sticker moet bij voorkeur aan de voorzijde van het apparaat worden aangebracht. 
Bovenstaande vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Chef E-TD. 

6.6 Kalibratie-interval 
Bij het vaststellen van het kalibratie-interval wordt rekening gehouden met: 

wettelijke eisen; 
eisen van de fabrikant; 
de gebruiksmethode. 

De chef E-TD analyseert de resultaten van kalibratie en beoordeelt aan de hand hiervan, of wijzigingen 
hierin noodzakelijk. 

6_7 Relatie meetmiddel en meetdoel 
Het HMKD zal bij de aanschaf van meetmiddelen adviseren welke dienen te worden opgenomen in het 
kalibratiesysteem. 
De Chef E-TD is er verantwoordelijk voor dat de meetonnauwkeurigheid wordt beoordeeld in relatie tot 
het meetdoel. 

6.8 Het op peil houden van het kalibratiesysteem 
De Chef E-TO is verantwoordelijk voor het op peil houden van het kalibratiesysteem. Dit houdt o.a. in , 
het onder zijn verantwoordelijkheid systematisch bijhouden van veranderde inzichten op het gebied van 
kalibreren en meten, om zonodig de beheersingsmethodes of werkinstructies aan te passen. 
Tevens wordt jaarlijks het kalibratiesysteem door het HMKO geverifieerd om ervoor te zorgen dat het 
doeltreffend blijft daarbij wordt. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van P-040-8-03 Audit. 
Oocumenten m.b.t. kalibratie moeten gedurende minimaal vijf jaar worden bewaard in de kluis op het 
bedrijfskantoor. 

6.9 Het gebruik van keurings- meet- en beproevingsmiddelen. 
Indien keurings- meet- en beproevingsmiddelen niet langer naar behoren functioneren en reparatie niet 
zal plaatsvinden, beslist de Chef E-TD dat deze moet(en) worden verwijderd en voorziet het apparaat 
van het etiket: afgekeurd. 
Het apparaat wordt vervolgens definitief buiten gebruik gesteld en uit het bestand genomen. Het HMKD 
wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

6.10 Het nemen van maatregelen t.a.v. afwijkingen bij meetmiddelen 
Wanneer bij de uitvoering van de kalibratie van het meetmiddel zodanige afwijkingen worden 
vastgesteld dat het hoofd TO de betrouwbaarheid van de resultaten verkregen met het meetmiddel in 
twijfel dient te trekken, dan zal hij met betrokken medewerkers de consequenties beoordelen. Oit kan 
eventueelleiden tot het gestelde in de Recallprocedure P-170-8-01 
De Oirecteur en het HMKO wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

6.11 De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken, een goed gebruik en het goed 
functioneren van meetmiddelen. Eventuele beschadigingen moeten direct worden gemeld bij de Chef 
E-TD. 
Eventueel aanwezige justeringszegels mogen niet worden verwijderd of verbroken. Apparatuur voorzien 
van de sticker: "afgekeurd", of waarvan de geldigheidsdatum is verstreken mag niet worden toegepast. 

Niet beheerste kopie afdruk 12-05-2004 3 
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6.12 De Chef E-TD dient ervoor zorg te dragen dat de omgevingsfactoren geschikt zijn voor het uitvoeren 
van de kalibraties, de keuringen, metingen en beproevlngen. Hij zal bij het kaHbreren een geldige 
herleidbaarheid tot ihternationale of nationae! erkende standaarden nastreven indien dit contractueel 
met de opdrachtgevers is vastgelegd. 

7 --BIJZONDERHEDEN - -- - - ---

7.1 In het bedrijf worden keurings- meet- en beproevingsmiddelen gebruikt welke geen onderdeel zijn van 
het kalibratiesysteem. Deze middelen zUn niet vaarziEm van een duidelijke etikettering met 
vervaldatum.Deze worden niet van belang geacht voor het TQM-systeem. 

7.2 Een lijst van door externe instanties uit te voeren ijkingen en kalibraties is aanwezjg op de afdeling. 

Niet beheerste kopie afdruk 12-05-2004 4 
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P 209-80-103 KETEL 3 (AFGASSENKETEL) BO STM1 200-RAYON1 

200 

P 209-T-103 STOOMDRUM KETEL 80-103 T STM3 200-RAYON1 

200 

P 216-80-101 STOG)MKETEL (KETEL 1) 80 STM1 200-RAYON1 

200 

P 216-80-102 STOOMKETEL (KETEL 2) 80 STM1 200-RAYON1 

200 

P 216-80-104 STOOMKETEL (KETEL 4) 80 STM1 200-RAYON1 

200 

P 216-H-101 VERWARMER CONDENSAAT VETIANKS (VAT 88) H STM2 200-RAYON1 

200 

P 216-T-102 STOOMVERDEELSTUK (VAT 37) T STM3 200-RAYON1 

200 

P 216-T-104 CONOENSAAT TANK IN SRM (VAT 80) T STM3 200-RAYON3 

200 

P 216-T-105 CONDENSAAT FLASHTANK KETELHUIS (VAT 83) T STM3 200-RAYON1 

200 

P 216-T-707 CONDENSAAT FLASH VAT (VAT 93) T STM3 200-RAYON1 

200 

P 222-CK-101 VOORKOKER/FLASHVAT (NOORO). (VAT 23) CK STM 200-RAYON2 

200 

P 222-CK-102 VOORKOKERIFLASHVAT (ZUIO) (VAT 22) CK STM 200-RAYON2 

200 

P 222-H-127 VEROAMPER 1-STE TRAP C.G. (VAT 84) H STM2 200-RAYON2 

200 

P 222-H-129 VEROAMPER 2-0E TRAP C.G. (VAT 82) WEST. H STM2 200-RAYON2 

200 

P 222-H-131 VEROAMPER 2-0E TRAP C.G. (VAT 81) OOST H STM2 200-RAYON2 

200 
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p 222-H-133 VAlSTROOMVERDAMPER C1-TRAP (VAT 24) H STM2 200-RAYON2 

200 

P 222-H-134 VALSTROOMVERDAMPER C2-TRAP (VAT 85) H STM2 200-RAYON2 

200 

P 222-H-135 WARMTEWISSELAAR C3 VEROAMPER H 8TM2 200-AAYON2 

200 

P 222-H-1 44 VETSTERllISATOR (VAT 40) H STM2 200-AAYON2 

200 

P 223-CK-210 AUTOCLAAF PLUIMVEE ryAT 10) CK STM 200-RAYON2 

200 

P 223-CK·211 AUTOCLAAF D.E. (VAT 11) BD CK STM 

P 223·CK-212 SCHIJVENDROGER (VAT 12) CK STM 200-AAYON2 

200 

P 223-CK-213 AUTOCLAAF D.E. (VAT 13) CK STM 200-RAYON2 

200 

P 223-CK-214 AUTOCLAAF D.E. (VAT 14) CK STM 200·RAYON2 

200 

P 223·CK-215 AUTOCLAAF D.E. (VAT 15) CK STM 200-RAYON2 

200 

P 223-CK-216 SCHIJVENDROGER D.E. (VAT 16) CK STM 200·AAYON2 

200 
p 223·CK-217 AUTOCLAAF D.E.(VAT 17) CK STM 200-RAYON2 

200 

P 233·CK-l00 AUTOCLAAF (VAT 74) BD CK STM 200-RAYON3 

200 

p 233-CK-l04 FLUIDISER HAARlIJN (VAT 77) CK STM 200·RAYON3 

200 

P 233-CK-l05 HYDROllSEA HAARLIJN (VAT 78) CK STM 200·RAYON3 

200 

p 233-0-100 STORD BARTZ DADGER (VAT 21) BD 0 SIMS 200-RAYDN3 
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200 

P 233-D-106 SCHIJVENDAOGEA HAAAMEEL (VAT 72) D STM5 200-RAYON3 

200 

P 233-MX-101 MIXER HAARVERWERKING (VAT 79) MX STM4 200·RAYON3 

200 

p 243-CK-065 BLOEDAUTOClAAF (VA.T 75) CK STM 200-RAYON3 

200 

p 243-CK-066 BLOEDAUTOClAAF (VAT 76) CK STM 200·RAYON3 

200 

p 243-CK-067 BLOEDAUTOCLAAF (VAT 67) CK STM 200-RAYON3 

200 

P 243-CK-069 BLOEOAUTOCLAAF (VAT 69) CK STM 200-RAYON3 

200 

P 243-T-055 STERILISATIEVAT (VAT 68) T STM3 20Q·AAYON3 

200 

p 244-CK-061 VERENAUTOClAAF (VAT 61) BD CK STM 2M-RAYON3 

200 

p 244·CK-062 VERENAUTOCLAAF (VAT 62) BO CK STM 20D-AAYON3 

200 

P 244-CK-063 VEAENAUTOCLAAF (VAT 63) BO CK STM 20Q-AAYON3 

200 

p 244·CK-064 VERENAUTOCLAAF (VAT 64) CK STM 200-RAYON3 

200 

P 244-CK-065 FLUIOISER 244-CK-065 (VAT 91) CK STM 200-AAYON3 

200 

P 244-CK-066 HYOROLYSEA 244-CK-066 (VAT 89) CK STM 200·RAYON3 

200 

P 244-0-052 VEAENMEELDROGEA (ROTA DISC) (VAT 87) 0 STMS 200-RAYON3 

200 

P 244-MX-OSO SNELMENGER TBV HYOROLISER 244-CK-066 (VAT 90) I MX STM4 200-RAYON3 1 
IJ 
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BLOWTANK METAALHOUOENO AFVAL (VAT 92) 
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WARMTEWI5SELAAR 12 M2 (VAT 50) 
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Procedure: P-204-BGM-01 Inzamelen, opslag en afvoer van afvalstoffen (Uitgave: 2) 

@ 
Procedure o Inzamelen, opslag en afvoer van 
afvalstoffen 

Nummer: P-204-BGM-01 
Uitgave: 2 
Datum vrijgav~: 26-08-2003 

CbOCUME~T INHOUDc.. ) 
~---~~~~~~~~------~~~------~~~--~~-----

1 DOEL 

Het zorgen van een goede afvoer van afvalstoffen zodat aan de daarvoor geldende regelgeving wordt 
voldaan. 

2 REIKWIJDTE en TOEPASSINGSGEBIED 

Het inzamelen, opslaan en afvoeren van de afvalstoffen, die bij Sonae 8urgum verwijderd worden. 

3 TAKEN, VERANTWOORDELlJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

Deze zijn vaslgelegd in de versehillende werkinstrueties. 

4 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

De afvalslroom wordt onderverdeeld in de volgende eategorieen: 
- Proeesonafhankelijk niet-gevaarlijk afval; 
- Proeesafhankelijk niet-gevaarlijk afval; 
- Gevaarlijk afval 

5 VERWIJZINGEN 

Inzamelen afval, CTD 
Inzamelen afval, Monteurs 
Inzamelen afval, Sehoonmaakdienst 
Inzamelen afval, Produetieafdeling 
Inzamelen afval, Kantoren 
Inzamelen afval, Garage 
Inzamelen afval, Laboratorium 

Afvoeren afval, 1e Chemiseh Medewerker 
Afvoeren afval, Chef garage 
Afvoeren afval, Magazijnmeester 
Afvoeren afval, Chef ETD 
Afvoeren qfval, Chef WTD 
Afvoeren afval, Sehoonmaakdienst 
Afvoeren afval, Hoofd Productie 
Afvoeren afval, Medewerker AWZI 
Faetuurafhandeling afvalstoffen, AWZI 
Faetuurafhandeling, afgevoerde afvalstoffen 

Aanvragen van afvalstroomnummers 

6 WERKWIJZE 
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W-204-8-02 
W-204-8-04 
W-204-8-05 
W-204-8-06 
W-204-8-08 
W-204-8-09 
W-204-8-13 

W-204-8-07 
W-204-8-10 
W-204-8-11 
W-204-8-12 
W-204-8-14 
W-204-8-15 
W-204-8-16 
W-204-8-17 
W-204-8-18 
W-204-8-19 
W-204-8-20 



Procedure: P-204-8GM-01 Inzamelen, opslag en afvoer van afvalstoffen (Uitgave: 2) 

6.1 Het Hoofd Productie draagt zorg voor het aanvragen van benodigde afvalstroomnummers voor de 
verschillende afvalstromen, eventueel in overleg met de afdeling MKD. Zie ook W-204-8-20 Aanvragen 
van afvalstroomnummers. 

6.2 De afvalstoffen worden zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en afgevoerd. 
6.2.1 Procesonafhankelijk niet-gevaarlijk bedrijfsafval wordt op de afdelingen/in de gebouwen verzameld in 
.-- - rolcentainers .of~op een andere-wijze. ,De~schoonmaakdienstyerwi§..~elt wekelijl.<~_9~ yol~ rolcontail1~rs "._ 

voor lege. De volle containers worden opgeslagen in de afvalstoffenloods. Het op een andere"wijze-" '.. . --
apart genoiiden aM31 wordt 01:1 afroep "door de-sch-oonmaakd ienst in" de-daarvoor geschikte middelen 
opgeslagen. 

6.2.2 Procesafhankelijk niet-gevaarlijk bedrijfsafval wordt verzameld in grotere containers of silo's welke op 
speciaal daarvoor bestemde plaatsen staan opgesteld. 

6.2.3 Gevaarlijk afval wordt in daarvoor geschikte middelen opgeslagen. 
Een overzicht van de diverse soorten afvalstromen, de wijze van opslag etc. is opgenomen in 

A-204-8-03. 
6.2.4 8iofiltermateriaal dat vrijkomt bij vervanging van de vulling van de biobedden wordt onderzocht en 

getoetst aan 800M-parameters. Afhankelijk van de samenstelling wordt het op het bedrijfsterrein 
ondergewerkt dan wei afgevoerd. Eem en ander conform de vergunningvoorschriften van de 
Wm-vergunning d.d. 12 december 1995. 

6.3 De schoonmaakdienst controleert tijdens het inzamelen van de afvalstoffen of er verkeerde afvalstoffen 
bij elkaar in een container/vat zitten. Ais dit het geval is wordt de degene die er verantwoordelijk voor is 
er op aangesproken. 

6.4 De afvoer van afvalstoffen is veelal contractueel geregeld. De meeste afvalstoffen worden wekelijks 
door de inzamelaar afgevoerd. Een beperkter aandeel wordt op afroep opgehaald. 

6.5 De facturering van afvoer- en verwerkinskosten vindt periodiek plaats en wordt gecontroleerd door de 
verantwoordelijke medewerkers. 

6.6 De registratie van de afgevoerde afvalstoffen en de daarbij behorende kosten, wordt verzorgd door de 
afdeling Administratie. 

6.7 De inzameling, opslag en vervolgens de afvoer van eenmalig vrijkomende afvalstromen wordt door de 
betrokken medewerkers in overleg met een erkende inzamelaar, eventueel in samenspraak met het 
Hoofd productie, vooraf besproken. 

6.8 Het inzamelen en afvoeren van afvalstoffen alsmede de daarbijbehorende factuurafhandeling is 
vastgelegd in werkinstructies zoals genoemd onder 5 VERWIJZINGEN. 

7 TE GEBRUIKEN FORMULIEREN EN HULPMIDDELEN 

i.e. de bijbehorende werkinstructies, formulieren etc. 
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101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

.Ie. ,erwijdering afvalstoffen 

OPSLAGMIDDE IVERAN'IWOORDELlJKE IVERZAMELPUNT 1 IVERZAMELPUNT 21FREOUENTIE I FREO. AFVOER I VERVOERDER IINZAMElAARf 

VAN 1 NAAR 2 VERWERKER 

AFVALSTOF BRON HERKOMST FACTUUR IPARAAF 

I 

DOCUMENT 

PROCESONAFHANKELlJK NIET GEVAARLlJK AFVAL 

Pap~er diverse dozen . - .--
Papier kantoren container 

H~ul produC!1e container 
8ouw· en sloopafval CTO • container 
8elon-Em puinarval erD containe; 
Meiaie,; - diverse ba"- ;-

GiiiS divers'e ... container 

Verpakkingsafval d1ve;.se conl.iiMr 
Ove-rigbedMjf;;afval diverse container 
Veeg'vun .... . . diverse container 
Banden !1"r!!g~ ~ 

PROCESAFHANKELlJK NIET·GEVAARUJK AFVAL 

hoofd schoon_maakdie~sl 1".£ ~fde~g 
controller op afdeling 
heftruckchauffeur afvalsloffenloods 
ChB~" aivalstoffenlo'ods 
cherWTD afvalsiOffenloods 
iioord' sctiO~;;m;;akdiensl opardeling ' .. . 
hoofd-~kdienSt afvaisloffe",oocis 

hoord schoonmaakdiensl op aldeling 
hoard schoonmaakdiensl iii> ardeTriQ' ._. 
hoord schoorimaakdienst afvalsiOffenloods ' 

~her g;;;:~e • . :. J!~rag~ •• ' ~. 

o.:'~:.~hem . opslag . ~~dien ~odig 1x per week _ _ .. vlijwilliger kerl< • ~___ g_~~n ,.kllnlng • _ _ ,--.- n.v.1. r;,~.!:...... _ 
1 x per maand Prodak Archiefvern Prodak Archiefvern Proda'k Archiefvern Controller n v.l , 
op alroep - - . . ~ - -- BFi-- -- -- . SF! ' . ... - .. HOoidProduciie . F, B. W 

op alroep Zijlslr.- .. Zijlslra iq(;jui ' . . ChefWTD' .. F, S:W . 
. . op alroep " van Assen -. Van Assen Van Assen - II ciieiViiTD F, e:w --

~vaisloffe~io~ds' op afroep ' ~ Reilsma .. ~. - ReiiSnii __ .. _ ... Relis;na-- '" ~:. _ HoordP~oduciie . ~~ ~-= _-= 
op arroep Essenl Milieu Essenl Milieu Essenl M~icu . Hoord Produclie F, B, W .- _. _------_ ... ---,--- - -- - ----._ . ---.~ . 

afvalsloffenloods indien nodig 1x per week Essenl Milieu Essenl Milieu Essenl Mlffeu Hoord Produclie F, B, W 
" 'afvalsloff • .iiOodS ----- - 1xperweek BFI - BF'-- 8FI ' H~ucii. F, B, W 

~ 8Ft. . . .. SA BFi ' Hoord Produclie ' F. B, W -
2xperweek ProfileTyreCenlre ProfileTyreCenlre Profite Tyre Ce.nlre - Cherga,age-' F- - ----

-- ... ~I ----- -- - - a .- -- -- - i ---- -- --- ---

201lzuiveringss'ib 
202 Arviiiwaler 
203 Siii:iReSiex - - -

204 ArVaiWaler Reslex 
I
AWZI lanks medewerl<er AWZI tanks 

•• ~. _ J~nklindikke~ medewerl<er AWZI tanklindikker bij AWZI 

-.:.' !!!~!~~ -= ~ __ container~_ hoofd produclie - -~ p,""OdUc"',tie-----.-I_--_-·~ -.-~.=-t== 
Reslex _ _ I_a_nk _____ r'!!edewerl<er AWZI _ ~ • • ___ __ _ --:-f= 

op .Imop v.d. Veen 
op arroep _ v.d. Veen 
op "fmop Essenl Milieu 
op arroap v.d. Veen 

Varlechl Walerschap v.d,Veeni Vanechl wat. Hoold M1IieuIKwaL F.B,W 
waler.chap FrieSland v.d. \fee';' . Waterschap Hoold MilieulKwal, F,B,W 
Essent Milieu Essent Milieu' , Hoord Produclie F,B,W 
Walersci1ap Fliesland v.d. Veen + W~~:rscHap Hoord MilieulKwal. f~ 

GEVAA~UJKAFVAL 

301 Kjeldahlvloeislol laboralorium val 1 e medewerl<er lab, laboralolium 1x per week Essenl Milieu Essenl Milieu Essenl Milieu Hoard Produclie F. B 
302 ail.vloeislo; --= _ laboralo_rfum •.• . val -==-~ ~-=--= !'!.medewerl<ertab. · _ labor~~?~~ . __ _ ..: -:_- - - - _____ ~ opafroep EssentMlIIeu Es •• ntM\'ieu Essenl Milieu ~~ Ijicj(jfcjP~ ~ ~. 
303 !:ab~alolium~val ge!!,!~gd _. ~~ . val _ __ . lemedewerl<erlab.~ __ ._ laboralonum , ___ .. _ ____ _ 0'p'.rroep Essenl Milieu Ess.1ItMllieu EssentMllleu _ ... l100fd ProducU. _ ~ _ . _ . 
304 Gebruikle reagenlia laboralorium oorspr. verp. 10 medewer1<er lab. laboralolium op arroap VanGend&Loos Dr Lange geen reke"lng . n.v.l. BvO 
305 HalogeenrijkorganischaiVai - laboralorium-- " 101. jef1)lcan - · 1emedewerl<erl ab. laboratolium • • - - - . -- . Ix per week EssentMilieu Essentl.ilileu EssentMilieu - --- l1oordProduclie til -
306 Kwikhoude;;d afval . . • .. . •• diverse. -::::.::: - - innesje -- 1e medewerl<erla~ . ..... ~"!. _._~=-:::....::: : -~~ :.~ .~ . .:..:... :=.~ ~ . ~ op3ltOep Essenl Milieu _ §~~~ilieu __ __ _ ~n! ~e.u .. ---..,.- HoordProduclie F. B _ 
307 Afvalolia garage lank ci1er garage garage - op alroup Koeweil Koeweit Koeweil Char garage F. B, 0 
308 Accu's - • garage . ':"= pallelbak ' cher garage _ -=_-_._-_ chemische loods - - ----.... - - ---::: =: op IIfroep Essenl Milie~ ___ -~!iJ!.u_· __ ~:.v~~ ' Chef gorage -- 'if.B.O:-::=: 
309 Oliefillers garage zwan val hoofd schoonmaakdiensl garage afvalsloffenloods if1dien nodig Ix per' week Essenl Milieu Essenl Milieu Essenl Milieu Hoold ProducUe F. B, W 
310 Koelvloeislofen-'emoli~ garage val hoold schoonmaakdiensi ' garage afvalsloffenloods . " Indlen nodig 1xperweek Essenl Milieu Essenl Mlneu Essen! Milieu l100rd Producli;;' It.8,w·--
311 Garageke;iTeiS"--' -- garage bak - . iiOOiii"SCii''-on"i.ai(cFeiiSl garage - - afvalsiOifeiiiOodS' - iiiillSriiiOdiii'"'" 1x per week Es •• nt MDlau Essenl MIlieu Essenl Milieu ' 11.00r<l Produclie ~ - --
312 OiiiVBii8rBn~ " garage+werl<pl. val chergarage,CiieIWfD o~--- ~Stoffenloods oparroep 1X per week EssenlM.lDau EssenlMilieu EssenlMilieu HoordProduclie F. B,W ---, 

313 Olielwalerfslib ._~., O_B_A_S:~:=.:.'tank~=--~ ~:Chefgarage lank .:~~_- _ __ --'-11-c:-:~7-"-:"-.,-:-:-:,~ ' · . op erroep Mokobouw MokobolJlY Mokobouw Chergarage F.B,O 
314 Oliehoudend afval werl<plaals val hoord sci100nmaakdiensl werl<plaals afvalsloffenloods Indlen nodlg 1x per week Essenl Milieu Essenl Milieu Essenl MlUeu .L Hoord Produclie F, B, W 
315 v~ werkplaals val -- - - hooldschoonmaakdiens! werl!plaals ' -._. arvalSloffenloods ' IncllennOdlg" 1xperweek EssenlMilieu EssenlMilieu -- ~MIif8u - .. - - HoordProduclie F,B.W -
316 ii9rfr'esliriiOrii n kleinverpak. werl<plaals --- val hoord sChoonm~ op ardollng arvalsloffenloods Indien nodlg' 1';'perweek Essenl Milieu Essen! Milieu - -- Essen! Milieu Hoofd Produclie -'t.B.W'--
317 Vlokmiddelvalen " - - •• -. AiiiiI --_. -. - - hoold schooiiiTiaai<dieiiS! AWlJ afvals!offenloods Indlen nodig' b pet week Essen! Milieu Essenl Milieu --~~ 1 HOoidProduclie F, 8 
318 Kca uil kanloren diverse - - vat iiOCird SciiO'onmaakdiensl . op araelliig< - -- afvalsloffenloods .. Indlen nOdig' 1x pe~ Essenl Milieu Essen! Milieu ' - Essenl Milieu Hoord Produclie F. B, W 
319 i-l..lampe" -· - diVerse dozen ChefETD ... -- - we-ikpj.iiS' - - ~oii';.iioOds · ~p - ;;p "'roep ' ESSenr;;1iiieu- Essent Milieu Essenl Mlneu Hoord Produ.lie • F. B, W -
320 ~aUerije~ . diverSe ':" val -=- _. __ cher ,!,agaz2! __ • __ =~.~ !"agazjjn. . - afvalsl?ffe~OOdS , . ~ , -~ Essen! Milieu IESS;;;;I Miii8u -- - Essenl Mineu ' HoOr<iPrO<siJe1i8 f,B, W ~=. 

F = facluur 
W = weegbon(nen) 
B = begeleidingsblieven 

(de doorslag van PMV·rormulier) 
o = opdrachlen 
8vO = bewijs van ontvangst 

': schoonmaakdiensl doel 2x per week een ronde en beoordeell or legen nodig is 
t;: gescheiden in ferro's en non-ferro's 

'" monslememing bij argifte 
': opdrachl via Truck Service Fliesland 

I,: cartlidges worden ook bij Inkoop vel2ameld en verl<ochl 
--;: absorpliekorrels vallen onder hetzelrde atvalstroomnummer als oliehoudend atval 
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Hiltra 
BRANDWERENDE VEILIGHEIDSKASTEN 
Geschlkt voor cie ops ag van Bra=iiiJ~eitfffllleugeva-arlIJke stoffe'n----=~~==St9 .=,~=
Velllgheldskasten conform DIN 12925 dee/1, TRbF 22, ISO 3864 
Velllgheldskasten voonlen van GS-keurmerk 

Veillgheidskast getes! conform DIN 12925.Deellled. 04-'98, brandwerend
held 90 minuten 
Kastromp vervaardigd ull 1,25 mm staalpfaat afgewerkt met een heogwaardige 
poedercoaUng naar keuze in: RAJ.. 1007/narcisgeel, RAL 2006/oranje, RAJ.. 
7033/cementgrijs, RAL 703511ichtgrijs, RAL 9002lgrfjswit of RAJ.. 9010lwit 
Binnenbehuizing afgewerkt met chemfcafienbestendfge HPL-bekfede 
beplaUng In kleur RAL 70351f1chlgrijs 
Dubbele openslaande deur per deurvleugel v. v. kunststof veillgheidshandgreep 
en cyllnderslot op ergonomfsche hoogte 
Deur standaard v.v. vastzet- (900 open) en brand~luitsysteem o.b.v. smeltzekering 
Deurblad en -sponning ultgevoerd me! bij brand dlohtschuimend materiaal 
Standaard aanbevolen Inrlchtlng: drie legborden en een baklegbord intI. Inzetrooster 
vervaardigd uit staal en gepoedercoat In RAL 7035/gris, draagvermogen 75 kg 
Legborden per 64 mm in hoogte verstelbaar 
Kaslbodemrand afgewerkt met een RVS stootDjst .. 
Dakvlak v.v. twee flensaanslultlngen 121 75 mm t.b.v. aansluitlng be- en ontJuchtingleiding 
Be- en ontluchtlngskanalen geintegreerd In de achterwand met ventllatlesleuven op meerdere nivo's 
Be- en ontluchH~sopenlngen Zijn V.v. automatlsch slultende brandkleppen . 
Kastbodem uitgevoerd met geTntegreerde nivm.eerpennen ± 20 rTlm VOOl' het eenvoudlg waterpas opsteUen 
Veillgheldskast Incluslef de benodfgde gevarensymbolen conform de CPR 15/1: 'roken" vlam en open'vuur verboden' 
en 'ontvlambare sloffen' (andere pictogra'mmen op aanvraag leverbaar) 

ZJs ook'optlelqst voor ventllatonm. PE-/nzetbaldcen:'soklcels s.d. II 

)";)-§5b( :"::'-:< < .' 
' ·\~I,:l::, ' .. .t:·~,~),:,: .. .'~ ; . ' ," ~. 

Tel. +31 (0)342-404160 
Fax. +31 (0)342-404169 
E-mail salos@blltra.C9rn 
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Big Saver BS-3 met dubbel openslaande deur 



.. lrr.J.J..1. J.U..JL J. V J.."Lu.1.\..a..LJVJlt.. ............ tr..4, .... J>.- ..... _ .... _ .......... ___ . .......... ___ _ ,- .... 

Compleet Kunststof MultiBox 
Full Containment ~ Print til 

De UN toegelaten Compleet Kunststof 
MultiBox Full Containment is geheel uit 
polyethyleen vervaardigd. Het unieke 
voordeel van deze container is haar 
ge"integreerde opvangbak welke 
uitgelopen vloeistof tijdens transport, 
opslag of gebruik zal opvangen. De 
container bestaat uit een 
binnencontainer, een dubbelwandige 
buitencontainer en bovengedeelte welke 
de buitencontainer spatwatervrij afdicht. 
De vulopening is afgesloten middels een 
300 mm verzegelbaar deksel. 
Buitencontainer en bovengedeelte 
kunnen in verschillende kleuren worden 
uitgevoerd teneinde het bedrijfsimago 
te ondersteunen dan wei ter identificatie 
van de inhoud. 
De inhoud wordt bij deze container 
beschermd door een driedubbele wand. 
Buitencontainer en bovengedeelte 
worden verbonden middels 4 
gegalvaniseerde staven terwijl de 
gegalvaniseerde hoeksteunen het 
stapelen van de containers mogelijk 
maakt (2 op de onderste container in 
gevulde toestand). 
De bodem is dusdanig geconstrueerd 

http://www.bonarplastics.com/bonar/site/product.nsf!b3de3e4a259c83 6ec 1256a29005193... 25-2-04 
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opening 300 of 150 mm. Deksel 300 
mm LDPE of 150 mm PE met EPDM 
pakking. Buitencontainer en top sectie 
gemaakt van LLDPE. Buitencol1tainer 
heeft en ge"integreerd pallet met 
geleidingen aan de lange zijden. Is 

====-==~===~=======~===voorzien van een identificatie plaat met 
aacrro'p=de""kltrnFge~e-vens-~bijv.Q.Q[beeJd _ -======= 
logo, naam, plaats, serie nummer), UN 
informatie alsook een ruimte v~~r het 
aanbrengen van de voorgeschreven 
labels. Vier gegalvaniseerde 
stapelhoeken met gegalvaniseerde 
staven en onderaan voorzien van 
slijtvoeten. 

Technische specifikatie 
UN toelatingen: 
Water 1,9 
Oppervlakte act. middel 1,9 
Azijnzuur zie opp. act. middeJ 
N. Butylacetaat 1,9 
Mixture hydro 1,9 
Salpeterzuur 1,9 

Substancies in verpakkingsgroep II 
mogen, over het algemeen, worden 
vervoerd in de CKMB: 
Klasse 3 nummer 3b, 4b, 5b en c, 17b, 
31c, 33c. 
Klasse 5.1 nummer 1b en c, 11b. 
Klasse 6.1 nummer 12b, 14b, 27b. 
Klasse 8 nummer 1b, 2b, 4b, 5b, 7b, 
8b, 17b en c, 32b en c, 40c, 42b en c, 
43c, 44b, 61b en c, 63c. 
Note: raadpleeg altijd het ADR of de 
fabrikant voor gebruik van de Compleet 
Kunststof CKMB met behulp van het UN 
nummer en/of klassifikatie van de 
substantie. 

TOV O-goedkeur Bauregelliste A Teil 1 

VLAREM II prototypekeur certificaat 
CP03/0110-H002 

Versie 
MB4201BA CKMB 500 FC (300 mm 
deksel) 
MB4803DE CKMB 800 FC (150 mm 
deksel) 
MB4803DA CKMB 800 FC (300 mm 
deksel) 
MB5102DE CKMB 1000 FC (150 mm 
deksel) 
MB5102DAP CKMB 1000 FC (300 mm 
deksel) 
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