


















Bijlage 5: Procesbeschrijving c.q. beschrijving van de bedrijfsactiviteiten 

1. Ligging van de inrichting 

De vestigingslocatie voor de REC is de lndustriehaven van Harlingen. De locatie is goed bereikbaar 
via de weg (N31) en het water (van Harinxmakanaal en Waddenzee). Vestiging in Harlingen, nabij de 
WKC van Frisia Zout is met name vanuit energetisch en economisch oogpunt interessant. Door de 
koppeling van warmte zal de IPPC-doelstelling ten aanzien van het energetisch rendement (> 30%) 
zonder meer warden gehaald. Daarnaast is met de integratie van de bestaande WKC van Frisia een 
back-up voorziening aanwezig en kan gebruik warden gemaakt van bestaande voorzieningen. 
De locatie is thans braakliggend. Ook elders bieden de thans nog braakliggende percelen op de 
industriehaven Harlingen nog volop kansen op nieuwkomers als afnemer van stoom en elektriciteit. 
De inrichting is aan groot oppervlaktewater gelegen, ten behoeve van aan- en afvoer per schip. 
Beperkende afmetingen van het terrein zijn niet aanwezig. 

De industriehaven van Harlingen ligt direct naast het Natura2000-gebied de Waddenzee. De 
nabijheid van dit gebied heeft ervoor gezorgd dat Omrin als initiatiefnemer op voorhand een aantal 
keuzes heeft gemaakt, die tot doel hebben de milieueffecten op het gebied tot een minimum te 
beperken. Deze keuzes zijn: 

1. geen (proces)waterlozing op het water in de lndustriehaven; 
2. gebruikmaken van de bestaande koelwaterlozing van de WKC en restwarmtelozing dient te 

passen binnen de vergunningvoorwaarden van de vigerende Wwh-vergunning; 
3. het gebouw en de schoorsteen niet hoger dan strikt noodzakelijk; 
4. geen overdadige verlichting van het terrein. 

een aan- en afvoer o er d""e......,W""'a_a...,a'""e-n-ze_e_ m_a-ar- Vi'""a- C:l""e_w_e_ e_n __ o......,.. innenwateren 

2. lnrichting REC-terrein 

De locatie heeft een oppervlakte van ca. 5 ha en zal voornamelijk warden voorzien van een 
samengesteld gebouw waarin de volgende activiteiten inpandig zullen geschieden: 
• ontvangsthal (gescheiden in een bordes en een opslag c.q. voorraadbunker) met onder het 

ontvangstbordes de werkplaatsen en magazijnen voor de technische dienst; 
• ketelgebouw (rooster, oven en ketel) 
• rookgasreinigingsgebouw (incl. zuigtrekventilator, compressoren en doseersilo's); 
• gebouw t. b. v. technische ruimten en procesbesturing en controlekamer; 
• gebouw met kantoorwerkplekken, ontvangstruimte en sanitaire voorzieningen; 

Direct naast het hoofdgebouw zal een losstaande schoorsteen warden geplaatst t. b. v. de afvoer van 
de gereinigde rookgassen. Verder zal de inrichting warden voorzien van een weegbruggebouw met 
een dubbele weegbrug, een tweetal waterbuffers voor het benutten van hemelwater, opslagterrein 
t .9.v. de op en overslag van geeaalde afval en reststoffen en de bewerking van bodemas , 

ve a t opslagvakken voor bodemas, en a itionele buiten o sla voor oo ema , een kade met 
voldoende verhardingen t. b. v. het transport over water en de benodigde terreinverhardingen. Het 
gehele terrein zal warden voorzien van een 2 meter hoog hekwerk met de benodigde poorten om de 
toegang van het terrein te kunnen reguleren (zie voor de details de bijgevoegde situatietekening). 
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3. Uitgangspunten REC 

Ontwerpgegevens 
De verwerkingcapaciteit van de verbrandingslijn wordt begrensd door de thermische belasting van 
de installatie. Deze is vastgelegd op 103 MW bij een calorische waarde van 13 MJ/ kg van de 
brandstof. Dit is vastgelegd in het onderstaande stookdiagram van de installatie. 

Stookdiagram 
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Figuur 2 - Stookdiagram 

Zoals aangegeven ligt de DLC ('design load case') op een doorzet van afgerond 28 ton/uur bij een 
stookwaarde van 13 MJ. Bij afwijkende verbrandingswaarden worden overeenkomstig lagere/hogere 
doorzetten bereikt: de maximale doorzet ligt bij 35 ton/uur (bij een calorische waarde van 9 MJ/kg) 
i.e. 280 kton/jaar. De maximale calorische waarde bedraagt 15 MJ/kg; in dat geval bedraagt de 
doorzet 23 ton/uur i.e. 184 kton/jaar. 

Bedrijfsvoering gebeurt in volcontinu bedrijf, met een beschikbaarheideis van minimaal 8.000 
bedrijfsuren per jaar. De doorzet van de reststoffen is per jaar gemiddeld 228.000 ton ef m per uur 
em1ddel 28~ ton. De stoomparameters van de ketel zijn als volgt vastgelegd: 

o Stoomdruk uitlaat externe oververhitter (OVO): ~• bar; 
o Stoomtemperatuur uitlaat externe oververhitter (OVO): 460 ° C. 
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In de onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de hoeveelheden en samenstelling van de 
afvalstoffen, waarvoor de REC is beoogd. 

Tabel 1: Afval· en res tstoffen ten behoeve van de REC 

Hoeveelheid Percentage Calorische Herkomst Opmerkingen 

(kton I jaar) van de input waarde 

(%) (MJ/kg) 

RDF(HHA/GHA) 90 - 140 40 - 60 10 - 15 Scheiding van HHA Vanaf Ecopark De 
en HOO Wierde 

HDO (bedrijfsafval) 70 - 90 30 - 40 12 - 15 Bedrijven lnterne en externe 
aanvoer 

BSA-residu 0 - 10 0 - 5 14 - 18 Sorteerlijnen van Eigen reststoffen en 
bouw- en sloopafval aanvoer derden 

Overige 0 - 20 0 - 10 9 - 18 Omrin en extern 
(bedrijfs)afvalstoffen bedrijven 

Gemiddeld 228 13 

In onderstaande tabel is de samenstelling van deze stromen geschetst. 

Tabel 2: Samenstelling input en ingangsspecificat ies voor de REC 

Parameters Eenheid RDF (HHA) HDO BSA-residu Acceptatie- On twerp-

(bedrijfsafval ) criteria criteria REC 

Min. Max. Min . Max. Min . Max. 

Hoeveelheid I jaar ton 90.000 140.000 70.000 110.000 0 10.000 

Percentage input % 40 60 30 50 0 5 
Stookwaarde MJ/kg 10 15 12 15 1 '1 18 ~· 18 13 

Drage stof % 50 90 50 90 50 90 Steekvast 

Totaal chloor (Cl) % ds 0,2 0,5 0,2 1,0 0,2 1,0 <1,5 <1,5 

Totaal zwavel (S) % ds 0, 1 0,3 0, 1 0,3 0, 1 0,3 <0,5 <0,5 

Totaal fluor (F) % ds 0,01 0, 1 0,01 0, 1 0,01 0, 1 <0,2 <0,2 

Arseen (As) mg/kg.ds <10 25 <10 25 <10 25 <100 <100 

Cadmium (Cd) mg/kg.ds <0,4 2 <0,4 2 <0,4 2 <3 <3 

Chroom (Cr) mg/kg.ds <10 250 <10 250 <10 250 <500 <500 

Koper (Cu) mg/kg.ds <10 500 <10 500 <10 1000 <1000 <1000 

Kwik (Hg) mg/kg.ds <O, 1 1 <O, 1 1 <O, 1 1 <3 <3 

Load (Pb) mg/kg.ds <10 250 <10 250 <10 500 <1000 <1000 

Nikkel (Ni) mg/kg.ds <1 0 100 <1 0 100 <10 100 <500 <500 

Zink (Zn) mg/kg.ds <10 1000 <10 1000 <10 2000 <2000 <2000 

Vanadium (V) mg/kg.ds <5 50 <5 50 <5 n.b. <50 <50 

Naast bovengenoemde afval- en reststoffen zullen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen warden 
geaccepteerd (zie bijlage I AV I AO-IC) mits wordt voldaan aan het acceptatiereglement en de 
ontwerpspecificaties voor de REC. 

De afval- en reststoffen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het verzorgingsgebied van Omrin (Noord 
Nederland) . Daarnaast warden afvalstoffen door derden aangevoerd, naar verwachting voornamelijk 
uit Noord en Midden-Nederland . 
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5. Acceptatieprocedures en -criteria 

De afval- en reststoffen die zullen warden geaccepteerd moeten voldoen aan een aantal belangrijke 
criteria om een milieuhygienisch verantwoorde verbranding te bewerkstelligen. Dit betekent dat de 
volgende afvalstoffen niet zullen warden geaccepteerd: 

a) stoffen welke op zichzelf, tezamen of in verbinding met andere stoffen: 
• giftig of gevaarlijk zijn; 
• zelf ontbrandbaar en licht ontvlambaar zijn; 
• ontplofbaar zijn; 
• milieuhygienisch en/of technisch moeilijk te verwerken zijn; 

b) pathologisch afval (Specifiek Ziekenhuis Afval); 
c) kadavers of gedeelten daarvan, fecalien, vlees- en/of visafval, slachtafval; 
d) radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen; 
e) gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en 

containers, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en ander in 
verpakkingsmateriaal verpakte stoffen; 

f) giftige chemicalien en mengsels van stoffen, die giftige chemicalien bevatten, waaronder 
bestrijdingsmiddelen; 

g) iedere stof, voor zover niet reeds genoemd, die volgens de EURAL onder de categorie 
gevaarlijke afvalstoffen valt. 

In de bijlage I AV I AO-IC, behorende bij de aanvraag, wordt het acceptatiebeleid voor de 
Reststoffen Energie Centrale verder uitgewerkt. Voor de eerste aanlevering van onbel(ende 
afvalstoffen zal de kwaliteit warden bepaald door middel van monstername en analyse. Op basis 
van deze werkwijze is geborgd dat de geaccepteerde afval en reststoffen zullen voldoen aan de 
ont1Nerpcriteria van de installatie. Hierdoor 'Nordt 11oorl~omen dat de luchtemissies voor de 
rookgasreinigingsinstallatie te hoge concentraties bevatten en de rookgasreinigingsinstallatie wordt 
overbelast. 
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6. Proces- en installatiebeschrijving 

lnleiding 
De installatie en het verbrandingsproces wordt beschreven middels de valgende anderverdeling: 

• Aanvaer, apslag, vaarbewerking en dasering van de reststaffen; 
• Verbranding; 
• Warmteterugwinning; 
• Warmtelevering; 
• Elektriciteitsproductie; 
• Kaelwatersituatie; 
• Roakgasreiniging; 
• Opslag en afvaer van reststoffen; 
• Overige installatiedelen. 

Bij het technisch antwerp van de REC zal de stand der techniek (BBT; vaar elk onderdeel) als 
uitgangspunt warden gebruikt . 

Vaoralsnag zal de REC de volgende installatie-onderdelen kennen : 

-- afval 

-- water 

-- rookgassen 

- - producten 

.... .. .. . stoom 

Frisia lout B. V . • 
:-

voedings-
water 

1 
Ketel 

/ 
bodemas ./ 

vliegas 

/"/ residue 

~~: ::j'WK: 1- i::- elektriciteit 

Figuur 3: Blokschema voorgenomen activiteit 

0 emerkt moet woraen oat e WKC een deel uitmaakt van ~e inriclitin 

7. Aanvoer, opslag, voorbewerking en dosering van de bigma!ii!iia af\talstoffe 

!lereini!ld rook11as 

Schoorsteen 

De te verbranden afvalstoffen warden in geslaten containers n In b le aangevoerd vanaf de 
installaties van Omrin en (in beperkte mate) vanuit de regia per as of per schip (overslag ter plaatse 
van nabijgelegen kade). 

De aangevaerde reststoffen warden ingewogen en geregistreerd middels een geautomatiseerd 
weegbrugpakket en via de oprit naar de ontvangsthal gereden. In de ontvangsthal is een controleur 
aanwezig om de aangevaerde reststoffen administratief en zo nadig fysiek te controleren op een 
juiste omschrijving en samenstelling. 

5;":~;tTI:?.:~;;n~. ~~~fT-t:~v 
.. .L.\.".A~~:.u\~1.Lr. t ";.J"_,L,,_i...:....i_w1tt-1~.Jrr...~1·-~ 
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In de ontvangsthal, bij de voorraadbunker, vindt tevens de eventuele verkleining van de input plaats 
d.m. v. shredderen van de grove delen. es re · er · eVinat zich in een 6etonnen al<. in 
ontva al De verdere voorbehandeling vindt plaats in de 

voorraadbunker en bestaat uit het voormengen van de verschillende afval- en reststoffen tot een 
homogene brandstof. 

8. Verb randing 

Vanuit de bunker wordt het materiaal via een doseertrechter in de oven gebracht. Vanuit de 
doseertrechter wordt het afval in de oven op een mechanisch bewegend rooster gebracht. Door de 
hoge temperatuur treden achtereenvolgens drogen, ontgassing, verhitting, verbranding en uitbrand 
op. 
Verbrandingsrooster 
Het verbrandingsrooster dient ter ondersteuning en bevordering van het verbrandingsproces van de 
te verbranden reststromen. Het verbrandingsrooster wordt (deels) watergekoeld uitgevoerd, het 
weggekoelde vermogen zal ingezet worden voor de voorwarming van de primaire luchtstroom. 
Het rooster is geschikt om de volgende reststoffen te kunnen verbranden: 
• brandbaar afval afkomstig van huishoudens (RDF, HHA); 
• brandbare residuen van bouw- en sloopafval (BSA-residu); 
• brandbaar bedrijfsafval (HOO en vergelijkbare industriele afvalstromen). 

De keuze van het rooster is gebaseerd op de ervaringen en toepassingen in de markt van 
gelijksoortige installaties. De installatie is dusdanig ontworpen dat steun-/opstookbranders 
toegepast worden. Dit houdt in dat een complete branderinstallatie gei·nstalleerd dient te worden. 
De capaciteit van de branders zal voldoende zijn om de installatie op een temperatuur van 
minimaal 850 °C te brengen (60% MCR). 

Ontslakker 
De ontslakker dient ervoor om de bij de verbranding ontstane bodemas met water te koelen en deze 
over een transportsysteem naar de opslag te transporteren. De ontslakker bevindt zich achter het 
verbrandingsrooster. Het benodigde koel- en suppletie water voor de ontslakker wordt voorzien uit 
bestaande afvalwaterstromen uit de rest van de installatie. Deze watertoevoer dient onder alle 
omstandigheden gewaarborgd te zijn. In het transportsysteem is een grove delen afscheiding 
gei·nstalleerd, middels een stangenzeef. De opslag van bodemas is een tussenopslag. Vanuit deze 
tussenopslag wordt de bodemas afgevoerd naar een opwerkingsinstallatie elders (toekomstige 
ontwikkeling zou een eigen opwerking kunnen zijn). 

Lucht- en rookgassystemen 
De primaire luchtaanzuiging vindt plaats vanuit het bunkergebouw. De aanzuiging van de secundaire 
lucht vindt plaats vanuit het ketelhuis en o ema slakkentransportsysteem. De primaire 
verbrandingslucht wordt voorverwarmd door het warme water van de roosterkoeling of lage druk 
stoom. Hiervoor wordt een warmtewisselaar in het toevoerkanaal geplaatst. De minimale 
verblijfstijd van de rookgassen op 850 °C -niveau dient 2 seconden te zijn, dit volgens de eisen van 
de BVA. 

Warmteterugwinning (beschrijving ketel, stoomparameters) 
De warmte, die ontstaat bij de verbranding van de reststoffen, wordt teruggewonnen met behulp 
van een (stoom)ketel. De ketel dient ervoor om de rookgassen af te koelen middels zogenaamde 
warmtewisselaars. In de ketel worden warmtewisselaars gei"nstalleerd in de volgende volgorde: 
koelbundel, minimaal twee oververhitters, een verdamper en een economiser (ECO 1 ). In de ketel 
wordt oververhitte stoom geproduceerd. De ECO-inlaattemperatuur is regelbaar met een z.g. 
'regelbundel' in de drum. 

De ketel bestaat uit een stralingsdeel en een convectiedeel en wordt gebouwd volgens het principe 
van drie lege straling trekken en een nageschakeld horizontaal convectiedeel. Uitgangspunten 
hierbij zijn: beheerste stofvrachten van de verschillende keteldelen en een gecontroleerd 
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temperatuursprofiel door de gehele ketel gedurende de gehele standtijd van de ketel. De ketel zal 
uitgerust zijn met hangende verticale convectieoppervlakken. 
Die keteldelen die met de verbrandingsgassen in contact komen zijn zo ontworpen dat corrosie en 
vervuiling zoveel als mogelijk voorkomen wordt. 

De stoomparameters in de ketel zijn begrensd doordat bij te hoge temperaturen bovenmatige 
corrosie van de ketel kan optreden. De maximale temperatuur en druk in de ketel is bij het gekozen 
ontwerp van de ketel 400-420 ' C en~ • bar. De REC wordt uitgerust met een externe 
oververhitter (6 MW), die wordt verwarmd met aardgas (5 miljoen Nm3 /jaar) om de stoom op het 
gewenste niveau van~ • bar en 460 °C te krijgen. De ketel wordt uitgerust met een 
voorwarmsysteem waarmee de ketel voorverwarmd kan worden , na een uitbedrijfname. Het 
voorwarmsysteem is in staat de installatie voor te warmen tot minimaal 150 ° C uitlaat ketel. De 
temperatuur van 150 ° C, dient gerealiseerd te worden voordat de branders in bedrijf genomen 
worden. De afgekoelde rookgassen (ten minste 180 ° C) aan het einde van de ketel worden 
afgevoerd naar de rookgasreinigingsinstallatie. 
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9. Koelwatersituatie (WKC) 

Ook voor de koelwatersituatie geldt dat gebruik gemaakt zal warden van de bestaande WKC. 
In de bestaande situatie wordt de restwarmte van de WKC geleverd aan de zoutpraductiebedrijf 
Frisia Zout BV. Frisia gebruikt deze warmte voor het indampen van de gezuiverde pekel, waardoor 
kristallisatie van het zout (NaCl) optreedt. De restwarmte wordt middels een open watergekoeld 
systeem weggekoeld. Het koelwaterdebiet is 5.000 m3/u en de maximale warmtevracht is 
gemaximeerd op 90 MW. Deze 90 MW is gebaseerd op het maximale vermogen van de WKC (106 MW) 
minus de maximale elektriciteitspraductie (16 MW). De gemiddelde warmtevracht van Frisia is onder 
normale bedrijfsomstandigheden 30 MW. 

In de toekomstige situatie blijven het debiet en de maximale warmtevracht ongewijzigd. Omdat de 
REC en de zoutpraductie onafhankelijk van elkaar functioneren ontstaat wel een grater overschot 
aan restwarmte, doordat de REC zal streven naar een continue maximale praductie. De REC en de 
WKC/Frisia zijn beide continu bedrijven, die ieder voor zich minimaal 8.000 uur per jaar 
praduceren. Daarnaast hebben beide elk minimaal twee weken (336 uur) nodig voor de jaarlijkse 
grate onderhoudsstop. Deze geplande grate onderhoudsstop wordt (gezamenlijk) in dezelfde weken 
gepland. In het geval gedurende het jaar ongeplande stops van Frisia optreden, dan zal op dat 
moment de totale hoeveelheid warmte van de lagedrukstoom warden weggekoeld middels het 
bestaande koelwatersysteem. De warmtevracht zal in een dergelijk geval maximaal 90 MW kunnen 
zijn. 

10. Rookgasreiniging 

Ondanks het feit dat zoveel mogelijk pracesgei"ntegreerde maatregelen zijn voorzien om de vorming 
van verantreinigingen te voorkomen, zullen de vrijkomende raokgassen v66r afvoer (moeten) 
warden behandeld in een raokgasreiniginginstallatie (RGR). 

De rookgasreiniginginstaUatie is ontworpen om ervoor te zorgen dat de rookgassen voldoen aan de 
emissiegrenswaarden volgens het Besluit verbranding afvalstoffen (Bva) en aan de IPPC richtlijn. 
Als rookgasreiniging is een droog systeem voorzien, aangevuld met een SCR (l'>lOx katalysator). 
~et droge rookgasreinigingsysteem bestaat uit: 
1. een E(lektrostatisch) filter t.b.v. de afscheiding van de bulk aan vliegas (en stofgebonden 

verontreinigingen), 
2. een additieven injectie met natriumbicarbonaat en actief l<ool in combinatie met 

nageschal<eld doekenfilter voor verwijdering ¥an reststof, dioxinen en zware metalen. Aan 
de rool<gassen wordt een mengsel van natriumbicarbonaat en actief kool toegevoegd 
waardoor aanwezige (gasvormige) verontreinigingen adsorberen. De (stof)gebonden 
verontreinigingen worden aansluitend in het doel<enfilter verwijderd. 

3. een SCR katalysator, (met ammoniak oplossing, als oplossing geleverd) voor verwijdering 
van MOx 

4. een zuig/trek ventilator, een warmtewisselaar (EC02) en de schoorsteen 

Deze configuratie kan schematisch als volgt 'Norden \Neergegeven: 

NaHC03 I Aktief kool Am111onlak-oplossing 

Vliegas RGR-residu 
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e rookgasreinigfng is zodanig ontworpen dat voldaan wardt aan de emissiegrenswaarden v-0l en 
et BVA en de BREF Waste Incineration. Verder is ervoor gekozen om een droo ------ookgasreinfQfngsystee te installeren. Hierdoor komen er een afvalwaterstromen uit d 
aokgasrefniglng vrij .__ __ 

Oft droge rookgasreinfgingsysteem bestaat uft 
Een 1 ·ve ds E lektrostatisch · f lter waa eer dan 85% van de vliegassen afgevan e 

orden -....._ __ 
Een additieven-fnjectie met natriumbicarbonaat en actief kool. De addftieven adsorbere 

anweztge (gasvormige) veromtrefnigingen. Natriumbicarli>onaat zorgt voor adsorptie van HCl 
Oi en HF. Het act1ef kool zorgt voor adsorptie van zware metalen en dlaxfnen en furanen He 

doekenfilter vel"'Mjdert vervolgens de (stof)gebonden verontreinfgingen. De bicarbonaat injecti 
acttef keol injectfe zijn beide dubbel uft eveerd. In lilermale situatfes is 1 trn fn werkin~ en 

taat de tweede stand· by. 
"""-~~~~~~~~~~~~ 

Het doekenftlter. Olt vetwtjdert de (stof}gebonden verontrefnfgingen. Het doekenfllter bestaa 
it totaal 8 (2x4) onafhankelijke. apart af te s_chakelen compartfmenten. Hiermee is he 
oekenfilter uitgevoerd met voldoende overcapaciteit. Het doekenfilter is in staat om me 
inder dan 8 compartfmenten de emlssfegrenswaarden te bel'lalen. Bfj maximale ca iaciteit is 

it 7 compartfmenten en bij de minimale capaciteft is dft 5 compartimenten. 
Een SCR-katalysator, die ervoor zorgt dat NO door mfddel van een ammoniak·oplossin NH OH 
uit de rookgassen wordt verwijderd. De NOx wordt omge?et in stikstof en water 

Een warmtewisselaar een zui /trek ventilator en de schoorsteen. 

ActM Skar 
kool 
NnMCOJ 

Am moo 

IOfon 

S(R 

Stofvoorafscheider 
Na de ketel warden de rookgassen door een 4 -velds elektrostatisch filter geleid, die minstens 85% 
van de vliegassen afscheiden. De afgevangen vliegas is naar verwachting voldoende schoon om als 
secundaire bouwstof te warden afgezet. 
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Doekenfilter 
Na het E-filter warden de rookgassen met behulp van bicarbonaat behandeld voor de verwijdering 
van zure gassen als HCl (zoutzuur), HF en 502. De chemicaliendosering wordt gestuurd door de 
continue meting van het gasdebiet en de gehalten aan HCl en 502 in de in- en uitgaande gasstroom. 
De reactievergelijkingen zijn als volgt: 

Na2C03 + 2 HCl 
Na2C03 + 1 / 2 02 + S02 
Na2C03 + 2 HF 

-> 2NaCl + H20 + C02 
-> Na2S04 + C02 
-> 2NaF + H10 + C02 

Het tweede additief, ct1e ~oo , zorgt voor de optimale adsorptie van de zware metalen (kwik, 
cadmium, thallium) en de sporen aan organische verbindingen (waaronder dioxinen) uit de 
gasstroom. De rookgasreinigingsresiduen (zouten en gebruikt actief kool) en de rest aan vliegassen 
worden daarna uit de gasstroom gevangen middels een doekenfilter. 

In onderstaande afbeelding is de doekenfllter schematisch af ebeeld: 

Ootle< 
,.~ 

Da..-nw 

P\11\o Air 

-"'~ °""" lkll'ltldo 

..._,,_--i+,-- - fu-
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· e onderstaande afbeeldfng is een schematische weer.gave van een compartiment van he 
oekenfllter. Per compartiment hangen circa 360 daeken in een $talen ~ndersteuningskorf. D 
ookga-ssen Romen onderin het comparttment bfnnen en moeten door een 6 meter lange doek (oo 
el sek genoemd) naar bfnnen, zadat het stof aan de buitenzijde van het doek bUjft. De ontstoft 
n gereinigde rookgas verlaat het doek aan de bovenkant. OoQr middel van een lucht puls va 
fnnen naar buften toe, wordt het stof van de doeken gepulst. Het stof valt naar beneden naar d 

schroef, dfe het stof afv.oert naar de silo. Ats gedetecteerd is dat er een gaatje in een doek zit, ka 
eze door middel van plug aan de bovenzjjde van een doek dicht emaakt worden. De roo asset 
unnen dan niet meer door deze af esloten doek heen komen. 

Slulzkorb 
mll Srr11hhohr 

Slaubs.ammellnchler 

SCR-katalysator 
De gereinigde rookgassen worden vervolgens, na verwarming tot 230 ·c middels l en 
rookgaswarmte-wisselaar (EC01 ), door een (Selectieve Catalytische Reductie) SCR-katalysator 
geleid, waar door middel van een ammoniuminjectie NOx wordt omgezet in stikstof (N2) volgens de 
onderstaande reactievergel ij kin gen: 

4NO + 4 NH3 + 02 
2N02 + 4 NH3 + 0 2 

· > 4 N2 + 6 H20 
· > 3 Nz + 6 H20 

Het bijkomende voordeel van deze SCR-katalysator is dat deze eveneens zorgt voor de afbraak van 
eventuele nog aanwezige organische verbindingen door oxidatie. 

De uitgaande gasstroom kan daardoor voldoen aan luchtemissie eis van het Besluit Verbranden 
Afvalstoffen (BVA) van 70 mg/Nm3. 

Warmtewisselaar (ECO 2) 
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··~1 l 
be nag aanwezige warmte in de gereinigde rookgassen warden benut voor de opwarming van het 
condensaat d.m.v. een rookgaswarmtewisselaar. Het condensaat zal opgewarmd warden naar tot 
maximaal 12s·c. 

Schoorsteen 
De schaarsteen zargt vaar de afvaer van de gereinigde roakgassen naar de atmosf eer. De 
schaarsteenhaagte wordt bepaald op grand van het gekazen rookgasreinigingsysteem, de 
roakgastemperatuur en de kwaliteit van de Lucht in de amgeving. De meet- en opnamepunten voor 
de emissiemetingen warden inpandig andergebracht. De meetinstrumenten dienen in een 
geconditioneerde ruimte geplaatst te warden. 
De hoogte van de schaorsteen bedraagt 44 meter. Deze hoogte is in de gegeven omstandigheden 
(lage emissie concentraties en warme rookgassen door droge RGR) voldoende om een goede 
opmenging in de atmosfeer tot stand te brengen. 
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~ 11 Opslag en afvoer van de reststoffen 

Bode mas 
De slakl~en/bodemas warden getransporteerd met een bodem slal~ l<entransportsysteem vanuit de 
ontslakker van de ketel naar de opslag. In dit transportsysteem wordt een stangenzeef gebouwd. 
Deze zeef zorgt voor de eerste grove scheiding van de bodemas. Grote stoorstoffen worden hier 
verwijderd om storingen verder in de opwerking te voorkomen. De overloop van deze zeef zal 
separaat, door een shovel en containers , warden afgevoerd . eze overloo 1s een zeer klem 

oeveelh-e a ten OP-ZlC te van de tota e hoeveelhefCI bademas 
De verk t opslag voor de bodemas is groat genoeg om een maandproductie te kunnen bergen, 
dit betekent een opslag van ca. 2• 1. 500 ton. Oe ontstane hoeveelheid bodemas is na een maand 
voldoende groot om deze per schip te transporteren naar een locatie waar de bodemas 11erder 
worden bewerl<t. Pe bodemassen worden regelmatl af evoerd er as of 12er SCfiiP- naar een locati 

aar de bademas verder kan worden bewerkt De bodemasopslag zal voorzien warden van vakken 
en een overkapping om verstuiving en uitloging door hemelwater te voorkomen. 

aarnaast worClt een opslag van oaemas aangevraagCI op et terrein van max~ 10.000 ton. iervoo 
al een apart opslagvak ten aosten van de installatie warden gemaakt, wat is voorzien van ee 
loeistofdichte vloer, een gesloten riolerin • De bodemas zal worden af edekt door ebruik va 
orstvormer om verstuivin te voorkomen 

Vliegas en rookgasreinigingsresidu (RGR) 
Voor de opslag van reststoffen (vliegas uit het E-filter, beladen adsorbens en vliegasproducten uit 
de doekenfilter) wordt een capaciteit van minimaal 7 dagen vollast bedrijf geinstalleerd. Voor elke 
additief en reststof is steeds een silo respectievelijk tank voorzien. Verwacht wordt dat de vliegas 
uit het E-filter toepasbaar is in de asfaltbetonindustrie. 

Op basis van de huidige inzichten warden de reststoffen op de volgende transportmogelijkheden 
voorzien: 

Vliegas uit £-filter : 
Hoofdtransport: Droog in een silo vrachtwagen 

Reststoffen uit doeken(ilter: 
Hoofdtransport: Droog in silo vrachtwagen 
Noodvoorziening: Droog in big bags 
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44. ~ Overige installatiedelen 

Brandblusinstallatie 
Voor noodgevallen wordt een brandblusinstallatie voorzien. Specifieke details warden afgestemd 
met de lokale brandweer en de verzekeringsmaatschappij. 

De installatie bestaat uit drie onafhankelijk werkende brandbluspompen met andere 
energievoorziening (1 *diesel, 2 • elektrisch waarvan 1 op noodnet Cle no0tlstrooma re aa ). Een 
afdoende 9FaRd u waterbuffer bevindt zich in de nabijheid van de installatie, voorzien van een 
voldoende grote suppletie. De installatie wordt voorzien van een dieselgedreven brandbluspomp en 
een elektrisch aandreven pomp, die oak via het noodnet van energie kan worden voorzien. De 
installatie wordt voorzien van een 'Jockey pomp' om drukschommelingen op te vangen. Deze 
installatie krijgt eveneens een hydrofoorvat met persluchtvoorziening. Gedurende normaal bedrijf 
wordt de installatie op druk gehouden door een aansluiting op het openbare drinkwaternet. Bij een 
calamiteit zal zoutwater betrokken warden uit de nabij gelegen haven. Hiertoe wordt de installatie 
voorzien van de noodzakelijke voorfilter en filterinstallaties. 
In de bunker warden ten minste twee brandblusmonitoren opgesteld warden ter bestrijding van een 
bunkerbrand. Voor deze toepassing wordt een AFFF-installatie ge·installeerd. De inzet van AFFF 
maakt het mogelijk om vaste stoffen branden, zoals een bunkerbrand, op adequate wijze te 
bestrijden. 

Algemeen gebruikswater 
Voor het reinigen van installatiedelen, m.n. in de RGR, het ketelhuis en de slakopwerking wordt een 
algemeen watersysteem gebouwd. Dit systeem bestaat uit 2 druk verhogingspompen, een hydrofoor 
en een opslagtank, restwaterstromen uit de installatie warden verzameld en dienen als 
reinigingswater voor vloeren en het verhelpen van verstoppingen. Enig benodigd surpluswater zal 
betrokken warden uit het openbare oppervlaktewaternet via een breektank. 

Demi-watersysteem 
De demi-watervoorraad wordt opgeslagen in twee tanks met een capaciteit van 100 m3 elk. Een 
beluchtingsfilter in de beluchting van de tanks voorkomt C02 -oxidatie van het demi-water. 
Suppletiewater naar het water I stoomsysteem wordt door twee maal 100% pompen verzorgd. 

Drinkwatersysteem 
Het benodigde drinkwater voor de installatie wordt gerealiseerd door een koppeling met het 
openbare drinkwaternet. Deze koppeling bestaat uit een breektank met een boosterunit en 
hydrofoors. De uiteindelijke verdeling wordt door een leidingsysteem verzorgd. 

Perslucht 
Het persluchtsysteem wordt in de installatie gebruikt bij onderhoud en revisiewerkzaamheden. Oak 
wordt perslucht gebruikt voor reinigingsdoeleinden in het doekenfilter en voor het transport van 
reststoffen zoals vliegas et cetera. Fail safe-kleppen of andere luchtgestuurde beveiligingen warden 
vanuit dit systeem gevoed. Hiervoor wordt een persluchtsysteem gei·nstalleerd van 10 bar met een 
bijbehorend ringleidingnetwerk. 

Stofzuiginstallatie 
De stofzuiginstallatie wordt gebruikt om algemeen schoonmaakwerk mogelijk te maken. De 
installatie heeft aansluitingen in het ketelhuis, de RGR, werkplaatsen en magazijnen. Het 
verwijderde stof moet via een filterscheiding afgescheiden warden om in big bags afgevoerd te 
kunnen warden. lndien het materiaal verwijdering met een stofzuiginstallatie niet toelaat, dienen 
maatregelen genomen te warden om deze stoffen mechanisch te verwijderen. 

Elektrische aans/uiting 
De installatie zal een directe aansluiting op het hoogspanningsnet gaan krijgen met een eigen 
verdeelstation voor de voeding van alle installatiedelen. Deze installatie zal bestaan uit de volgende 
onderdelen: 
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··~) 
Kabelverbinding naar het dichtsbijzijnde onderstation van Continuon (Herbayum); 
Hoogspanningsverdeelinrichting; 
Transformatoren; 
Laagspanningsverdeel in rich ti ngen; 
Noodstroomvoorziening (dieselaggregaat); 

- Aarding- en bliksemafleiding e.d. 

Werkplaatsl technische dienst I stalling 
In de ruimte onder de overslaghal zal een werkplaats met magazijnen worden ingericht voor de 
eigen technische dienst en behoeve van werkzaamfieaen aan de ir:tstallat1e. In de w:erlq)laa 
ikunnen 00k aswerkzaamheden laatsvinden. Tevens zal in de werk laats onderhaud van ri'den 

aterie l la t vfnden Naast de werkplaats zal deze ruimte voorzien worden Ya een opslagplaats 
voor gasflessen, een opslagvoorziening voor olie en smeermiddelen e.d. en een opslagvoorziening 
voor de hulpstoffen I chemicalien ten behoeve van de ketelwaterbehandeling. 

Daarnaast is naar verwachting de ruimte voldoende om ook inzamelmaterieel vorstvrij te stallen. 
Mocht dit onverhoopt niet kunnen, dan zal nabij de containerwisselplaats een stallingsruimte 
worden gebouwd van ca. 200 m2

• 

Containerwisselplaatslepslaglerntie 
Op het terrein ten oosten van de installatie wordt een containerwisselplaats en opslaglocatie voor 
containers en afvalstoffen ingericht. Dit terrein zal worden voorzien van een vloeistofkerende 
voorziening met een riolering, die afvoert op de bedrijfswaterbuffer . 

..:i-l-. 1 Algemene bedrijfsvoeringaspecten 

De bedrijfsvoering van de nieuwe installatie zal worden ingebed in de bestaande Omrin organisatie. 
De huidige bedrijfsprocessen van Omrin zijn beschreven in procedures volgens de 150-9001 :2000 
norm en dit niveau zal ook gaan gelden voor dit nieuwe bedrijfsonderdeel. 

Eerste inbedrijfstelling en oplevering 
De opstart van de installatie is opgedeeld in twee fases. De eerste fase na de bouw en montage van 
alle onderdelen bestaat uit de zogenaamde koude opstartfase. In deze fase wordt de 
procesbesturing getest en worden alle aansluitingen van de verschillende onderdelen getest op 
functionaliteit. In deze zelfde fase worden de procesoperators opgeleid door de verschillende 
leveranciers in de bediening van de apparatuur. Naar verwachting zal deze fase drie maanden 
duren. 
De tweede fase is de zogenaamde warme opstartfase. In deze fase worden de hulpstoffen 
aangevoerd en wordt de ketel voor de eerste keer warm gestookt m.b.v. de opstookbranders en 
wordt beoordeeld of alles naar behoren functioneert, waarna het eerste afval op het rooster wordt 
gebracht. In deze fase wordt de bedrijfsvoering begeleid door personeel van de hoofdaannemer. 
Aan het einde van deze fase worden de zogenaamde garant ietesten uitgevoerd, waarin de 
aannemers dienen aan te tonen dat de installatie aan de vooraf opgegeven garanties voldoet.-Gek 
deze fase zal naar verwachting drie maanden duren, waarna de werkende installatie 1Nordt 
overgedragen aan Omrin en de installatie wordt opgele¥erd. 
In feite begint daarna voor Omrin de reguliere exploitatiefase van de installatie. In de eerste 
periode daarvan loopt tevens de garantieperiode van de aannemers. 

n de warme opstartfase kunnen verschillende periodes Worden onderscheiaen waarb1 
oorloo t '' · van deze erio es in totaal naar verwachtin 1 aar bedraa . 

n deze periode wordt de installatie voor het eerst op bedrijfstemperatuur gebracht (opstoken 
hulp van de opsto.ok/steunbranders met de hulpbraTTC:lstof aardgas. De eerste keer dat ee 

ergelijke installatfe opgestookt wordt gebeurd met eeo snelheid van max. 1 O °C per uur t. v .m. he 
an zaam uitdri ven van vocht utt de vuurvaste bemetselin in de ketel. 0 het moment dat d 
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etel en de rookgasreiniging op bedrijfstemperatuur zijn wordt de gehele besturing en 

=~~ ....... .......,__,e...,t ... e..,s .... t .... e ... ne>g._..e ... kamclibreerd. De doorloo tijd van deze eriode is 6 tot 8 weken. 

eze periode begint als de gehele installatie getest en bedrijfsgereed staat voor de verbranding va 

afvalstoffen. Boven in de ketel in de eerste trek is het 850 °C. Daarmee is voldaan aan alle 
Yoorwaarden en mag het verbranden van afvalstoffen warden gestart. In een periode van ca. 2 

maanden wordt proefgedraaid met de installatie en warden waar nodig de technische problemen 
opgelost en de installatie technisch geoptimaliseerd. lndien hier onverwachte tegenvallers naa 

woren zouden komen, dan warden deze eerst opgelost voordat wordt doorgeschakeld naar he --ormele proefbedrijf (zie volgende fase). lndien noodzakelijk zal deze fase dus langer kunnen dure 
Clan 2 maanden. Aan het eind van deze fase is de installatie technisch betrouwbaar bij een nominate 

eze periode van 4 weken wordt betiteld als proefbedrijf. Tijdens het proefbedrijf warden all 
arantiemetingen uitgevoerd, zoals die contractueel met de 4 aannemers zijn vastgeleg 

(luchtemissies, energieproductie, max. doorzet, chemicalienverbruik etc.). In dit kader zijn d 

maximale daggemiddelde emissiegrenswaarden uit de milieuvergunning (dit is de contractuee 
wastgelegde garantie van de aannemer) van belang. lndien in deze periode door een aannemer nie 

ordt voldaan aan de garantie(s), dan wordt de installatie niet o geleverd en zal de aanneme 
aatre elen dienen te nemen om deze omissie weg te nemen. 

Peri ode 
'Na f ase 3 is de installatie technisch betrouwbaar en de luchtemissies voldoen minimaal aan de 
contractueel vastgelegde daggemiddelde emissiegrenswaarden. Op dat moment zijn er echter nog 
onvoldoende meetgegevens beschikbaar om al met voldoende zekerheid te kunnen beQalen of aan 

Cle strengste maximale jaargemiddelde emissiegrenswaarden kan warden voldaan. D~ 
~aargemiddelde emissiegrenswaarden zijn gebaseerd op een worst-case inschatting van de ....__ __ ...,. 
samenstelling van de afvalstoffen en de verwijderingrendementen van de rookgasreiniging, zoals di 
bij vergelijkbare installaties warden gerealiseerd. In deze fase wordt de bedrijfsvoering en de 

·nstallatie procestechnisch verder geoptimaliseerd, zodat langjarig kan warden voldaan aan d 
strengste jaargemiddelde grenswaarden. De doorlooptijd van deze fase wordt geschat op 

aanden. Deze periode is nodig om voldoende tijd te hebben voor onderzoek, meting van niet! 

continu gemeten Qarameters (bi"v. zware metalen 
tie installatie. 

n onderstaand schema in de inregel eriode in maanden weergegeven. 

Peri ode 

2 

Perio 

de 3 
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e inregelperiocde van 1 jaar is op grond van bovenstaande een redelijke termjjn am met votdoenel 
ekerheid te stellen dat de stren te ·aar emiddelde emissie renswaarden daarna kunnen worde 

gerespecteerd 

Regulier starten en stoppen, onderhoud 
Om de installatie optimaal te kunnen starten en stoppen wordt de installatie uitgerust met twee 
opstookbranders, die warden gestookt op lichte stoo · ar a . Deze opstookbranders zorgen 
ervoor dat de gehele installatie incl. de rookgasreinigingsinstallatie op de gewenste 
bedrijfstemperatuur wordt gebracht alvorens het afval op het rooster wordt gebracht (ca. 24 uur). 
Dit betekent dat de ketel op minimaal 850 oC moet zijn en dat de verblijftijd van de rookgassen in 
de ketel minimaal twee seconden is, voordat het rooster in werking mag warden gesteld en het 
eerste afval verbrand mag warden. 
Het stoppen van de installatie gebeurt in feite in omgekeerde volgorde. Eerst zal de toevoer van de 
afvalstoffen warden gestopt, zodat de temperatuur van de ketel zal gaan dalen , waarna de 
opstookbranders in bedrijf komen om de temperatuur op minimaal 850 C te houden. Op deze wijze 
wordt gezorgd voor een gecontroleerde uitbrand van de afvalstoffen op het rooster. Zadra al het 
afval op het rooster is verbrand, wordt de installatie in ongeveer 24 uur gecontroleerd gestopt. 

Het geplande onderhoud van de installatie vindt plaats gedurende 1 x veertien dagen groat 
onderhoud en 2* een korte stop gedurende het jaar. De start/stop-procedure zal dan ook volgens 
bovenstaande werkwijze plaatsvinden. 

Processturing en -instrumentatie 
De processturing zal plaatsvinden vanuit een centrale controlekamer. In de controlekamer zullen de 
voorzieningen warden opgesteld waarmee de gehele operatie kan warden aangestuurd (PLC
systeem). De processturing zal erop gericht zijn om altijd volledige sturing op het proces te hauden 
en dit betekent dat waar nodig meetvoorzieningen zullen warden aangebracht, camera's zullen 
warden geplaatst en noodvoorzieningen warden aangebracht ten einde de mogelijkheid van 
processtoringen of calamiteiten tot een minimum te beperken. Een en ander zal in de bouwfase 
middels een z.g HAZOP (Hazard and Operability Analysis) warden getoetst. 

Het meet- en regelsysteem is zo uitgevoerd dat er een optimale processturing en bewaking vanuit 
de Centrale Cantrole Room (CCR) mogelijk is. Verder is het systeem in staat volledig automatische 
procesregelingen uit te voeren en te onderhouden en is het in staat staringsmeldingen te genereren 
en te registreren. 

Bij elke motor of aandrijving is een lokale handbediening, via een lokale werkschakelaar, aanwezig. 
Hiernaast is aansturing van proces gerelateerde groepen, volgens een gedefinieerd programma 
mogelijk. Een volledig automatische besturing van de gehele installatie is niet voorzien. Dit 
betekent dat de installatie groepsgewijs, door het besturingssysteem vanuit de CCR opgestart, 
bedreven en gestopt kan warden. 

Bediening- en bewakingssystemen in de CCR 
De bediening- en bewakingsystemen zijn in staat de volgende taken te beheersen: 
• alle bedrijfstoestanden, alarm- en storingsmeldingen zijn op het beeldscherm zichtbaar; 
• alle alarm- en storingsmeldingen warden met een printer vastgelegd; 
• proces beeldvisualisatie en het weergeven van de actuele processituatie; 
• weergave van de actuele softwarestatus aan de operator; 
• bedienmogelijkheid van alle procesapparatuur enkelvoudig of op groepenniveau; 
• visualisatie van groepssturingen; 
• trendvolging van vrij programmeerbare procescomponenten; 
• kenmerken van installatiedelen door KKS; 
• het aanleveren van informatie aan een managementsysteem. 
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Het systeem verzorgt de complete databewerking, signaalfuncties, sturing en bewaking van de 
installatie. Alle beveiligingschakelingen van installaties, zoals brandersturingen, 
ketelbeveiligingketens et cetera, die bij storingen niet mogen uitvallen, worden in een 'Fail Safe 
PLC' -configuratie opgebouwd. 

Calamiteiten en storingen 
Zie taeel 3 op de velgende pagina 
Essentiele onCleraelen 
De volgende componenten zijn, zoals m tabellen 3 a t/m c hieron er beschreven, niet o 
gedeeltelijk redundant uitgevoerd, maar wel met voldoende reserve capaciteit: ------..... 

• 

• 

De zuig/trek ventilator. De ventilator wordt continu gemonitoord (vibraties, temperatuur) om 
taring te voorkomen. Mocht er toch een storing optreden dan zal de installatie stopgezet! 

worden. Wel is er. een trudelmotor aanwezig, die aangesloten is op een nood dieselaggregaat. 
ierdoor kunnen de aanwezige rookgassen nog de schoorsteen verlaten . ._... ______ __ 

De warmtewisselaars in de SCR. Dit is een statische component welke gemonitoord wordt om 
erstoppingen te voorkomen. lndien het ontstaan van verstoppingen wordt gedetecteerd zal een 

stoP. gepland warden om de warmtewisselaars schoon te maken. Dit heeft geen invloed 012 d 

torin en in de ver ranctin . i st lati I rookgasreinifilffii 
' n de onderstaande tabellen 3 a t/m c, zijn per onderdeel van de verbran ingsinsta latie resp. d 
ookgasreiniging weergegeven wat een storing aan een van de onderdelen voor een effect op d 

emissie naar de bodem water lucht of geluid heeft 
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e gehele installatie zal worden voorzien van een door de brandwee~ 

oedgekeurd brandblus- en brandmeldsysteem_: Een bijzonderheid van dez 

nstallatie is het risico op bunkerbran~ . In een ~ergelijk geval zal de roo 
iddels primaire luchtafzuiging voor.het ve~brandingsproces naar de kete 

orden afgevoerd. Bij uitzonderlijke rookontwikkeling , die niet meer dooo 

e afzuiging af te voeren is, wordtde rook middels rookluiken in het da 
1afgevoerd. De bunkerbrand wordt middels een brandblussysteem geblust 

smeulresten worden door de kranen direct in de ketel afgevoerd. Athan~ 
an de intensiteit van de bunkerbrand zal de installatie gecontroleerd uitr 

I 

edriif worden· aenomen 

e REC is uitgevoerd met twee bunkerkranen. Een bunkerkraan heeft 

ro'ldo~171€Je capa~ritefr om, de '.g~~e.i~)?r.?:Ela.t~ie te, ku"n.(le~ .verzorgen. "~ -· '·-' 
1>1erkleinern van de afvalstoffen1· 1's t1Jdel'IUJL9~ 

e installatie zal gecontroleerd m.b.v. de opstook c.q. steunbranders uiti 

edriif genomen worden. indien dit niet binnen 1 uur te verhelpen is 

e toe11oer aan. afvalstoffen zal warden gestopt end(? imtallati.e za 

econtr.olee ~d uit bedrijf genomen warden, indien dit niet binnen 1 uur te' 

//erhel pen is 

oor de uitval van de ventilatoren zal de verbranding slecht aan verlopen ;11 
e temperatuur dalen tot ender 850 "C. De REC is uitgerust met OJ:1 aardg_as 

erkende steunbranders, die voor zullen zorgen dat de installatid 

econtroleerd uit bedriif kan aaanJ 

e ovenbemetseling wordt jaarlijks tweemaal gelnspecteerd en zo nodi 

erepareerd. lndien delen van de bemetseling in de ontslakker terech 
omen, dan zal de gehele installatie gecontroleerd uit bedrijf worde 

~een effect op de emissie na~r d 

odem, water, lucht of geluid 

~een effect op de emissie naar de 
odem, water, lucht of geLuid 

,Geen effect op de ernissie naaLdel 
odem, water, lucht of geluiJ 

nstructie van de kraanmachinist, zodat zoveel .mogelijk wordt voorkomen dat ·oe ontslakker staat opgesteld op ee~ 

rove metalen delen de installatie worden ingebracht. Een evt. verstoppin ~loeistofdichte vloer met een gesl_ote 

an normaal gesproken tijdens bedrijf worden verholgen. Eventueel word ~tuk bedrijfsriolering. Hierdoor zijn er ,_........ [ ' 
~oorzetsnelheid van het rooster tijdelijk verlaagg ~een emissies naar de bodem of water 

Ook leidt dit niet tot extrJ 



. steunbrande ~ 
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00!' rniddel van wanddikte metingen en jaarlijks tweemaalrwectie word 
!:l it zo.veel mogelijk vo_orkomen. Daarna·a~;t wordt continu de 

eteJwaterhitaliteit bewaakt! 
J:ndien een stoompijp in de ke ... t_e_l -kn_a_p_t_d_a_n_s_t-ij_g_t _d_e_t-em_p_e-ra_t_u_u_j _v_an_d.,.~ 

ook'gassen t(over de .210°C. In dit geval 'is er sp.rake van een zeer -----itzo~derlijke noodsituatie en w_ordt het doekenfilter uit bedrijf genomen o 

e vC!<;>rkomen dat de doeken kapot gaan . Tevens wordt gelijktijdiJ..._ __ _ 

nrri,iddellijk de gehele _inst<1llatie uit bed rijf genomen en zal binnen maximaa 

uur uit bedrijf zijn. Op het moment dat het doekenfi lter uitbedrijJ.genome 

" stofemissie 

e REC is uit·~evoerd met 2 voedingswate rpompen voor 100% en _ 

oedingswaterpomp voor 20% van de capaciteit. Hierdoor is tijdens bedriit 

ltijd voldoe1ide capaciteit beschikbaar en kan 1 

nderhoudetl worden tiidens bedriif1 

ndien het E-filter in storing valt zal het verwijderingrendement dalen naar 

a . 3.o:o/o, wa<•rna de rest van het stof zal worde~ afgevangen in he~ 
oekenfilter. Dat bij storing van het E-filter nog st of wordt afgevan._g_e_n_i_n_h_e""i 

oekenfilter komt doordat de rookgassnl!lheid hier fors verlaagd wordt 

et E-filter is als het wared·:! beschermin9 van het doekenfilter en haalt d e! 

renswaarden komen....____ _ 

et effectww dt beschreven b.ij he 

\:J oekenfilter 

een effect op de emissie naar....d 

odem, water. lucht of geluid 

I f een effect op emissies naar bode1J1, 

r ater, lucht en geluid. Tijdenr 

r versch_a_kelen naar redund.ant systeem 
geen extra .emissies door, voldoend 

ool in het cloekenfilteL 



•r<1-.f':' ... ..... 

d6ekenzij 

.oolcgas temp~m1tuur t 
009 ('> 210,.r: 

·tJoekenfllter 

(@ 

ndlefl ee!l stoompijp in de ketel knapt d'an -Zou de temperatuur van d 
ookgassen:boven de 21o•c kunnen stijgen. In dit gevalis ersprake v.a 
:eer uitzonderlijkenoodsituatie ·en l\'V.ordt de dt>ffei:tftlter uit beclrij· 
~omen em t~ voorkorne.n dat de 4oek~n ~P'>t gaan en wordtgeb(ullO 
emaakt van de opstartlelding. Tevens wo(.dt·geliJktlJdig onmiddellljk d 

hel_e i~IJ~le jJlt tiedrijf g~nomen en ~I binnen maxim~.1 z uur ul( 
edrut rijn. ·Op het moment dat het doekenfi~t1r._ultbedtiJf t:1enomen wol'dt 

nnen i;te grenswaar(fe·wordt reed 
1'fgescb~!.<el\'J, hierf;foor tre~ S' 
ff~ op ten opzicnte-vao de 'l(ergu 
llchteminle. be gehete installatie · 
1innen.epgesteld;.waardoc:ir ook gee_ 
fff!(t zai'Oi;treden naar de bodem, 

een effect op bodem,water of geluid 
aar wet zullen de luchtemissies.__ 
~urende maximaaJ 2 .. wr boyen d 

' renswaarden kome 

'Om het doekenfilter is een opstartleiding geplaatst. Deze opstartleiding wordt gebruikt tijdens opstarten. De verwarming van het doekenfilter vindt plaats door een pre heating ventilator en elektrische 
verwarmingselementen. Door deze voorverwarming wordt condensatie van water in de doeken voorkomen. Zadra de temperatuur van de rookgassen boven de 140'( is, warden de rookgassen (afkomstig 
van aardgasverbranding) door het doekenfilter geleid. Ter vergelijking, de derde lijn van Twence is op dezelfde manier gebouwd. 
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3 Om de SCR een opstartleiding geplaatst om de SCR voor te wannen. De SCR gebmikt eerst elektrische verwanningselementen voor voorverwanning. Op het moment dat stoom beschikbaar is, 
wordt met stoom de SCR op temperatuur gebracht 
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farlingen.aanvraag Wm W¥e.def (sept) 



~~~ 

~een afname van stoo 
n overdruk in de kete 
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en ander VC)Qrl).eeld·van·wn,rbij:'1e:t r~~un4a,~te;_s~~n'U>plt in stering 9,a 
In h'et geval d~ bij het verhelpeti va'B (te SW~in!:I. -..:ri de :~ne ai:tle\le k(!)c> 

1'!1~1etljn de ari(je(e aci;tieve kool lnjectlelljn Gok .ultvalt is er kans o 
·ertioogcle luchtemlssie ' 

De gehele insfallatie zal We>rden ~O:Or'iieri van een·door de brandwee 
i}oedgekeurd bral)dblu~ en l?~ndmeldsy~eem. Ee" bijz(l)nderheid van dez· 
'nstallatie Is lnrt r~icooe bunkerb.rancLln een dergelljk geval zal.de rooJ: 

iddels. prlrnair~ iu~afzol9ing ~d~~tverbrandlng~f)rO(es naar de l!etl! 
oi'd~n ~fgev().4!rd. BIJ ultz~nderlijk~ r9(>~9n~~.keU"-g , di~ niet Ifie.er d 
e afzuiging af te voeren .Is, w<>rdt de tej)k:infdJ:l~ls r®Klul~eil In het da 

rfgevoerd. be bunkerbrand WQ°fQt mJCk.lels een. braridbluUy~ellJ qeblust 
smeulresten warden do_or_de kranen dli:ett in de ketel a'fQeV:oerd 

'Bij het trippen van.de turbine yan:deWKC lfomtde.~turbine . .abtupt to 
'ilstand. Oe turbine-stop kl~en C!S\i - tui'bine·itOp·:valYes)'komen da 

een eff.ect op emissies naar bodem, 
'iler.Jucht en ·geluid 



~ 

-
.ekk 

mdatc;fe ~£<: 1,74 meter b<>ven:d 
oogst gemef $1 waterstitnd ligt' Is he 
islc6 op overltrc:imin:g nih'il. Er za 
aarom geei'I effect optreden 0 

en effect op emlssies naar bodem 
'ater. luchtGn.geluld 

·ij een defectonclerdeel van ~ verb~n~ingsinsQ,l~tie 9-f ~~ -'**ii~QJ~O.S 'f!O~ :.d~_·irmal~~ie atleer.i _µi~_chakelcl als dez~ niet bfnnen vi~r l!Ur "ka 
rden t:i~rstetd en .u:utien ~t ,~feet letclt tat een antoetaaibare,ei'niSste:. :stnn~il een::uur· ha·tte.t optrecten. van ;:de stgring wordt .de afweging· g~aak 

l!ssei)"J'Jei'Stellen of g~of)tiQ~'r4 !.iit~rijf ~rnen. ~~rot~r~ ~it ~r:ljf.n~:,~Qrt .m.axirn~attw- uur •. Hf~a is h~t afVal ap· het reosteq 
wotledig c>pgebrand. Bil hetstOJ?pen vanf:de· instaClatfe 20~., de ~®~iaJ:i'):lers ~r datcie temperab.iur boven "rriihimaal 850° c gehouden WC>rdt. I 
et luchtverspreidingsinodet fs rekening: gehouden met em~fe tiJrlens de stonog~ 
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Storingsure 
1 

ndanks alle voorzorgsmaatregelen (onder andere continue menitoring van diVerse onderdelen di 
. e REC fnstalleert valt niet ult te sluiten dat er sporadisch een staring zal optreden in d' 
ookgasreiniger. Me.t storing wordt .die situatie bedoetd waarin .de rookgasreiniger niet (geheel 
unction~ert waardoor deels ongereinfgde rookgassen geemitteerd kunnen warden. Een storing in d 
ookgasrefnigiilg lefdt pas tot een onacceptabele s.ituatie indien de gestelde emissievaerschrffte 
orden ov.etschreden dan wel dreigen te worden overschreden. lndien dit het geval is zal d 

eststoffenenergtecentrale gecontroleerd uit bedrfjf warden genomen. Storfngen die binnen 4 uu 
oor: een reparatie kunnen worden hersteld zullen dft niet tot gevolg hebben. Deze procedure 

conform het Bva en volgens de 'beslfsbamen storingen rookgasreiniging' (zie website lnfomil) 
et aantalstoJingsuren dat wordt aangevraagd V<i>Or de REC is 60 uur per jaar op basis van d 
ettelijke narm die fs neergelegd In het Bva. Hierdoor zal de REC er ar maxi al 60 uur nie 
oldoen aan de luchtemissie grenswaarden. 
eze max. 60 uur/jaar is inclusief de tfjd dat de luchtemissfe meetapparatuur uft bedrrf e.g. I 
orin is en de luchtemissfes fn rincf e wel binnen de luchtemissfe rensw arden zi ·n 

et deze emissies ti· dens de stori suren is rekenin 

Veiligheidsbeheerssysteem / B~ficjj,fsFl@@fipl~FI 

Voor de hele inrichting zal een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) warden opgesteld. 
In het VBS komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Risicobeheersing en inschatting 
• Werkvergunningsysteem 
• Procedures 
• Training 
• Management van veranderingen 
• Betrouwbaarheid van VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn 8: Milieu) kritische systemen 
• Diensten van derden (werken met aannemers/contractors) 
• lnspectie en onderhoud 
• lnformatie en documentatie 
• Veiligheid en gezondheid van personeel 
• Ontwerp en constructie van installaties 
• lncidentrapportage, -analyse en follow-up 
• Voorbereiding op incidenten/hinder naar buiten. 

Voor wat onvoorziene gebeurtenissen betreft, bijvoorbeeld een bedrijfsstoring, wordt in het VBS 
vastgelegd hoe wordt gehandeld om bij onvoorziene omstandigheden: 

verwarring te voorkomen; 
tot een zo efficient mogelijke afhandeling te komen; 
de gevolgen van de calamiteit tot een minimum te beperken; 
een goede verzorging van eventuele gewonden te verzekeren; 
verdere ongevallen I schade te voorkomen. 
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~. Massa-, energie- en waterbalansen 

Gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten zijn hieronder de balansen weergegeven met de 
belangrijkste processtromen waarop het ontwerp van de installaties is gebaseerd. 

Massabalans i~ga~lj 
550 m3 ~ % ammoniakoplossing 

150 ton Aktief kool 

2500 ton latriumbicarbonaat 

228.000 ton 

Afval- en 
reststoffen 

Rooster/ketel Rookgasreiniging Gereinigde rookgassen 

Energieba/ans 

Afvalstoffen 228. 000 ton/jaar 

37.500 ton 

Bode mas 

Bodemas (2 MW) 

Rooster/ketel 
103MW 

2500ton 3200ton 
Vliegas RGR-residu 

Retourcondensaat (13 MW) 

Hogedruk stoom 460 °C/87 bar (109 MW) 

Aardgas 5 miljoen Nm3/jaar (6 MW) 

Exteme 
oververhitter 
(OV0)6MW 

1------------- Turbine/generator 

Elektriciteit (16 MW) 

droog RGR Rookgassen 205.000 Nm3/u, 130 ·c (8 MW) 

oeliehtfng oij bovenstaan e enef'gle alans; De input van e l<etel estaat u1t twee stromen 
Verbranding van afvalstoffen, 228.000 ton jaar met een emiddelde verbrandin swaard 
Yan 13 GJ/ton, het vermogen van de ketel fs"103 MW ·"=-----=,..,,..,=----------___, Aardgas voor de oververhitting van de stoom van 420°C naar 460_0'""c ........................... 
e stoom wordt daarmee met 6 MW verhoo d. 

De outp1:1t van de l<ete estaa ui a~ vo gende stromen · 
• Energieverlfes in de vorm van gebluste bodema 

Energie verlies in de vorm van warmteverlies door de rookgasse 

Levering 
stoom/warmte (80 

MW) 

de levering van hoge druk stoom (87 bar, en 460 °C) met een maximale warmte inhoud va 
09 MW; Deze hote druk stoom wordt geleverd aan een bestaande Warmte Kracht central 
WKC). In de WKC w.ordt met e.en turbine I generator de vo ende out ut eleverd 

16 MW elektrictef 
~~-Maximaal 80 MW Lage druk stoom ca 6 al') 

Maximaal 13 MW restwarmte welke wordt teru evoerd naar ete 
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··~, _ l 
Hier ~ moet wor en benadruk dat de output van 80 MW lage ruK stoom en e output van 1 M 
estwarmt~ ma~ma bedragen en de~~tatlen van elkaar afhankelijk zijn. Wanneer de output lag 
ruk stoom omhoog gaat, wordt de output restwarmte lager en andersom. Omdat deze etallen i 
e balans maxima bedra en is de totale som aan in t en ou ut niet eli ·k. 

Waterbalans 

Oppervlakte
water 

12.250 m2 

dakvlak 

32.500 m2 

verhard 
oppervlak 

minimaal 3.000 m3/jaar 

8.000 m3/jaar 

21 .000 m3/jaar 

Schoon water 
buffer 

Bedrijfswater 
buffer 

Bluswatervoorzieningen 
en overstort naar RWA-riool bij stilstand 

Overstort naar DWA-riool bij stilstand 

32.000 m3/jaar 

Ontslakker 
(afkoelen 
bodemas) 

De voorgenomen activiteit gaat uit van een droog rookgasreinigingprincipe, waarbij geen 
procesafvalwater zal behoeven te warden geloosd. Daarnaast wordt in de ontslakker van de 
installatie voor het blussen van de slakken (bodemasj water verbruikt. Dit water is hoofdzakelijk 
afkomstig van de dakvlakken en de verharde terreingedeelten. In de omstandigheid dat te weinig 
hemelwater voorradig is , zal gebruikt warden gemaakt van de bestaande 
oppervlaktewatervoorziening op het industrieterrein. Een en ander is in het bovenstaande 
blokschema weergegeven . 

44. ~ Emissies en emissiebeperkende maatregelen 

In de volgende tabel zijn de milieuaspecten van de REC per compartiment beschreven. Zie 
onderstaande tabel voor nadere toelichting en verwijzing. 

Tabet 5: Mi/ieuaspecten REC 

Mi lieu-aspect Emissie 

Lucht Emissies via de rookgassen (schoorsteen) 

Opslaghal (geur I diffuse stofemissies) 

Minimalisatie emissie van opslag/verlading vliegassen 

Geluid Extra geluidbronnen 

Bodem en grondwater Beschrijving maatregelen om bodemverontreiniging te voorkomen 

Water lnname water voor RGR 

(additionele) lazing relatief schone bedrijfswaterstromen 

Energie Levering stoom aan WKC 

Veiligheid Risico's en preventieve maatregelen 

Grondstoffen I Hulpstoffen Vooral voor RGR 

Rest- en afvalstoffen Bodem- en ketelas 

Vliegas en RGR-residu 

Verkeer en vervoer Aanvoer afvalstoffen over de weg en het water 

Afvoer reststoffen over de weg en het water 
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In hiernavolgende wordt een eerste beschrijving van de verwachte emissies en van de daarmee 
samenhangende milieugevolgen. 

Emissies van chemische componenten 
De REC zal leiden tot schoorsteenemissies, die door toepassing van een uitgebreid systeem van 
rookgasreiniging (RGR) zoveel mogelijk zullen warden beperkt. In onderstaande tabel is een 
overzicht gegeven van de aangehouden grenswaarden ten aanzien van de schoorsteenemissies. 

Tabet 6: Overzicht daggemiddelde schoorsteenemissies REC (in mg/ Nm3 bij 11 % 0 2) 

BVA eis 
(mg/MmJj.:i. 

Garantie1Naarden VePNachtingswaarde4 

Stof (PM10) 
MQ 

MF 
Wi 
WG;s 
NHJ 
w 
~ 
l=lg 
Cd en Tl 
Som Z'Nare metalenJ 
Dioxinen/furanen 

w 
.t-0 
~ 
~ 
~ 

0,1 ng TEQ/Mm3 

·r~-~":~~~ 
~ ... ~~ 

(mg/MmJti 

1 Uitgedrukt als mg/ Mm bij 11% zuurstof en droog 
2 Te beschouwen als 'Norst case waarden 
3 Som van Sb.As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Mi en V 

(mg/~lmJj 

J 
g 

Q,8 
~ 
9G 
J 

JO 
~ 

o,-0+ 
G,OOi 

{},-l 
0,02 ng TEQ/l>lm3 

4 De verwachtings1Naarde is gehanteerd als maximale jaargemiddelde emissieconcentraties 
5 De schoorsteenemissies van MOx z"ijn maandgemiddelde waarden overeenkomstig BVA 

REC Harlingen.aanvraag Wm W¥e.def (sept) 



Geur 
De afvalbunker is gesitueerd in een gesloten overslaghal, waarin een aantal ventilatieroosters in de 
gevel zal 'Norden geplaatst en waarin ee et rolhe grote overheaddeur zal openstaan in de periode 
dater aanvoer is (dagperiode). 
Het oppervlak van de bunker in de overslaghal is 16,5 x 40 meter= 660 m2

• De gemiddelde 
geurconcentratie van de lucht boven het afval in de bunker is 3000 ge/m3 (gemeten door W+B in 
november 2006 op Ecopark De Wierde). In de normale bedrijfstoestand ( m 8000 uur) wordt de 
lucht in de hal afgezogen om te warden benut als verbrandingslucht, hierdoor wordt voorkomen dat 
de geur van het afval naar buiten wordt geemitteerd. Bij stilstand van de installatie (+eG 0 uur) is 
er sprake van een stationaire situatie, waarbij middels natuurlijke trek via de roosters en e 

1c emaakte ro e deuren enige geuremissie kan ontstaan. Uitgaande van een verversingsdebiet 
van 60.000 Mm /uur en een g€urbelasting van 3.000 g.e./Nm3, bedraagt de ge1.1remissie gedurende 
bo11envermelde periode dan 198 • 109 g.e./uur. 

Uit de schoorsteen zal met de gereinigde afgassen een zel<ere geuremissie vrijl<omen. Elders is bij 
een verbrandingsinstallatie voor hoogcalorisch afval (EHA) een waarde van 4.008 ge/m;i 
aaRgel:louden (ECO, 2003). De totale geuremissie bedraagt bij een rookgasdebiet van 215.000 
Wm;i /uur daarmee 990 '/' 106 ge/uur. Hiermee is waarschijnlijk sprake van een worst case benadering 
c.q. van een sterl<e overschatting: voor een vergelijl<bare installatie (de 3e lijn •1an AVI Tvvence) 
wordt gesproken over 72 tot 160 miljoen g.e./uur. 

GGk--9 ij de bodemasopslag vers roduct is sprake van een zekere emissie: overeenkomstig het 
MER van Twence (zie hierboven) wordt voor de odema opslag bij de REC een waarde van 40 
miljoen ge/uur aangehouden 2 geureenheden zijn gelijk: aan 1 ouEJ. o emas oat uit de oven kom 
heeft een ogere geuremisSie doordat dit materiaal nog niet voor de volte 100% is geaxideerd. 

nder invloed van de buitenlucht Vindt na·oxidatfe laats waardoer de euremissie in de loo ·va 
e tf d weken lager wordt 

Diffuse emissies van stof 
Naast de emissie van fijn stof (PM10 ) uit de schoorsteen kan bij de opslag en verlading van de 
bodemas diffuse emissies van stof ontstaan. Deze stofemissies zullen warden voorkomen door de 
bodemas in vakken o te slaan en zo nodig te bevochtigen, voordat de bodemas wordt verladen. • 
ooemas Clie ou ten worC:lt o esla en wor t a edek:t met lforstvarmer. 

Afwij kende bedrijfsomstandigheden 
In tabel 3 warden de mogelijke afwijkende bedrijfsomstandigheden benoemd en warden de 
beheersmaatregelen toegelicht. Uit deze tabel blijkt dat in geval storingen of calamiteiten er 
ongecontroleerde luchtemissies ten gevolge van (bunker)brand en beperl<te emissies van hulpstoffen 
en residuen l<unnen ontstaan. Emissies naar het water en/of de bodem zijn zeer onwaarschijnlijl<. 

Ge/uid 
Met de nieuwe installatie zal oak een aantal nieuwe, additionele geluidbronnen samenhangen. 
Door de toepassing van BBT wordt verwacht dat de geluiduitstraling naar de omgeving echter 
relatief beperkt zal zijn. Zo is het gebouw opgebouwd uit een betonnen fundatie en vloer met 
daarboven een stalen constructie en een gei'soleerde dubbele aluminiumbeplating. 

Tabel 7: De belangrijkste stationaire/vaste bronnen 

I Gel1.1idsbrennen I Gel1.1idseR=1issie 
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WisseleR ¥aA EeAtaiReFs rn3 9B{A) 

liteeFRleidiAg ~liet Fele¥aRt 

litaRgeR:z:eef Q§ dB(A) 

liER99FSteeR Q~ 9BfAl 

Tabel 8: De geluidsbronnen a. g. v. transport en de handling van afvalstoffen op het terrein 

Gel1.1iElsl3FeRR9R 

~.lraEl~twageR5 {~ 3 ~ r~.lt:1) 

Elestelallte,l PeFSeReRallte (JQ 
km-1-Yt 
~ 

lit:ie¥el laeeR 

liteFteR 13e9eFRas 

QlJFR~eF 

+:FaAS~9Ft9aAEI 

Mesiele l~FaaR 

ReaERstaEl~eF 

Ciel1.1iEIS9FRiSSi9 

1QJ dB(A) 

Q§ 9B(A) 

%,!! EIB(A) 

rn§ 9B(A) 

mi EIB(A) 

rn4 9BfAl 

8§ 9B(A) 

~Q~ ,;!, EIB(A) 

rn~ ,:l EIB(A) 

Gelutdvermoge 
LAr,LT dB A 

• 
• • 

• 
• 
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Bodem en grondwater 
Gelet op het gewicht van c.~. de statische belasting door REC in relatie tot de plaatselijke 
bodemopbouw zullen tijdens de bouwfase (in beperkte mate) heiwerkzaamheden moeten warden 
verricht. 

Oppervlaktewater 
De procesvoering van de REC omvat alleen droge technieken, waarbij geen verontreinigd 
procesafvalwater ontstaat. 

De hoogst gemeten waterstand in de haven van Harlingen is 3,69 meter boven NAP (1976) en het 
huidige peil van het maaiveld is 4,30m +NAP. Het bouwpeil wordt 5,50m +NAP en de verharding 
komt te liggen op 5,40m +NAP. Dit betekent dat de REC 1,74 meter boven de hoogst gemeten 
waterstand ligt en het risico voor verontreiniging van de haven door overstroming van het terrein 
nihil is. 

Het hemelwater van de wegen en opslagterreinen op het gehele terrein wordt opgevangen in de 
terreinriolering en afgevoerd naar de bedrijfswaterbuffer (1500 m3 

). Dit water wordt benut als 
bluswater voor de verbrandingsslak. De jaarlijkse hoeveelheid hemelwater is normaal gesproken 
onvoldoende en wordt aangevuld uit de bestaande oppervlaktewaterleiding uit het van 
Harinxmakanaal. Ook eventueel bluswater wordt op dezelfde manier opgevangen en hergebruikt. 
Op deze wijze wordt in de normale bedrijfstoestand geen bedrijfswater geloosd. In het geval van de 
jaarlijkse onderhoudsperiode van 2 - 3 weken zal wel bedrijfswater geloosd kunnen worden e.e.a. is 
dan afhankelijk van de dan heersende weersomstandigheden. 

De bodemas kan zowel per as als over water worden afgevoerd. Om verstuiving van de bodemas te 
voorkomen zal middels een sproei-installatie worden gezorgd dat het materiaal tijdens opslag en 
verlading voldoende vochtig zal zijn. De afvoer per as zorgt niet voor een extra risico op 
verontreiniging door de opvang van het hemelwater op de overslagplaats naar de 
bedrijfswaterbuffer. Bij de afvoer van de bodemas over het water zullen voorzieningen worden 
getroffen ter plaatse van het schip in de vorm van een bunker met afvoerband waaraan de slurf tot 
in het ruim zal reiken en een morsschot tussen de kade en het schip. Hierdoor wordt het risico op 
verontreiniging van het oppervlaktewater ter plaatse voorkomen. 

Tubel 9: Energiegege•1ens REC 

Vermegen Vermegen +etaat 
fH=i-MWu.+ fH:i-MWef !in MW) 

Reestert l~etel +QJ 

lnveer aarElgas e 
l 
' via 9eElernas 4,-9 

l ' >1ia sEl=leersteen -7,8 
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I eigeA verbruik 

Het eRergier&RdemeRt vaR de Rl5:C l<omt daarmee bruto op SB,J%, 

ner ieredenement o.b.v BREF·WI unt 61 
nput REC: 13 GJ/ton of 3,33 MWh/to ..___ __ _ 
li.ltput REC: Elektrictteit (16 MW x 8000 UUf) I 228.000 ton = 0.56 MWh/to 

Warrnte 1.843.200 GJ af 512.0QO MWh I 228.000 = 2 25 W to 
2 81 MWh/to 

nergie efficientie: 81/3,33) 

e netto output van de ketel is bij de maximale doorzet 94 8 MWth maximaal bf een schone kete 
en 90, 1 MWth (mfnfmaal) bij een vervuflde ketel --- ---e input is 103 MWth (kamt avereen et 2.964.000 GJ aan afvalstoffen en 6 MWth aan aard 
oor de externe oververhitter 

et ketelrendement kamt daarmee op (94,8/(103 + 6)) • 100%,. 87 0% bf een schone ketel e 
90, 1/ 103 + 6 * 100% 111 82 7% b. een vervuflde ketel 

Externe veiligheid 
Voor de REC zal waar nodig worden gekozen voor explosieveilige apparatuur en relatief veilige 
hulpstoffen zoals ammonial oplossing (i.p.v. ammoniak). Daarnaast zullen specifieke gedragsregels 
of organisatorische aanpassingen warden doorgevoerd en zullen voldoende blusmiddelen of -
installaties warden geplaatst, die jaarlijks zullen warden gekeurd conform wettelijke voorschriften. 
In het kader van de detailengineering zal een nadere risico-analyse (z.g. HAZOP) en daarmee 
samenhangend pakket aan preventieve, preparatieve en mitigerende maatregelen worden 
uitgewerkt. Gezien de aard van de te be-/verwerken afvalstoffen en hulpstoffen en voornoemde, 
preventieve en mitigerende maatregelen warden geen specifieke risico's op het gebied van externe 
veiligheid verwacht. 

De belangrijkste risicofactor voor externe veiligheid vormen het verbrandingsproces en potentiele 
calamiteiten daarmee alsmede brand in de bunker (bunkerbrand). E.e.a. wordt bevestigd door een 
analyse door SAVE zie 15ij a e 18 de desbetreffende rapportage is opgenomen in bijlage €1.5 van 
het MER. Hierin wordt tevens nog opgemerkt dat geen sprake is van cumulatie van risico's naar de 
overige bedrijven . 

Als hulpstoffen zullen natriumbicarbonaat, actief kool en ammoniakoplossing warden gebruikt. Dit 
zi jn alle niet-explosieve of licht-ontvlambare producten. tie koo[ is opgestagen in een geaara 
i o. A ermee wordt vonk'iorming voorkomen. De silo fs geplaatst in het rookgasrefnlgfngsgebou 
aar de tern eratuur v.eel l er fs dan de zelfontbrandtngstem eratuur 260 C v n acttef kool In 

de overslaghal bij de bunker worden ten minste twee brandblusmonitoren opgesteld. Voor deze 
toepassing wordt een AFFF-installatie ge'installeerd, e.e.a. in overleg met en na goedkeuring van de 
brandweer. De inzet van AFFF maakt het mogelijk om vaste stoffen branden, zoals een 
bunkerbrand, op adequate wijze te bestrijden: toevoeging van een schuimvormend middel (AFFF, 
Aqueous Film Forming Foam) aan water zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de bluscapaciteit 
op vaste stof branden omdat hierdoor de oppervlaktespanning van het water omlaag wordt 
gebracht. De blusstof kan hierdoor beter in de kern van de brand doordringen. Bovendien 
produceert dit zogenaamde filmvormend schuim een waterfilm over een brandende, niet in water 
oplosbare vloeistof waardoor uitdamping hiervan wordt voorkomen en de brand wordt gedoofd. 
Herontsteking is nagenoeg niet mogelijk. 
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Eind- en restproducten 
Ten gevolge van de REC-installatie zal 37.500 t/j bodemas; gelet op de samenstelling van de 
ingaande brandstof wordt verwacht dat sprake is van een relatief schone stroom die zonder meer 
kan warden hergebruikt. De bodemas zal ter plaatse dan wel elders (buiten de inrichting) warden 
opgewerkt tot een bouwstof niet-zijnde grond, die in werken nuttig kan warden toegepast. 
Daarnaast zal ca. 2.500 t/j E-vliegas vrijkomen, die naar verwachting ook naar de bouw en/of 
civiele industrie afgezet zal kunnen warden (bijv. de productie van asfalt). 
Het residu van de RGR (ca. 3.200 ton/jaar) zal als (gevaarlijk) afval moeten warden afgevoerd voor 
definitieve verwijderingJ, indien dit niet kan warden 

Verkeer 
Mede gelet op de 'eigen' afvalstoffen wordt nagestreefd dat ca. 50% van de aan¥oer over water c.q. 
schip zal l<unnen gaan plaatsvinden. Hiertoe zal een eigen l<ade ».'orden aangelegd. 
Uitgaande van een vrachteenheid van gemiddeld 22 ton/vrachtwagen c.q. 600 ton/schip zullen met 
de aanvoer •;an 2213 l<ton/jaar aan af¥alstoffen in totaal a.fgerond 5 .. 200 vrachtvlagens en 190 
schepen samenhangen. Oit l<omt overeen met ca. 21 vrachtwagens/dag en 4 scl:1epen per week-.
Met de afvoer van producten en reststoffen hangen daarnaast ca. 6 vrachten per as per dag samen . 

' ij 50% aanvoer over water lopen de aanta en vrachtauto's terug naar 24stuks per Clag. Daarvoor i 
de plaat~ komt er wel gemiddeld 1 s~hip per d~g erbij. Bij de afvoer van bodemas over water loo 
het aantal vrachtauta's per dag voor de afvoer teFug i:laar 2 per da . Daarvoor de laats -zulle 
. emfddeld 2 sche n er week de afvoer van bodemas verzor en 

Landschappelijke inpasbaarheid 
De REC zal warden opgericht op een bestaand industrieterrein, dat direct grenst aan een speciale 
beschermingszone c.q. de Waddenzee. Ook om die reden is de landschappelijke inpasbaarheid (van 
gebouwen en hoge objecten, zoals de schoorsteen) nader beoordeeld en ervoor gekozen een met de 
directe omgeving vergelijkbare hoogte aan te houden en de schoorsteen te plaatsen in lijn met de 
bestaande windmolens langs de Lange Lijnbaan. 

Milieu-aspecten tijdens de bouw 
De mogelijke directe milieu-effecten van de bouw van de REC (tijdsduur circa 1,5-2 jaar) zijn als 
vol gt onder te verdelen. 

Onttrekking van grondwater 
Tijdens de bouw van de verschillende funderingen van gebouwen en installaties moet grondwater 
warden onttrokken (bronnering). Verwacht wordt dat deze onttrekking minder dan 50.000 m3 

bedraagt en korter duurt dan 6 maanden. 

Geluidsproductie 
De geluidsemissies tijdens de bouw (ten gevolge van heien en montage) zullen vergelijkbaar zijn aan 
die bij de bouw van kleine industriele bedrijven. Tijdens het zogenaamde uitblazen van de ketel 
kan de geluidsproductie tijdelijk hoger zijn. 

Energieverbrui k 
Tijdens de bouw wordt energie verbruikt door het bouwverkeer en -apparatuur alsmede het 
proefdraaien van de diverse installatieonderdelen. Dit verbruik is gering en (veel) lager dat het 
verbruik tijdens normaal bedrijf. 
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Positieve milieu-aspecten 
De belangrijkste positieve milieuaspecten kunnen warden onderverdeeld in: 

1. Minder storten van brandbaar afval in Nederland; 
Op dit moment is in Nederland een tekort aan verwerkingscapaciteit voor brandbaar afval van 
meer dan 2 miljoen ton (bron: SenterNovem). Dit initiatief is goed voor een reductie van ca . 
10% aan nu nog te storten brandbaar afval in Nederland. 

2. Het vermijden van het verbruik aan fossiele brandstoffen; 
De bestaande WKC wordt nu gestookt op aardgas (fossiele brandstof, dus bijdrage aan 
broeikaseffect) en heeft een maximaal jaarverbruik van 75 miljoen Nm3/jaar. Door de 
levering van met afval en reststoffen geproduceerde stoom wordt het aardgasverbruik met 
ca. 90% gereduceerd. 

3. Bijdrage aan lagere C02·emissie in Nederland; 
Met de verbranding van aardgas wordt C02 geemitteerd naar de lucht. Op basis van het 
huidige allocatieplan op grand van het Kyoto-protocol heeft de WKC 154.000 ton aan C02• 

emissierechten. Bij een reductie van 90% op het aardgasverbruik wordt 140.000 ton minder 
C02 van fossiele oorsprong geemitteerd (brandbaar afval bestaat uit ca. 50% biomassa, dus ca. 
70.000 ton daarvan is afkomstig van biomassa). 
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Bijlage 6: Toetsing aan IPPC 
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BIJLAGE 6: Toetsing REC aan het IPPC criterium Best Bestaande Techniek overeenkomstig BREF's 

IPPC - BAT Afvalverbranding ('08/ 2006) Omrin - REC (Harlingen) opmerking 

Algemeen 
1 afstemmen ontwerp op afvalkarakteristiek f Het stookdiagram is afgestemd op de gemiddelde 

verbrandingswaarde (13 MJ) van de in te zetten afval - en 

reststoffen. 

2 good house keeping site f Voor de locatie wordt een onderhoudsplan en een 

terreinreglement opgesteld. 

3 onderhoud en inspecti e installatie f Het onderhoudsplan voor de installatie bestaat uit : 
- dagelijks onderhoud ; 
- periodiek onderhoud ; 
- keuring en inspectie van onderdelen. 

4 controle en sturing afvalsamenstelling f Afval samenstelling is voor een groat deel al bekend 
doordat dit eerder al is geaccepteerd t .b.v. de 
scheidingsinstallatie, verder warden de aangevoerde 
vrachten volgens het AV-beleid geaccepteerd (zie 
AV/AO-IC) 

5 opslag op gesloten vloer met drainagesysteem voor f Het afval wordt ontvangen in een gesloten hal met een 
percolaat betonnen bunker, zodat geen percolaat ontstaat. 

6 beperking opslagtermijn afval f De capaciteit van de bunker is geschikt voor maximaal 5 
dagen. 

7 geurbeperking door afzuiging / behandeling lucht en f De lucht in de ontvangsthal wordt afgezogen , waardoor 
beperking opslagduur een lichte onderdruk ontstaat en wordt benut als 

verbrandingslucht 
8 scheiding soorten afvalstoffen naar risico's e.d. f Gevaarlijk afval en afval met bijzondere risico's 

(ontplofbaar, radio-actief e.d.) wordt niet geaccepteerd, 
de afvalstoffen die wel warden geaccepteerd kunnen bi j 
elkaar warden opgeslagen in de bunker. 

9 identificatie van afval in containers f Alle vrachten warden bij binnenkomst ingewogen en 
geregistreerd o.b.v. de informatie op het 
omschriivingsformulier. 
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IPPC - BAT Afvalverbranding ('0812006) 

10 brandmelding + blusapparatuur bij opslag en 
voorbehandeling, oventrechter, doeken- en AK-

filter(s) 

11 mengen c.q. homogenisatie afval 

12 voor zover praktisch mogelijk, afscheiding ferro- en 
non-ferro metalen v66r verbranding 

13 voorzieningen (monitors o. i.d.) voor controle 
bunker(s) en laadruimten door operator(s) 

14 voorkomen ongecontroleerde luchtinlaat via opslag 
en laadruimtes 

15 computermodel voor optimalisatie (a) (geometrie) 
oven en ketel, (b) verbrandingslucht en (c) injectie 
bij SNCR 

16 voorkom ongeplande shutdown 

17 identificatie kritische verbrandingsparameters + 

automatisch systeem voor sturing e.d. 

18 sturing en controle op 02, T, verblijftijd en 

menging, gericht op constante en zo laag mogelijke 
luchtemissies 

19 verbrandingstemperaturen e.d.: zie specifieke BAT 

REC Harlingen.aanvraag Wm W¥e.def (sept) 
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Omrin - REC (Harlingen) opmerking 

f De installatie zal voldoen aan de eisen van de brandweer 
en dit betekent dat waar nodig voorzieningen zullen 
worden geplaatst. 

f De kraanmachinist verzorgt het eventuele verkleinen van 
het afval en maakt een voorraad brandstof middels 
intensief mengen van de aanvoer. 

f De afscheiding van ferro en non-ferro vindt plaats in de 
bestaande scheidingsinstallaties van Omrin. Extern 
aangevoerd afval wordt achteraf ontdaan van ferro en 
non-ferro metalen. 

f De installatie wordt voorzien van de nodige camera's en 
monitoren t.b.v. de bewaking van het proces door de 
operators 

f De kraanmachinist zorgt er ten allen tijde voor dat de 

trechter van de verbrandingskamer gevuld is en de 
afvoer van bodemaj slakken geschiedt d.m. v. een 
watergevulde kamer, waardoor dit wordt voorkomen . 

Algemeen: oven en ketel 

f Computer simulatie maakt deel uit van ontwerptraject 
en toont de minimale 2 seconden verblijftijd van de 
rookgassen op 850 graden niveau aan. SNCR is niet van 
toepassing. 

f Optimaal ketel ontwerp, continue proces bewaking, 

evaluatie mogelijkheden van proces data 

f Verbrandingsproces sturing vind geheel plaats middel 
computer programma's 

f 02 concentratie is een stuurparameter in het 

verbrandingsproces wordt continue gemeten en 
gestuurd, referentie metingen in keteldak ter controle 
van 850 graden niveau 

f Verbrandingstemperaturen zoals gedefinieerd in BAT zijn 

ontwerp parameters van installatie 



(@ 
IPPC - BAT Afvalverbranding ('0812006) Omrin - REC (Harlingen) opmerking 

20 voorverwarming primaire en secundaire lucht bij J De restwarmte van de roosterkoeling wordt benut als 

laag calorisch afval, door benutting restwarmte voor-warm medium van de verbrandingslucht 

21 gebruik steunbranders J Aparte steunbranders worden niet geYnstalleerd, de 

opstookbranders, die nodig zijn om de installatie op 850 
graden Celcius te brengen voordat brandstof toegevoerd 
mag worden, nemen indien nodig deze functie over. De 

stookwaarde van de aangevoerde afval- en reststoffen 
voorziet normaal gesproken in voldoende vermogen 

22 sturing warmteretentie in oven J Middels keramische tegels en vuurvaste bemetseling 
wordt de warmte retentie optimaal gemaakt om droging 

en ontgassing van de brandstof maximum mogelijk te 
maken 

23 oven ontwerp, gericht op lage gassnelheden en J Middel "Fluid Dynamics Diagram" is dit ontwerp tot 
lange gasverblijftijd stand gekomen 

24 bij vergassing en pyrolyse, aanvullende eisen nvt 

25 voorkomen 'plakkerig' as en slak door ketelontwerp J Optimale proces beheersing middels computer sturing, 
sturing en aanpassingen van stookparameters middel real 

time proces metingen. Hangende pijp bundels met klop 
installatie om vervuiling te kunnen verwijderen 

26 optimalisatie energie-efficiency en -t erugwinning: J Gekozen stoom parameters en gas uitlaat temperatuur, 
• beperking warmteverlies na verlaten ECO, geven hoog energetisch rendement. 
• thermische conversie van ketel > 60-90% Verder is terugwinning van warmte middels een tweede 

ECO in de RGR voorzien. 

pe nettQ output van.de ketel is bij de maxirnale ~oorze~ 
~,8 Mwth (maxfmaal) bij een sch(lne ketet en 90,r 

Wth (m1himaal) bij een xervuilde ketetJ 
Pe input is 103 MWth (kemt overeen met 2. 964.000 GJ.l 
aan afVatstOffen en· i> MWth aan aard'as voor de externe1 

oververhitter] r· ketetren~nt komt daarmee op (94,81 (103 + 6)~ 
00% == 87,0% btJ een scheme ketel en <90.1 / '103 + 6) I 
00% = 82, 1% bij een vervuilde ketetJ 
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IPPC - BAT Afvalverbranding ('08/2006) Omrin - REC (Harlingen) opmerking 

27 afsluiten contracten met grate afnemers van f Levering van stoom/warmte aan Frisia Zout 
restwarmte I stoom indampinstallatie is contractueel vastgelegd . 

28 locatie van nieuwe installaties, gericht op f Positionering van REC zo dicht als technisch mogelijk bij 
maximalisatie energetisch rendement de warmte vrager(s). Locatiekeuze voor Harlingen is 
(stadsverwarming, industriele doeleinden) hiermede op gebaseerd. 

29 indien elektriciteit wordt geproduceerd: speciale f Gekozen stoomparameters zijn de maximaal mogelijke, 
ketelvoorzieningen gericht op hogere zonder de bedrijfszekerheid negatief te bei·nvloeden, 
stoomparameters i.e. elektriciteitsproductie parameters, om een zo hoog mogelijke bedrijfzekerheid 

te garanderen. Drumdruk 87 bar en stoomtemperatuur 

uitlaat externe oververhitter 460 ° C. 

30 afstemming turbine op ketelontwerp en f Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande turbine van 

bedrijfsvoering de bestaande WKC op het industrieterrein. 

31 indien elektriciteitsproductie > warmtegebruik: f De bestaande turbine wordt gebruikt als reduceer, na de 

zoveel mogelijk verlagen condensatie druk uitlaat van de turbine wordt de lage druk (LD)·stoom 
gebruik voor procesdoeleinden (Frisia) 

32 beperking energiebehoefte installatie (toepassing f Condensaat voorwarming gebeurt grotendeels door de 

warmtewisselaars e.d.) installatie van de tweede ECO in de RGR. 

Uitlaat stoom van de stoom aangedreven voedingwater· 
pomp wordt gebruikt voor verwarming van de ontgasser 

33 afstemming keuze koelsysteem op lokale f De condensor wordt gekoeld met het aanwezige 
omstandigheden zeewater (bestaande situatie), intercool systeem in 

ontwerp voor koeling van turbine smeerolie 

34 reiniging (on- en off line) van ketel ter beperking f Continue reiniging is voorzien middels kloppers en 
stofophoping waterreiniging in de tweede en derde trek. Keuze van 

ruime volumes van keteltrechters en continue afvoer 

middels ruim bemeten afvoersystemen 

Algemeen: RGR 
35 toepassing RGR, afgestemd op volgende emissies f Ontwerpcriteria voor RGR zijn vigerende BVA normen en 

(zie tabel 5.2) BAT-WI. De gepresenteerde waarden zijn 

verwachtingswaarden op basis van de BBT 
uitgangspunten. 
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36 bij RGR-keuze: houd rekening met: J RGR ontwerp houdt optimaal rekening met hergebruik 
• algemene ontwerp-parameters/ criteria; van restst offen uit reiniging en maakt gebruik van 
• energiegebruik/ -behoefte; restwarmte middels condensaat voorwarming 
• compatibiliteit bij her-ontwerp bestaande 

installatie. 

37 RGR: verschillen tussen nat/droog/semi-droog (zie J Zie samenvatting Milieu Effect Rapport l!llitage 2Sj 
BREF pag. 433) l:leetEl5t:l:ll' 4 si3ta-ge 

k.c.l. Harlingen.aanvraag Wm W¥e.def (sept) 
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BAT- WI (Final augustus 2006) 
parameter steekmonster halfuu:rsizcmiddelde da1nremiddelde parameter lsteekmonster 

stof 1-20 1-5 stof 

HCl 1-50 1-8 HCl 

HF <2 < 1 HF I I <2 

S02 1-150 1-40 S02 I I 40 
N02 iN02 

* bij SCR 40-300 40-100 

• zonder SCR 30-350 120-180 . 
iCxHy 1-20 1-10 ICxHy 
'O 50-100 5-30 lco 

0.05 0,001-0,03 0,001-0,02 

d+Tl 0,005-0,05 

overi ge 'ZW. met 0,005-0,5 overige zw. met 
PCDD/PCDF ' 0,01-0,1 PCDD/PCDF 

~H, < 10 1-10 < 10 NH3 

enzo(a)pyreen * * * benzo(a)pyreen 

PCB * * * PCB 

PAK * * * PAK 

NiO ** ** ** N20 

. ng TEC/N m; 

* zelfde technieken als voor PCDD/PCDF 

Tabet: Emissie-eisen Lucht verbrandingsinstallaties (in mg/Nm3
) 

REC Harlingen.aanvraag Wm W¥e.def (sept) 
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38 2 doekenfilters uitsluitend, indien dat nodig is om .r Reiniging bestaat uit ESP in combinatie met 
emissie-eisen te halen doekenfilter waarbij reagentia gedoseerd wordt 

39 bij (semi- )droge RGR : recirculatie reagentia voor f Reagentia wordt op basis van t ijd gerecirculeerd 
beperking grondstoffenverbruik en afvalproductie en over het doeken filter 
snelle en continue monitoring van HCl en 502 

40 toepassing SCR of SNCR en andere NOx·beperking J Ontwerp is gebaseerd op SCR (katalytisch reductie 
zodanig dat wordt voldaan aan algemene emissie-eisen van NOx) om zo laag mogelijke NOx gehalten in de 

rookgassen te realiseren 

41 reductie van dioxinen/ dibenzofuranen door: J Zie Fluid Dynamics Diagram, ketel temperaturen 
• primaire (verbrandingsgerelateerde) technieken; zijn dusdanig gekozen dat afkoeling van de gassen 
• voorkomen van afgastemperaturen tijdens in de juiste gradaties op de juiste plaatsen plaats 

ontstoffing van boven 200 ° C; 
vindt 

• additionele bestrijdingsmaat regelen/behandeling . 

42 bij natte wasser: voorkom buildup van PCDD/PCDF J Niet van toepassing 

43 bij interne t oepassing RGR-residu: voorkom , r Niet van toepassing 
accumulatie van Hg 

44 voor verwijdering van Hg: (1) lage pH in scrubber, If Niet van toepassing 
gevolgd door AK-injectie of AK of cokes-filter 

45 Hg-verwijdering bij (semi)droge RGR E-filter voor verwijdering Hg in vaste vorm en 
actief kool dosering voor het doekenfilter voor de 

verwijdering van Hg in gasvormige toestand. 

Algemeen - waterzuivering 
46 maximalisatie reci rculatie en hergebruik I Alle bedrijfswater wordt opgevangen en benut als 

(bedrij fs)water Eo9ema Li~':'. . _ bluswater e.d. 

47 gescheiden systemen voor (verontreinigd) hemelwater i Het hemelwater van dakvlakken wordt apart 
en ander bedri jfswater opgevangen en benut als bluswater en als back-up 

voor bedri jfswater. Het (mogeli jk) verontreinigde 

I bedrijfswater wordt separaat opgevangen, dit geldt 
tevens voor het sanitai re afvalwater. 

kL'-- Harlingen.aanvraag Wm W¥e.def (sept) 
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48 bij toepassing natte RGR: 
a) behandeling in awzi tot effluentconcentraties 
b) gescheiden behandeling zure/alkalische bleed 
c) recirculatie waswater(s) 
d) voldoende opslag/buffercapaciteit; 
e) toepassing sulfides voor verwijdering zware 

metalen; 
f) beperking NH4 door NH3-stripper (en hergebruik) 

Omrin - REC (Harlingen) 

J N.v.t. 

Algemeen - reststoffenbehandeling 
49 o.s. gehalte < 1-3% in as/slak J Is uitgangspunt van het ontwerp 

50 scheiding slak van assen en andere residuen RGR J De bodemas wordt separaat afgevoerd naar een 
opslagvak. Een E-filter wordt voorzien voor de 

afscheiding van vliegassen voor nuttige toepassing 
als vulstof. De RGR-residuen warden opgeslagen in 

silo's voor afvoer naar een erkende verwerker. 

51 bij v66r-ontstoffing: controle kwaliteit voor toepassing J N.v.t. 

52 slakkenbehandeling (ferro- en non-ferroverwijdering + J De bodemas wordt ter plaatse, ontdaan van grove 
zeven/breken, gericht op samenstelling uit tabel 2 delen en ontijzerd, waarna extern de 

nabehandeling plaats zal vinden. 

53 behandeling (consolidatie) van bodemas J Nabehandeling van de bodemas zal in eerste 
instantie extern plaatsvinden om minimaal de 
nuttige toepassing als fundatiemateriaal in de 

wegenbouw mogelijk te maken. 

54 behandeling/bewerking RGR-residuen J Verwacht wordt dat de RGR-residuen niet 

herbruikbaar zijn en moeten warden afgevoerd 
naar een erkende verwerker. Onderzocht zal 
warden of het gebruikte natriumbicarbonaat zal 

word en gerecycled. 

Algemeen - milieuaspecten 

REC Harlingen.aanvraag Wm W>.<a.def (sept) 
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55 geluidbeperkende maatregelen f De gehele installatie wordt inpandig opgesteld en 

waar nodig (ventilatoren e.d.) zullen 

geluidbeperkende maatregelen (omkastingen e.d.) 

warden toegepast. 

56 mil ieuzorgsysteem I Omrin is gecertificeerd volgens de normen: 
a) opstellen milieubeleid 150-9001 (kwaliteit) 
b) opstellen procedures 150-14001 (milieu) 
c) invoeren procedures 

OH5A5 18001 (arbeidsomstandigheden) d) controle en corr. Maatregelen 
e) management review 
f) aanvullende maatregelen 

IPPC - BAT Afvalverbranding ('08/2006) Omrin - REC (Harlingen) opmerking 

Aanvullende eisen voor specifieke processen 

Verbranding van huishoudelij k afval 

57 opslag op gesloten vloer in gesloten gebouw met f Zie vraag 5 
drainagevz 

58 tijdelijke opslag in balen met maatregelen tegen geur, /. Gp !=let t:eFFeiA l~eFflt: eeA ldeiAe epslag veeF saleA 
brand e.d. 6Yl eA EeAt:aiAeFs. Qe seAeEligee EeFflpaFt:iFfleAt:eFiAg 

eR 1,1eeR:ieAiAgeA weFEleA get:FeffeA. 

59 voorbehandeling ter homogenisatie door mengen en f De installatie wordt voorzien van een shredder in 
shredderen/breken grof materiaal de directe nabijheid van de afvalbunker in de 

overslaghal. Deze wordt bediend door de 
kraanmachinist. Grof materiaal wordt na het 
shredderen opgemengd met de overige 
afvalstoffen. 

60 ovenontwerp met variabele primaire Lucht. Boven 18 f Het rooster zal warden voorzien van waterkoeling, 
MJ/kg (water)koeling op het rooster primair Lucht hoeveelheid is naadloos instelbaar 

afhankelijk van stookwaarde brandstof 

kc.\.. Harlingen.aanvraag Wm W¥e.def (sept) 
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61 locatiekeuze gericht op energie-efficiency (1. 9 J l=let eAeFgieFeAEleFReRt 1.iaR Ele iRstaUatie is .: 8Q% 

MWh/ton terugwinning bij 2,9 MWh/ton input) eR volaoet ElaaFFRee ruiFR aaA Ele gestelae eiseR. 

fnput REC~ ~ GJ/ton of le Whit..l 
putput RE~: _ . 
• Elektncite1t (16 MW x 8000 uur} I 228.000 torl 
--,_ 0,56 MWh/te~ 
~ ~annte 1.84).2QO GJ of 512.iJOO MWh 4 

28.000 = 2,25 MWhlto~ 
put~ut tot~al: 2181 MWhlton 

Energfe ~fficientie: (2,8113,33)"' 100% = 84% 

f onclusie.! _ 
pe energie-effidentie van de REC voldoet aaH 
~rttena 61 van de BREF-Wl.I 

62 indien [61] niet wordt gehaald: nvt ti REC heeft een energierendement van >86% en 
* elektriciteitsproductie van 0,6·1 MWh/ton input met boldoet hier-dec:>r aan de gestelde eiSen. Hierdoor~ 

warmtelevering dan wel 
* voldoende elektriciteit om in eigen behoefte te 

unt 62 niet van toepassingJ 

voorzien. 

63 beperking E-behoefte tot 0, 15 Mwh/ton input J Input: 228.000 ton x 0, 15 = 34.200 MWh als 

maximaal eigen verbruik per jaar. 

Bedrijfsuren: 8000 uur/jaar - > 4,275 MW aan 

eigen verbruik 

Het eigen verbruik is 3,6 MW en voldoet daarmee 
aan de eis (zie procesbeschrijving) 

Verbranding van voorbehandeld huishoudelijk afval 
64 opslag in hoppers of op gesloten vloer in gesloten J Zie vraag 5 

gebouw met drainagevoorzieningen 

65 tijdelijke opslag in balen met maatregelen tegen geur, ./- lie 1.iraag §8 

brand e.d. hv( 

REC Harlingen.aanvraag Wm \We.def (sept) 
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66 * energie-efficiency (0,6-1 MWh/ton terugwinning bij f Het energierendement van de installatie is ca. 80% 
4,2 MWh/ton input) of en voldoet daarmee ruim aan de gestelde eisen. 

"' voldoende elektriciteit om in eigen behoefte te 
voorzien 

67 locatiekeuze gericht op f De locatiekeuze is mede bepaald door de huidige 

* energie-efficiency (0,6-1 MWh/ton elektriciteit en aanwezigheid van WKC en Frisia Zout (bij de 
0,5-1 ,25 Mwh/ton warmtelevering bij 4,2 MWh/ton productie van vacuumzout wordt continu warmte 
input) of 

gevraagd gedurende 8000 uur /jaar). Toekomstige 
* 3 Mwh/ton (indien geen electrici teitsprod.) 

bedrijvigheid in clirecte omgeving verwacht. 

68 beperking E-behoefte tot 0,2 Mwh/ton input f Zie vraag 63 
69-75 Verbranding van gevaarlijk afval nvt 
76-77 Verbranding van zuiveringsslib nvt 
78-82 Verbranding van ziekenhuisafval nvt 

Kt.L Harlingen.aanvraag Wm Wve.def (sept) 
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Algemeen: good house keeping en milieuzorg 
1 mil ieuzorgsysteem De vergunninghouder is gecertificeerd volgens de 

a) opstellen milieubeleid managementsystemen: 
b) opstellen procedures - 150-9001 
c) invoeren procedures 

- 150-14001 d) controle en corr. maatregelen 
e) management review - OHSAS-18001 
f) aanvullende maatregelen 

2 info omtrent bedrijfsactiviteiten www.omrin.nl 

Jaarboek 
Periodieke infobulletins 

3 procedure voor good house keeping incl. onderhoud en Voor de nieuwe locatie zullen de procedures van 
training toepassing van de bovenstaande 

managementsystemen en waar nodig zullen nieuwe 

procedures warden opgesteld, waaronder een 
onderhoudssysteem voor de installatie en het 

terrein. 

4 bei"nvloeding van ontdoeners, gericht op ver betering De installatie is voornamelijk bedoeld voor de 
kwaliteit aangeboden afvalstoffen eigen bestaande hoeveelheid brandbare 

reststoffen. 

5 voldoende en gekwalificeerd personeel De REC is een hoogwaardige technische installatie 
waarvoor tijdig geschikt personeel zal warden 

gezocht, die voldoende zal warden getraind door 

de leverancier(s) van de installaties en d.m.v. 
stages bij vergelijkbare installaties. 

Algemeen: ingaande afvalstoffen 
6 voldoende kennis omtrent fysische en chemische Zie de bijlage I omtrent Oe Verwerl<ing 

samenstelling ingaande stromen Verant•.i.ioerEI (AV I AO-IC) 

7 invoeren procedure voor-acceptatie idem 

8 invoeren procedure eind-acceptatie idem 

REC Harlingen.aanvraag Wm W¥e.def (sept) 
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9 procedure voor monstername idem 

10 laboratorium en voldoende ontvangstmogelij kheden idem 

voor ontvangst, op- en overslag 

11 uitkeuring eind- en restproducten idem 

Algemeen: managementsystemen 
12 registratie en traceerbaarheid afvalstoffen De ingaande afvalstoffen zullen alle worden 

geregistreerd middels een geautomatiseerd 

weegbrugpakket , wat voldoet aan de Nederlandse 
wet- en regelgeving omtrent de registratie van 

afvalstoffen. 

13 regels voor scheiden en mengen van afvalstoffen De afvalstoffen worden vooraf getoetst aan de 

acceptatiecriteria in het acceptatiereglement. De 
geaccepteerde afvalstoffen kunnen tezamen 
worden opgeslagen in de afvalbunker. 

14 procedure compatibiliteit Afvalstoffen die voldoen aan de acceptatiecrit eria 
zijn geschikt om bij elkaar te worden opgeslagen. 

15 verbetering van efficiency van verwerking De REC is bij uitstek bedoeld om de energie-

efficiency van de verwerking van brandbare 
afvalstoffen in Nederland op een hoger niveau te 
brengen -> Nuttige toepassing i.p.v. verwijdering 

16 management bij ongevallen en calamiteiten met Voor in gebruik name van de installatie zal middels 

milieu-risico's een HAZOP-analyse de risico's in kaart warden 
gebracht en de j uiste maatregelen warden bepaald . 

In het noodplan van de locat ie zullen deze 
maatregelen warden opgenomen. 

17 logboek incidenten Een milieulogboek met daarin de eventuele 
incidenten zal in het kantoor op de locatie 
aanwezig zijn. 

18 bestrijding geluid en trillingen I Bij het ontwerp van de installat ie zal rekening 
worden gehouden met de geluidsemissie en zal 

Harlingen.aanvraag Wm W¥e.def (sept) 
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waar nodig de geluidsbronnen met geluidsarm 
warden uitgevoerd of voorzien warden van 
geluidreducerende maatregelen. 

19 voorzorg bij ontmanteling De installatie wordt in principe voor onbepaalde 
tijd gebouwd. lndien er t .z. t . sprake van 
ontmanteling is, dan zal dit binnen de Nederlandse 
wet- en regelgeving plaatsvinden. Belangrijk in 
deze is dat bij de aanleg de juiste keuze van 
materialen en voorzieningen wordt gedaan, zodat 

in de gebruiksperiode geen schade aan het milieu 
wordt berokkend. 

Algemeen: hulpsystemen en bedrijfsvoering ingaande stoffen 
20 inzicht onderverdeling energieverbruik Zie Milieu Effect Rapport, hoofdstuk 4 en 6. 

21 verbetering energiegebruik/ -efficiency Zie Milieu Effect Rapport hoofdstuk 4 en 6, de REC 
is bij uitstek bedoelt om een zo hoog mogelijk 

energierendement uit de geaccepteerde 
afvalstoffen te halen 

22 inzicht hulpstoffengebruik Zie aanvraag Wm, vraag 5 

23 onderzoek inzet van (externe) afvalstoffen als Niet van toepassing verg. [61]: het betreft hier 

hulpstoffen andere afvalstoffen die 

mogelijk a/s grondstof voor 

de thermische reiniging 

zouden kunnen warden 

ingezet 

Algemeen: opslag en handling 
24 positionering, inrichting en gebruik opslagfaciliteiten: De te gebruiken hulpstoffen warden alle in 

* op afstand van gevoelig (oppervlakte-)water daarvoor geschikte voorzieningen opgeslagen. Deze 

* voorkom dubbele handling (overslag) in inrichting; voorzieningen zullen warden voorzien van alle 
* afdoende drainage; veiligheidszaken die de Nederlandse wet- en 
* separate vloer voor KGA; 

* geurende afvalstoffen in gesloten regelgeving voorschrijft. 
De gehele bedrijfsriolering zal op de juiste maat 
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ruimte/verpakking; worden geengineerd. De bedrijfsriolering loost in 

* afsluitbare leidingen tussen tanks; eerste instantie op een interne waterbuffer, 
* voorkom slibopbouw en drijflagen in tanks; 

waardoor geen lozing op het oppervlaktewater 
* niveaumeters en alarm op tanks en vaten bij 

vluchtige emissies; ontstaat. 

* inerte opslag bij organische stoffen met laag vp. 

25 toepassing dichte 'leidingen' Na aanleg zullen de aangebrachte, op kleur 
gecodeerde leidingen in de installatie op 
lekdichtheid worden getest. De inspectie op 
lekdichtheid van de leidingen zal in het 
onderhoudsprogramma worden opgenomen. 

26 markeren leidingen en tanks 

I 
Leidingen en tanks zullen in de 
detailengineeringsfase zo worden opgesteld, t.z. t. 

aangebracht en gemarkeerd, dat aan de normen 
voor markering zal worden voldaan 

27 vermijd risico's/problemen bij opslag/opbulking I Gezien de eigenschappen van de te accepteren 
afvalstoffen en de te gebruiken hulp- en 
grondstoffen worden op grond van de getroffen 

voorzieningen en maatregelen geen 
risico's/problemen verwacht . 

28 • systemen voor juiste routing Voor zover van t oepassing zu llen in de procedures 
• managementsysteem met laad- en los-procedures van het managementsysteem deze punten worden 
• inzet gekwalificeerd personeel beschreven en op een zodanige wij ze worden 
• vermijd kapot materieel 

ingevoerd dat hieraan voldaan wordt. • opvang gas bij vloeistoffenopslag 
• ventilatiesystemen bij over- en opslag van vaste 

afvalstoffen (let op geur, VOS, stof e.d. ) 
• samenvoeging bij bewezen compatibi liteit 

29 samenvoegen verpakt afval door gekwalificeerd nvt 
person eel . 

30 let op (in)compatibiliteit tijdens opslag (zie ook 14) Afvalstoffen die voldoen aan de acceptatiecriteria 
zijn geschikt om bij elkaar te worden opgeslagen. 

Harlingen .aanvraag Wm W¥e.def (sept) 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

IPPC - BBT Afvalverwerking ('0812006) 
opslag containers met afdekking of onder overkapping 

vermalen/shredderen/zeven gesloten uitvoeren 

vermalen van drums met brandbare stoffen 

reiniging en ontsmetting 

zoveel beperken/voorkomen open tanks en putten 

gesloten systeem + behandeling 

afgassen/verdringingslucht (bij overslag) 

afgasbehandeling voor opslag-, meng-tanks e.d. 

correcte bediening en onderhoud afgasbehandeling 

scrubber voor belangrijke emissies van anorganische 

luchtemissies 

procedures voor lekdetectie en onderhoud 

beperken emissies: 

• VOC tot 7-20 mg/Nm3 

• stof: 5-20 mg/Nm3 

vermindering watergebruik en -verontreiniging 

REC Harlingen.aanvraag Wm W¥e.def (sept) 
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nvt 

Algemeen: overige 
nvt 

nvt 

nvt 

Af- en rookgasreiniging 
nvt 

nvt 

nvt 

De operators zullen door de leverancier warden 
opgeleid teneinde de RGR-installatie op een juiste 

wijze te kunnen bedienen. De eigen TD ontvangt 
van de leverancier alle manuals om het benodigde 
onderhoud te kunnen uitvoeren. 

Door de gekozen RGR-configuratie is een natte 

scrubber niet noodzakelijk. 

Na aanleg zullen de procedures voor lekdetectie en 
onderhoud in het onderhoudsprogramma warden 

opgenomen. 

De installatie wordt voorzien van een E-filter en 
een doekenfilter om aan de gestelde eisen voor stof 
te kunnen voldoen 

Afvalwaterbehandeling 

Door het toepassen van een droog 
rookgasreinigingssysteem wordt de lazing van 

procesafvalwater voorkomen 
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43 afvalwaterbehandeling gericht op wzi en/of Nvt 

lozingseisen 

44 voorkomen by-pass bedrijfsafvalwater Niet aanwezig 

45 opvang (verontreinigd) hemelwater Alle hemelwater op het terrein wordt opgevangen 

in waterbuffers voor het gebruik als bluswater voor 

de boctema5slal~keA. 
46 scheiding hoog- en laag-belast afvalwater Het hemelwater van de dakvlakken wordt separaat 

opgevangen van het overige hemelwater van de 
wegen en opslagterreinen om een hoogwaardiger 
toepassing mogelijk te maken (blusvoorziening) 

47 betonvloer met opvang regenwater en morsing De gehele installatie wordt gebouwd op een 
betonnen vloer met afvoer I riolering naar de 
bedrijfswaterbuffer. 

48 opvang hemelwater in bassin Alle hemelwater op het terrein wordt opgevangen 

in waterbuffers voor het gebruik als bluswater voor 
de bodema5s laM~eA. 

49 maximaal hergebruik behandeld afvalwater of Aile hemelwater op het terrein wordt opgevangen 
regenwater in waterbuffers voor het gebruik als bluswater voor 

de ix;de~~-
50 logboek incl. effluentmonitoring nvt 

51 identificeer, scheid en behandel afvalwater(s) met I nvt 
gevaarlijke stoffen zoals zware metalen e.d. 

52 (zie 42): afstemming waterbehandeling op specifieke nvt 
samenstell i ng 

53 verhoging betrouwbaarheid behandeling nvt 

54 bepaling chemische samenstelling en I nvt 
stofeigenschappen effluent 

55 pas lazing na volledige behandeling nvt 

56 emissie-eisen (in mg/l): nvt 
• COD: 20-120 

• BOD: 2-20 
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• zware metalen: 0, 1-1 

• As: < 0, 1 mg/l 

• Cd: < 0, 1-0,2 

• Hg: 0,01-0,05 

• Cr(VI): < 0, 1 - 0,4 

Reststoffenmanagement 
57 residu management als onderdeel van milieuzorg Reststoffenhandling en toepassing zal onderdeel 

worden gemaakt van het gecertificeerde 
managementsysteem 

58 hergebruik verpakking nvt 

59 hergebruik drums nvt 

60 registratie input, voorraden en output Is onderdeel van de totale massabalans over de 

installatie 

61 hergebruik intern residu als externe grand- of hulpstof Bodemas en vliegas zullen als bouwstof warden 
ingezet. 

Bodemverontreiniging 
62 aanleg, onderhoud en inspectie verhardingen Zie vraag 9 van de vergunningaanvraag Wm 

63 gebruik ondoordringbare vloer + riolering Zie vraag 9 van de vergunningaanvraag Wm 

64 beperk operationeel oppervlak en vermijd Uit veiligheidsoverwegingen worden alleen de 
ondergrondse leidingen e.d. olietanks niet in het gebouw geplaatst. Daardoor 

zullen alleen de olieleidingen ondergronds warden 
aangelegd. 

REC Harlingen.aanvraag Wm W¥e.def (sept) 
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Aanvullende eisen voor specifieke processen 
Biologische behandeling 

65 emissiebeperkende maatregelen bi j aanvoer en nvt 

ops lag 

66 regels voor scheiden en mengen van afvalstoffen nvt 

67 anaerobe vergist ing nvt 

68 toepassing biogas nvt 

69 toepassing MBR nvt 

70 emissiebeperking bij MBR nvt 

71 lozingseisen afvalwater (zie 56) incl. N-tot, NH4 , nvt 

N02/N03 

Fysisch-chemische behandeling 
Afvalwater 
72 fysisch-chemische behandeling afvalwater nvt 

73 (zie 36): aanvullende parameters nvt 

74 technieken voor neut ralisatie nvt 

75 precipitatie van zware metalen : nvt 

• geen gebruik chromaten, cyaniden; 

• voorkomen aanwezigheid st orende organische 
verbindingen; 

• ontwatering slib door nabezinking o. i.d . 

• gebruik sulfide bij aanwezigheid complexe 
verbindingen. 

76 technieken voor emulsie-splitsing nvt 

77 technieken voor oxidatie/reduct ie nvt 

78 technieken voor CN-houdend afvalwater nvt 

79 technieken voor chroom (Vl)-houdend afvalwater nvt 

80 technieken voor nitriethoudend afvalwater nvt 

81 technieken voor ammonium-houdend afvalwater nvt 

82 afzuiging Lucht boven filtratie en ontwatering naar nvt 

Harlingen.aanvraag Wm Wve.def (sept) 
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afgasbehandeling 

83 toevoeging vlokmiddelen tbv bezinking en ontwatering, 

indien verdamping economisch onhaalbaar 

84 reiniging filters bij zeven (vloeistoffen) 

Vast afval 

85 voorbehandeling vast afval t.a. v. het niet-oplosbaar 
maken van amfotere zware metalen en beperking 

uitloging van toxische, oplosbare zouten 

86 toepassing CEN-uitloogtest 

87 acceptatie voor immobilisatie, uitsluitend indien vaste 

afvalstoffen geen voe, geur-houdende componenten, 
vaste cyaniden, hoge COD-gehalten e.d. bevatten 

88 toepassing gesloten overslag 

89 toepassing afzuiging en luchtbehandeling 

90 toepassing ontwatering, immobilisatie o. i.d. voor 

start en 

Verontreinigde grond 

fysisch-chemische behandeling van verontreinigde 

91-94 grand: 

Afvalolie 

95-104 zorgvuldige ingangscontrole + laboratorium 

Overig 

105-106 behandeling van (vervuilde) oplosmiddelen 

107-108 regeneratie van (vervuilde) katalysators 

109-116 regeneratie van (verbruikte) actief kool 

117-130 Voorbewerking van afval tot brandstof 
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nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

Recycling technieken 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 
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Opslag van vloeistoff en en samengeperste gassen 
r-~~~, ~~~~~~~~~~~~~~-'-~-=-~~~~~~, ' 

5.1. 1 Tanks 

5.1.2 Opslag van verpakte, gevaarlijke stoffen 

5.1.3 Putten en bakken 

5.1.4 atmosferische grotten ("mijnen") 

5.1.5 ooslag in grotten ("mijnen") onder druk 
5.1.6 zoutmijnen 
5.1.7 drijvende opslag 

ft¥t 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

Beperkte aanwezigheid van lasgassen t.b.v. 

onderhoud. De opslag zal voldoen aan de 
daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Overslag en handling van vloeistoffen en samengeperste eassen 
5.2. 1 algemene maatregelen nvt 

5.2.2 algemene overwegingen nvt 

IPPC - BBT Storage ('07/2006) Omrin REC 
Opslag van vaste stoffen 

BBT is gebruik maken van gesloten opslag. Bij zeer 
I 

grate hoeveelheden van niet -lichtstuifgevoelig en/of 
goed bevochtigbare materialen kan open opslag enige 
mogelijkheid zijn 

5.3. 1 Open opslag Alleen van toepassing op de opslag van bodemas 
* periodieke of continue monit oring op ontstaan van eA e13slag 11aA ge9aal8e awalst:effeA. 

stof en alg. staat maatregelen en voorzieningen 
* monitoring weersvoorspelling tbv beoordelen 

tijdstip bevochtiging 
* liever concentrische dan ruggenopslag 

Langdurige 012slag: I Alleen van toepassing bij de opslag van bodemas 

' t'iarlingen.aanvraag Wm ¥Ate.def (sept) 
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* bevochtigen met stofbindende stoffen; in het geval dat de nabewerking (mogelijk 
* afdekken teercanvas ("tarpaulin") of fijnmazige toekomstige situatie) op het eigen terrein 

netten; geschied. De maximale opslag is 10.000 ton, dat * gebruik korstvormers; 
voldoende vochtig wordt gehouden om verstuiving * inzaaien 
tegen te gaan. 

Kortdurende opslag: De eerste opslag van bodemas wordt in vakken 
* bevochtigen met stofbindende stoffen; van ca. 1500 ton gedaan. Deze vakken warden 
* bevochtigen met water; overkapt en het bodemas wordt voldoende 
* afdekken teercanvas ("tarpaulin") of fijnmazige vochtig gehouden om verstuiving te voorkomen. 

netten. 

Algemene maatregelen : Algemene maatregelen die warden getroffen voor 
* positioneren parallel aan overheersende de open opslag zijn: 

windrichting - opslag in vakken en keerwanden waar nodig; 
* voorzieningen bovenwinds voor beperken - opslagvakken voorzien van hekwerken met 

windsnelheid; 
fijnmazige bekleding; * zo weinig mogelijk verschillende opslaghopen; 

* gebruik keerwanden (liefst bovenwinds) 
* keerwanden die ht bij I op elkaar 

IPPC - BBT Storage ('07/2006) Omrin REC opmerking 

Opslag van vaste stoffen (vervolg) 

5.3.2 Gesloten opslag n.v.t Silo's normaliter bij zeer stuifgevoelige, niet-
* gebruik silo's, domes, bunkers, containers, e.d. bevochtigbare materialen (poeders, assen) 
* emissie: 1-10 mg/Nm3, afh. van Domes (tot 4000 ton): m.n. voor sterk 

materiaaleigenschappen stuifgevoelige, niet bevochtigbare materialen, 
met automatische vulling 

5.3.3 Opslag van verpakte, gevaarlijke stoffen n.v.t 

5.3.4 Voorkomen incidenten en calamiteiten n.v.t 
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Overslag en handling van vaste stoffen 

5.4. 1 Algemeen: 
Transport Hulpstoffen voor rookgasreiniging warden 
* overslag en handling indien mogelijk bij Lage aangevoerd in silovrachtwagens. Reststoffen 

windsnelheid (afval/biomassa), die warden aangevoerd met 
* zo veel mogelijk continu transport (zoals 

vrachtauto's in gesloten containers of balen , transportbanden) 
* zo kart mogelijke transportafstand warden direct in de ontvangst hal in de 

afvalbunker gedeponeerd. Bij vervoer over water 

(dichte containers of balen) is sprake van een 

kortdurende opslag op de kade. 

shovels: Een shovel wordt gebruikt bij het laden van 
* procedure voor laden bodemas in een vrachtauto. Vooraf wordt gezorgd 

voor een voldoende bevochtiging van het te 

verladen materiaal. 

Vrachtwagens: Ten behoeve van a.a. het interne verkeer zal een 
* beperk rijsnelheid terreinreglement warden opgesteld met daarin 
* reinigen autobanden opgenomen een maximale snelheid van 30 

km/uur. Het reinigen van autobanden is niet van 
toepassing. 

lnterne wegen: Aile wegen en opslagterreinen zullen warden 
* zoveel mogelijk asfalt of beton, ten behoeve van voorzien van een (vloeistofdicht waar nodig) 

reiniging asfalt c.q. betonverharding met voldoende afvoer 
* periodiek reinigen 

voor hemelwater. 

Laden/Lassen van sterk stuifgevoelige materialen, wel Van toepassing op bodemas. De maatregelen 
bevochtigbare materialen: daaromtrent zi jn: 
* bevochtigi ng bij overslag - voldoende bevochtigen; 
* beperken valhoogte - scheepsbelading met geschikte bunker, 

afvoerband met slurf tot in laadruimte; 
- instructie van personeel. 

Harlingen.aanvraag Wm W>.<e.def (sept) 
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Overwegingen over transport 

Grijpers 

T ransportbanden 

REC Harlingen.aanvraag Wm W>le.def (sept) 
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Beperking van onnodig transportbewegingen; 
Zo kort mogelijke transportafstanden; 
Vervoer over water toepassen. 

Alleen in gebruik in de dichte overslaghal ter 
belading van de installatie 
Waar nodig van overkapping voorzien 
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Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V) 

1 lnleiding 

1.1 Achtergrond 

Omrin realiseert op de industriehaven van Harlingen een z.g. Reststoffen Energie Centrale 

(verder le noemen REC). Het doel van de REC is om brandbare afval- en reststoffen in le 

zetten als brandstof en daarmee zoveel mogelijk nuttig toepasbare energie le maken. Deze 

energie zal in de vorm van hoge druk (HD)-stoom warden geleverd aan een bestaande 

Warmie Kracht Centrale (WKC), alwaar met deze stoom zal warden benut voor de productie 

van elektriciteit (16MW) en lage druk (LD)-stoom voor industriele toepassingen t.b.v. 

bestaande bedrijven (Frisia) en nog le vestigen bedrijven. De installatie heeft een capaciteit 

van 228.000 ton per jaar (gemiddeld 630 ton/dag). De maximale thermische 

verbrandingscapaciteit van de inrichting is 103 MWth· 

De afval- en reststoffen zullen zowel per as als over het water warden aangevoerd. 

Op de locatie warden de afval- en reststoffen eerst geregistreerd en gewogen op de 

weegbrug, waarna de afval- en reststoffen warden gelost in de bunker. In de bunker warden 

ze zo nodig verkleind en gehomogeniseerd en middels poliepkranen in de installatie 

gebracht en gecontroleerd verbrand. De energie die daarbij vrijkomt wordt benut voor de 

productie van stoom. De rookgassen warden gereinigd in een rookgasreiniginginstallatie, die 

voldoet aan het criteria Best Bestaande Techniek. De vergaand gereinigde rookgassen 

warden middels een schoorsteen afgevoerd, waarbij de kwaliteit continu wordt bewaakt om 

te controleren dat word! voldaan aan de daarvoor gestelde eisen (BVA/IPPC). 

1.2 Achtergrond AV/AO-IC 

Overeenkomstig het LAP2 dienen afvalverwerkende bedrijven te beschikken over een 

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

betrekking tot administratieve organisatie en interne controle (AO&IC). Deze procedures zijn 

in hoofdstuk 16 van het LAP2 aangegeven . 

In het voorliggend document zijn de procedures voor acceptatie en verwerking incl. de 

administratieve organisatie en interne controle vastgesteld. 

1.2.1 Beschikbare documenten en werkwijze 

Het voorliggend document is gebaseerd op de navolgende documenten: 

Bijlage 7 van de aanvraag oprichtingsvergunning in het kader van Wm en Wvo, 

Reststoffen Energie Centrale (REC) Harlingen, d.d. september 2007. 

Acceptatiereglement REC, versie 4 maart 2010, dit document bevat de 

acceptatievoorwaarden voor de aanbieders van afvalstoffen aan REC. 

Leeswijzer 

In dit document wordt achtereenvolgens ingegaan op het acceptatiebeleid (hoofdstuk 2), het 

verwerkingsbeleid (hoofdstuk 3), monstername en analyse (hoofdstuk 4 ), algemene eisen 

(hoofdstuk 5) en administratieve organisatie en interne controle (hoofdstuk 6). 

4 



Acceptalie- en verwerkingsbeleid {A&V)· 

2 Het acceptatiebeleid 

Jn dil hoofdstuk word! meer specifiek ingegaan op het acceptatieproces (paragraaf 2.1) en 

het afval dal het bedrijf accepteert (paragraaf 2.2) 

2.1 Het acceptatieproces 

In onderstaande figuur is het acceptatle- (en verwerkings-) proces schematisch 

weergegeven voor REC Harlingen. 

Vooracceptatie 

1r 

Acceptatie/ 

controle 

1r 

Opslag 

Verwerking 

2.1 .1 De vooracceptatie 

Onder vooracceptatie wordt verstaan het stadium van de acceptatieprocedure vanaf het 

moment dat de ontdoener van het afval contact heeft gezocht met OMRIN om afvalstoffen 

bij REC le kunnen aanbieden, lot het moment van de fysieke aahlevering. 

De Manager REC is verantwoordelijk voor het vastslellen en wijzigen van de procedures 

rend de (voor)acceptatie van de afvalstoffen. De Medewerker Acceptatie Is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het proces van vooracceptatie. 

Bij de vooracceptatie kan van de volgende situaties sprake zijn : 

1. Eerste aanlevering van een nieuwe (niet eerder geaccepteerde) afvalstroom; 

2. Aanlevering van een bekende (eerder geaccepteerde) afvalstroom, van een nleuwe 

klant; 

3. Aanlevering van een bekende (eerder geaccepteerde) afvalstroom, van een bestaande 

klant. 
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Bij de twee eerste situaties wordt een uitgebreide vooracceptatie procedure doorlopen, in 

het laatste geval is de vooracceptatie procedure minder uitgebreid. Beide procedures 

worden onderstaand in detail beschreven: 

Vooracceptatie bij eerste aan/evering van een nieuwe (niet eerder geaccepteerde) 

afvalstroom of aanlevering van een bekende afvalstroom van een bestaande klant 

Wanneer een afvalstroom voor de eerste keer ter verbranding in de REC wordt 

aangeboden, dan wel een eerste aanlevering plaatsvindt door een nieuwe klant, dient de 

aard van het afval hieraan voorafgaand met een eerste analyse te warden vastgesteld door 

de afvalaanbieder. Hierbij dient tenminste te worden geanalyseerd op de parameters zoals 

deze in de Acceptatiecriteria zijn gespecificeerd (Bijlage 2) Geaccepteerd worden uitsluitend 

analyses en monsterneming gegevens van nieuwe afvalstromen die zijn opgesteld door een 

onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium. 

De Medewerker Acceptatie is vervolgens verantwoordelijk voor de toets aan de hand van de 

volgende criteria: 

mag de aangeboden afvalstof conform de wet- en regelgeving (inclusief vergunningen) 

geaccepteerd worden en staat de afvalstof in het afvalstoffenregister? 

voldoet de samenstelling aan de acceptatiecriteria (bijlage 2)? 

is de afvalstof brandbaar en is de minimum standaard voor de verwerking conform 

LAP2? 

wat is de kostprijs van de verwerking? 

is de acceptatie en/of verwerking logistiek mogelijk? 

Daarnaast moet worden vastgesteld of de ontdoener bekend c.q. onbekend is en van welk 

proces de afvalstof afkomstig is. Tenslotte wordt vastgesteld of sprake is van zogenaamde 

visueel herkenbare stromen c.q. welk onderzoek tijdens acceptatie dient te worden verricht. 

De gegevens van de afvalstroom worden tijdens het vooracceptatie proces schriftelijk 

vastgelegd op het omschrijvingformulier en beoordeeld door de afdeling Acceptatie . Op dit 

formulier staan de volgende gegevens: 

• NAW gegevens ontdoener. 

• Eural-code en omschrijving van de afvalstroom. 

• Hoeveelheid afval. 

• Eventuele bijzonderheden . 

In zijn algemeenheid wordt de vooracceptatie positief afgesloten als er aantoonbaar wordt 

voldaan aan de acceptatievoorwaarden. Meer specifiek is hieraan voldaan wanneer: 
een goed beeld van de aangeboden afvalstof is verkregen; 
dat karakteristieke, aanvullende en overige parameters (analytisch dan wel 
administratief) van het afval zijn getoetst en akkoord zijn bevonden; 
dat indien noodzakelijk een of meerdere karakteristieke aanvullende parameters zijn 
vastgesteld die nodig zijn voor de controle van het afval tijdens de acceptatiefase, tenzij 
sprake is van afval dat alleen visueel controleerbaar is; 
dat de definitieve risicokwalificatie van het afval bekend is (zie 2.2.2: Risico analyse); 
dat een positieve beslissing omtrent de vooracceptatie van de aangeboden afvalstof is 
genomen: 

vooracceptatie is financieel mogelijk; 
vooracceptatie is procestechnisch mogelijk; 
vooracceptatie is binnen de wet- en regelgeving mogelijk; 
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vooracceptatie geeft een indicatie voor de logistieke mogelijkheid ; 
dat afspraken over bovenstaande punten met de klant zijn gemaakt en vastgelegd . 

lndien de analysegegevens en bovenstaande toetsen laten zien dat de afvalstof voldoet aan 

de acceptatiecriteria van de REC (zie bijlage 2), en tevens dat de afvalstof logistiek kan 

warden verwerkt, wordt door REC een aanbieding voor een afvalcontract met betrekking tot 

dat afval afgegeven voor de ontdoener. 

lndien niet aan een of meer van de acceptatievoorwaarden wordt voldaan, wordt de 

afvalstof niet geaccepteerd . Als uit de vooracceptatiefase blijkt dat een partij afval niet kan 

warden aangenomen dan krijgt de klant een schriftelijke afwijzing waarin de reden van 

weigering wordt verrneld. De uitgaande brief wordt autornatische vastgelegd in het 

postregistratiesysteem van de REC en voorzien van een kenmerk en een verzenddatum. 

Bij de REC kan afval uitsluitend de verwerkingsroute verbranden krijgen, op het 

omschrijvingsformulier {bijlage 6) hoeft dan ook maar een verwerkingroute te warden 

aangekruist. Voldoet het afval hier niet aan, dan wordt er niet voldaan aan de 

acceptatiecriteria, en wordt het afval niet geaccepteerd. 

Vooracceptatie bij aanlevering van een bekende (eerder geaccepteerde) afvalstroom, 

van een bestaande klant. 

Vooracceptatie bij een vervolgafgifte vindt plaats als een bekende ontdoener bekend afval 

aanbiedt waarvoor, voor deze ontdoener, al een (volledige) vooracceptatieprocedure is 

doorlopen. Het betreft hier gelijksoortig afval in hoeveelheden boven de hoeveelheid uit de 

(eerdere) vooracceptatie. 

Bij de aanmelding dienen door een ontdoener minimaal de volgende gegevens te warden 

verstrekt: 

De herkomst van de afvalstof (soort bedrijf en proces). 

De aard en samenstelling van de afvalstof(al dan niet met behulp van een monster). 

De Eural-code van de afvalstof. 

De hoeveelheid aangeboden afval. 

De wijze van aanlevering van het afval. 

De frequentie van aanlevering . 

lndien uit administratieve controle blijkt dat de gegevens niet overeenkomen met de 

gegevens uit de vorige aanlevering is er geen sprake van een vervolgaanlevering en dient 

de uitgebreide vooracceptatie procedure opnieuw doorlopen te warden. 

Aan het einde van de vooracceptatiefase kan het volgende warden (vast-)gesteld: 

• Oat een goed beeld van de aangeboden afvalstof is verkregen. 

• Oat een beslissing omtrent de vooracceptatie van de aangeboden afvalstof is genomen; 

vooracceptatie: 

o is procestechnisch mogelijk. 

o is binnen de wet- en regelgeving mogelijk. 

o geeft een indicatie voor de logistieke mogelijkheid. 

• Oat (eventuele) instructies voor de acceptatiefase zijn opgesteld . 

• Oat afspraken hierover met de klant zijn gemaakt. 
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• Oat een voorstel is gemaakt voor de te hanteren opslaglocatie (bij REC altijd de 

afvalbunker) met bijbehorende verwerkingslocatie (bij REC altijd de 

verbrandingsinstallatie ). 

Afwijzing partijen afval 

Als uit de vooracceptatiefase blijkt dat een partij afval niet kan worden aangenomen dan 

krijgt de klant een schriftelijke afwijzing waarin de reden van weigering wordt vermeld. De 

uitgaande brief wordt automatische vastgelegd in het postregistratiesysteem van de REC en 

voorzien van een kenmerk en een verzenddatum. 

2.1.2 De acceptatiefase 

De acceptatiefase start op het moment dat de vooracceptatiefase positief is afgerond, de 

ontdoener een afvalstofcontract met afvalstroomnummer heeft afgesloten, en de ontdoener 

met de eerste vracht aan de poort staat. De acceptatie/controle van alle door de REC te 

accepteren afvalstoffen is identiek, omdat geen hoog risico afvalstoffen warden 

geaccepteerd en de samenstelling van afvalstoffen met een matig risico bekend is. Alie 

afvalstoffen warden na acceptatie gezamenlijk opgebulkt in de afvalbunker. 

Bij de aanlevering van de afvalstoffen warden voor elke aangeleverde afvalstof/fractie de 

volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

de weegbrugbediende doet een administratieve controle van de gegevens van het 

contract; 

de vracht wordt ingewogen, waarbij de volgende relevante gegevens warden 

geregistreerd: 

• Contractnummer. 

• Afvalproducent. 

• Afvalaanbieder. 

• Afvalomschrijving . 

• Afvalcode (AW-nummer of Eura I-code). 

•In- en uitrijtijd. 

• Ordernummer. 

•In- en uitgangsgewicht. 

• Kenteken aanleverend voertuig. 

• Aanleveringsdatum. 

Aansluitend wordt het afval doorgestuurd naar de overslaghal. In de overslaghal wordt de 

vracht visueel gecontroleerd door de controleur en indien akkoord dan wordt het 

geleidebiljet afgetekend. Nieuwe afvalstromen of afvalstromen van nieuwe klanten warden 

in alle gevallen uitgebreid visueel gecontroleerd door deze te storten op het bordes en pas 

na controle in de afvalbunker te storten . Bekende afvalstromen van bestaande klanten 

warden steekproefsgewijs uitgebreid visueel gecontroleerd op het bordes (circa 10% van de 

vrachten) . de rest wordt rechtstreeks in de bunker gestort (beperkte visuele controle) . 

Na lossen wordt de vrachtauto teruggezonden naar de weegbrug om te warden uitgewogen 

ter bepaling van de hoeveelheid afgeleverde afvalstoffen. 

lndien niet alle informatie omtrent de vracht bekend is of dater anderszins onduidelijkheden 

zijn, dan wordt de vracht apart gezet en dienen de ontbrekende gegevens te warden 

8 



Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V) 

aangevuld voordat de vracht gelost kan warden in de bunker (Zie verder het 

Acceptatiereglement in bijlage 5). 

lndien een levering uit meerdere fracties bestaat, dat wil zeggen een vrachtauto met twee 

containers (bijvoorbeeld een met bedrijfsafval en een met huishoudelijk afval), warden de 

containers afzonderlijk ingewogen, geregistreerd en visueel geYnspecteerd . 

Bij afwijking van hetgeen overeengekomen in het contract en/of overschrijdingen van de 

maximale acceptatiegrenswaarden wordt de partij geweigerd voor verwerking. Afhandeling 

zal plaats vinden volgens de Acceptatiereglement (zie bijlage 5). De geconstateerde 

afwijkingen warden geregistreerd en periodiek gerapporteerd aan de leveranciers. Bij 

meerdere overtredingen kan het contract van de leverancier warden ingetrokken. 

2.1.3 Het moment van feitelijke acceptatie 

De overgang van eigendom en risico vindt plaats na het doorlopen van de 

acceptatieprocedure. De laatste controle in deze procedure wordt uitgevoerd door de 

daartoe binnen de inrichting aangestelde controleurs. Na hun akkoord zijn de afvalstoffen 

geaccepteerd. 

Het moment van feitelijke acceptatie is in principe het moment waarop de partij fysiek is 

aangeleverd op de inrichting en de gehele acceptatieprocedure is doorlopen, tenzij : 

./ Het acceptatieonderzoek dusdanig veel tijd in beslag neemt dat wordt besloten de partij 

voorlopig separaat in opslag te nemen, zonder deze aanlevering feitelijk te accepteren. 

Deze opslag duurt ten hoogste 1 week . 

./ Het om afvalstoffen gaat die door het bedrijf zelf warden ingezameld en reeds in het 

inzamelmiddel warden samengevoegd met afvalstoffen van andere ontdoener . 

./ Het om een kleine partij afval gaat die voor afronding van het acceptatieonderzoek met 

vergelijkbare afvalstromen wordt samengevoegd tot een bepaald volume. 

Voor wat betreft afvalstoffen waarvan door middel van monsterneming en analyse pas kan 

warden beoordeeld of tot eindacceptatie kan warden overgegaan geldt dat deze pas warden 

geacht te zijn geaccepteerd op het moment dat uit monsterneming en analyse blijkt dat de 

aard en samenstelling van de afvalstoffen overeenkomen met de overeenkomst en de 

geldende acceptatievoorwaarden . 

Als tijdens de feitelijke acceptatie blijkt dat de uitkomsten van het acceptatieonderzoek niet 

overeenkomen met de uitkomsten van het vooracceptatieonderzoek dan wordt de 

aanlevering geweigerd. Bij deze situatie kunnen zich twee mogelijkheden voordoen: 

namelijk het acceptatieproces wordt opnieuw uitgevoerd, beginnend met de volledige 

vooracceptatiefase; 

indien de onduidelijkheid over de acceptatie niet binnen 1 week kan warden opgelost, 

dan warden de gedeponeerde afvalstoffen op kosten van de ontdoener c.q. 

transporteur afgevoerd naar een erkende verwerker conform Artikel 2.6 van het 

Acceptatiereglement. 
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2.1.4 Registratie van gegevens uit de voor- en eindacceptat1e 

De informatie ult de vooracceptatiefase wordt in het archief van de weegbrug op locatie 

bewaard. Dit zijn alle gegevens die zijn aangeleverd door de ontdoener, alle schriftelijke 

communicatie en een kopie van de contract uit het geautomatiseerde weegbrugpakket PB-

4all. 

Op de locatie in Harlingen wordeh digitaal (weegbrugpakket) alle informatie van de 

acceptatiefase bewaard, dit zijn gegevens omtrent datum van aanlevering, transporteur, 

hoeveelheid, kopie geleidebiljet e.d. en de eventuele bijzonderheden, zoals die zijn 

opgetreden. 

Alie gegevens van de (voor)acceptatiefase zijn voor het bevoegd gezag te raadplegen . 

Maandelijks warden de geaccepteerde afvalstoffen en de bijbehorende gegevens door de 

afdeling Acceptatie van Omrin gemeld aan het LMA (Amice-systeem). Dit systeem is voor 

alle bevoegde gezagen in Nederland toegankelijk. 
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2.2 Het afval dat het bedrijf accepteert 

2.2.1 Afvalstoffenregister 

Het afvalstoffenregister is een overzicht van de afvalstoffen, die in de REC kunnen warden 

verwerkt en warden geaccepteerd en waarin de volgende gegevens warden vermeld : 

• Benaming van de afvalstof; 

• Eural-code van de afvalstof; 

• Beoordelingsparameters voor de afvalstof; 

• Of de afvalstof Visueel herkenbaar is; 

• Verwerkingsmethode; 

• Controlemethode; 

• Risico-indeling. 

In bijlage 1 is het afvalstoffenregister opgenomen. In bijlage 2 zijn de acceptatieparameters 

en de daarbij behorende criteria opgenomen waaraan per aan te leveren afvalstof in de 

vooracceptatie wordt getoetst. 

De Manager REC is eindverantwoordelijk voor wijzigingen aan het afvalstoffenregister 

(bijvoorbeeld wijzigen van risico-categorieen) . Wijzigingen van het afvalstoffenregister zullen 

ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten warden voorgelegd. 

2.2.2 Risicoanalyse 

REC verwerkt met name visueel herkenbare stromen waaraan geen aanvullende 

procestechnische voorwaarden gesteld warden. De acceptatie en verwerking van deze 

stromen heeft dan oak een laag risico. 

De kwalificatie matig risico is van toepassing voor niet-visueel herkenbare afvalstoffen. 

Tijdens de vooracceptatie wordt onderzoek naar de samenstelling verricht zodat inzicht 

bestaat in de fysische en milieuhygienische kwaliteit van de desbetreffende afvalstof. Dit 

leidt tot een definitieve kwalificatie laag risico , dan wel hoog risico . De kwalificatie hoog 

risico is met name van toepassing op gevaarlijke afvalstoffen: deze warden bij REC niet 

geaccepteerd. Stromen die na nader onderzoek als laag risico afvalstromen warden kunnen 

wel warden geaccepteerd, mits aan de andere acceptatiecriteria is voldaan . 

In het afvalstoffenregister (bijlage 1) is voor de door de REC te accepteren afvalstoffen deze 

risico-indeling aangegeven . De verantwoordelijkheid voor de in Bijlage 1 genoemde 

kwalificatie van risico's, alsmede de eventuele wijziging daarvan, ligt bij de manager REC. 

N.B. Een belangrijke rol bij de risicobeoordeling van afvalstromen is weggelegd voor de 

visuele inspectie. Visuele inspectie berust op een 'expert judgement' van controleurs, dat is 

gebaseerd op praktijkervaring met de beoordeling van afvalstromen. 

11 



Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V) 

2.2.3 De te hanteren parameters en criteria voor acceptatie van afvalstoffen 

In de REC warden uitsluitend brandbare afvalstoffen verwerkt: 

• waarvoor geen hoogwaardiger methode van verwerking dan nuttige toepassing als 

brandstof in de vorm van een minimumstandaard is vastgesteld (tenzij daarvoor 

vrijstelling/ontheffing is verleend). 

• die conform LAP2 gemengd mogen warden ten behoeve van verbranding of nuttige 

toepassing als brandstof. 

• waarvan aan de hand van ervaringscijfers is gebleken dat deze ook praktisch 

verwerkbaar zijn. 

De volgende stoffen warden niet geaccepteerd: 
a. stoffen, welke naar het oordeel van de be- of verwerker, op zichzelf, tezamen of in 

verbinding met andere stoffen: 

1. giftig of gevaarlijk zijn; 

2. een hinderlijke geur verspreiden; 

3. schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas; 

4. zelf ontbrandbaar en licht ontvlambaar zijn; 

5. ontplofbaar zijn; 

6. milieuhygienisch, en/of technisch moeilijk te verwerken zijn; 

b. pathologisch afval/Specifiek Ziekenhuis Afval; 

c. kadavers of gedeelten daarvan, fecalien, vlees- en/of visafval, slachtafval; 

d. radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen; 

e. gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen , bussen, kisten en 

containers, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en ander 

in verpakkingsmateriaal verpakte stoffen; 

f. autowrakken; 

g. giftige chemicalien en mengsels van stoffen, die giftige chemicalien bevatten, waaronder 

bestrijdingsmiddelen; 

h. iedere stof, voor zover niet reeds genoemd,, die volgens de EURAL onder de categorie 

gevaarlijke afvalstoffen valt. 

In bijlage 2 zijn de acceptatiecriteria per parameter vastgelegd. Het materiaal mag geen 

gevaarlijk afval betreffen. 

2.2.4 De acceptatie van afvalstoffen in relaiie tot emissies naar de lucht 

De acceptatieparameters en de daarbij behorende criteria zijn zodanig vastgesteld, dat bij 

verbranding van deze afvalstoffen met zekerheid ruimschoots wordt voldaan aan de 

geldende emissiegrenswaarden uit de milieuvergunning. 

De vooracceptatieprocedure borgt dat nieuwe, niet eerder geaccepteerde afvalstromen 

alleen dan voor verwerking in aanmerking komen wanneer aan de acceptatieparameters is 

voldaan. Hiermee is tevens zeker gesteld dat ook in dat geval de emissies naar de lucht 

ruimschoots onder de vergunde waarden blijven. 
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3 Het verwerkingsbeleid 

De opslag , verwerking en/of verwijdering vindt plaats conform de tijdens de acceptatie 

gemaakte keuzes. Bij afwijking hiervan word! de reden van afwijking vastgelegd. Afwijken is 

echter alleen mogelijk indien het bedrijf blijft voldoen aan het gestelde in het 

acceptatiebeleid (zie hoofdstuk 2). 

In het hiernavolgende wordt beschreven hoe de opslag , verwerking en/of verwijdering van 

afval verloopt, waarbij aandacht wordt besteed aan: 

• Verwerkingskeuze. 

• Opslag als zelfstandige activiteit. 

• De afvoer van reststoffen . 

• De gehanteerde beheersingsmechanismen. 

• De wijze van vastlegging . 

3.1 Verwerkingskeuzes 

Bij het bepalen van de mogelijke verwerkingskeuzes wordt c.q. zal worden aangesloten bij 

de in de Wm-vergunning opgenomen voorschriften en het afvalstoffenregister (bijlage 1 ), de 

acceptatiecriteria (bijlage 2) en het acceptatiereglement (bijlage 5). Dit betreft volgens de 

Wm-vergunning alleen de verwerkingsroute: Verbranden. De verwerkingskeuze, verbranden 

met het doel van energieproductie, wordt in beginsel al bij de (voor-) acceptatie gemaakt en 

vastgelegd op het omschrijvingformulier en in het geautomatiseerde weegbrugpakket PB-

4all. De werkelijke verwerkingsroute dient m.a.w. overeen le komen met de tijdens de 

(voor)acceptatie vastgestelde route. 

3.2 De verwerkingsroute 

Nadal het afval is aangevoerd, word! het in de bunker gestort. In de bunker mengt de 

kraanmachinist het afval met grijperkranen om het afval homogener te maken. lndien nodig 

kunnen grof afval en balen worden geshredderd. Het afval wordt ook met behulp van een 

poliepkraan van de bunker verplaatst naar de vultrechter van de verbrandingslijn. Via een 

doseerschuif word! het afval op het verbrandingsrooster gebracht waar de eigenlijke 

afvalverbranding plaatsvindt. 

Roosteroven 

De REC is ontworpen en gerealiseerd met een verbrandingsoven met bijbehorende 

rookgasreiniging. In een roosteroven word! het afval integraal verbrand . Verbranding vindt 

plaats in vier fasen: 

• De eerste fase is erop gericht om het afval te drogen. 

• In de tweede fase wordt het afval verhit tot een temperatuur van 250 a 400 °C. Hierbij 

worden al de nodige vaste afvalstoffen afgebroken tot gasvormige verbrandingsstoffen, 

die in de vuurhaard verder worden geoxideerd. 

• In de derde fase ontbrandt het afval echt. 

• In de vierde fase vindt de uitbranding plaats. 
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Eind- en restproducten 

Bij de verbranding van afval komen als inherent gevolg van het verbrandings- en 

bedrijfsproces drie soorten afvalstoffen vrij, te weten : 

• Bodemas (AW-nummer 19 01 12). Hierbij gaat het, afhankelijk van de uitbrand op het 

rooster, grotendeels om de niet-brandbare (anorganische) bestanddelen in het afval. 

Afhankelijk van de aard van het gebruikte afval (bewerkt bedrijfsafval en gemengd 

brandbaar bouw- en sloopafval, of onbewerkt huishoudelijk- resp. bedrijfsafval) kan het 

bodemas in het afval circa 150 tot 200 kg per ton verbrand afval bedragen. 

• Vliegas (AVV-nummer 19 01 14 C), uit het elektrostatisch filter incl. ketelas (AVV-nummer 

19 01 07) uit de tweede, derde en vierde trek van de verbrandingsketel. 

• Rookgasreinigingsresidu (RGR) (AVV-nummer 19 01 07), uit het doekenfilter van de 

rookgasreiniging (ca. 15 - 20 kg/ton verbrand afval). 

Bodemas wordt met water afgekoeld en met behulp van een natte ontslakker uit de ketels 

verwijderd. De bodemas wordt vervolgens met behulp van een transportband naar de 

bodemasopslag van de REC getransporteerd en daar opgeslagen . De bodemasopslag kan 

3000 ton bodemas bevatten en is uitgevoerd met een vloeistofdichte vloer. De bodemas 

wordt regelmatig per as of per schip afgevoerd voor nabewerking en nuttige toepassing 

elders. 

De vliegas wordt met behulp van transportschroeven en pneumatisch transport naar een 

opslagsilo gebracht. De ketelas uit de verticale lege trekken 2 en 3 en de nageschakelde 

horizontale convectietrek van de ketel wordt eveneens met behulp van speciale 

transportvoorzieningen uit de afvoertrechters onder de ketels afgevoerd en getransporteerd 

naar dezelfde vliegas opslagsilo. Het mengsel van vliegas en ketelas wordt uit de silo 

gezogen en in volledig gesloten silovrachtwagens opgeslagen. Deze vervoeren het 

maleriaal voor het merendeel naar steenzoutmijnen, waar het ondergronds als vulmateriaal 

wordt toegepast. 

Het rookgasreinigingsresidu (RGR) wordt vanuit het doekenfilter met transportschroeven en 

pneumatisch transport overgebracht naar RGR opslagsilo. Het RGR wordt uit de silo 

gezogen en in volledig gesloten silovrachtwagens opgeslagen. Deze vervoeren het 

materiaal naar steenzoutmijnen, waar het ondergronds als vulmateriaal wordt toegepast. 

Op grand van de Wm-vergunning houdt REC een registratie bij van de bedrijfsafvalstoffen 

en gevaarlijke afvalstoffen die warden afgegeven aan erkende inzamelaars. Deze gegevens 

die van de afgifte voor de gehele inrichting warden bijgehouden, warden tenminste 5 jaar 

bewaard en warden ter beschikking gehouden voor het toezichthoudende bevoegd gezag. 

Vanwege de directe werking van deze regels zijn geen voorschriften opgenomen met 

betrekking tot de registratie van afgevoerde afvalstoffen. 

Preventie 

Het ontstaan van de hiervoor beschreven afvalstoffen als bodemas, vliegas en 

rookgasreinigingresidu (RGR) is inherent aan het verbranden van afvalstoffen in een REC. 

De totale hoeveelheid van deze afvalstoffen welke binnen de inrichting vrijkomt bedraagt 

resp. ca. 37.500 ton bodemas, 2500 ton vliegas en 3200 ton RGR. 

Richtinggevende relevantiecriteria volgen uit de Handreiking "Wegen naar preventie bij 

bedrijven (lnfomil, december 2005) welke overeenkomen met onze beleidsnotitie "Verruimde 
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reikwijdte en vergunningverlening" (april 2003). Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie

potentieel aannemelijk is wanneer er meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of 

meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. 

De geschatte totale hoeveelheid gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval is aanzienlijk hoger dan 

de genoemde relevantiecriteria. Gelet op de aard van de afvalstoffen die bij een verbranding 

als deze normaal gesproken vrijkomen (vliegas, rookgasreinigingsresidu en bodemas) en 

gelet op de gereguleerde afzet van deze materialen als secundaire bouwstof, warden aan 

de vergunning echter geen voorschriften verbonden wat betreft een 

afvalpreventieonderzoek. Hiernaast ziet REC geen noodzaak tot het stellen van dergelijke 

voorschriften in relatie tot het vrijkomen van afgewerkte (systeem-)olie, aangezien deze 

stroom onlosmakelijk vrijkomt bij het goed functioneren van de verschillende 

installatieonderdelen. 

Afvalscheiding 

In het beleidskader van het LAP2 warden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen 

aan de bran. Gelet op de aard van de stoffen en de wijze waarop deze door de 

aanvraagster gelet op externe verwerking al gescheiden warden gehouden, vinden wij het 

niet nodig om hiervoor voorschriften op te nemen. 

3.3 De minimale aanwezige controlepunten 

Metingen, regelingen en beveiligingen van de installaties binnen de inrichting warden 

uitgevoerd vanuit een controlekamer en middels visuele controles. 

Procesgegevens, waaronder de kwaliteit van de rookgassen, zullen vanuit de controlekamer 

in een centraal computersysteem warden verwerkt en opgeslagen. Leidend voor de 

gegevensverzameling inzake de rookgassen zijn de bepalingen vanuit het Bva, de Regeling 

meetmethoden verbranden afvalstoffen en de meet- , registratie- en 

rapportageverplichtingen zoals deze zijn gesteld in de voor de inrichting geldende 

vergunningen. Deze gegevens warden voor een periode van tenminste 5 jaar op de locatie 

bewaard. Het enige emissiepunt van de rookgassen naar de lucht is de schoorsteen die 

achter de rookgasreiniging staat. De schoorsteen is 44 meter hoog. In de schoorsteen is 

emissieapparatuur opgenomen conform de BREF monitoring. De volgende stoffen warden 

continu gemeten (zie voor de normen de definitieve vergunningvoorschriften): 

- Stof (PM10); 

- zoutzuur (HCI); 

- zwaveldioxide (S02); 

- waterstoffluoride (HF); 

- stikstofoxiden (NOx); 

- Totaal Organisch Koolstof (TOC); 

- kwik (Hg); 

- koolmonoxide (CO); 

- zuurstof (02); 

- temperatuur (T); 

- Druk; 

- Vochtpercentage. 
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De resultaten van deze metingen warden online geregistreerd en zijn op verzoek oak 

beschikbaar voor handhavers van de provincie Fryslan. Overschrijdingen van de vergunde 

grenswaarden zullen direct warden gemeld aan het Bevoegd Gezag. 

Meet- en registratieprogramma luchtverontreiniging 

Alie emissiemetingen zullen qua frequentie en meetwijze in overeenstemming met de 

bepalingen uit het Besluit verbranden afvalstoffen (BVA) warden uitgevoerd. De feitelijke 

uitvoering van een meting zal warden gedaan volgens de Regeling meetmethoden 

verbranden afvalstoffen. In de onderstaande tabel zijn de (relevante) meetvoorschriften en 

meetmethodes beschreven. 

Tabel 3.1 Meetvoorschriften en methodes 

Component Meetnorm Analysemethode 

Stof 

HCL 

HF 

S02 

NOx 

NH3 

CxHy 

Hg 

Cd+ Tl 

Zware metalen 

PCDD/F's 

co 

NEN-EN 13284:2001 

NEN-EN 1911:1998 

NEN 2819:1994 

NEN-ISO 7935:2001 

NEN-ISO 10849:1998 

NEN 2826:1999 

NEN-EN 13526:200 i 

NEN-EN 13284:2001 

NVN 2817:1996 

NEN-EN 13211 :2001 

NEN-EN 13284:2001 

NVN 2817:1996 

NEN-EN 13284:2001 

NVN 2817:1996 

NEN-EN 1948:1997 

NEN-15012039:2001 

GrF1vimAlrisch 

lonchromatografie 

Potentiometrisch 

Pulsfluorescentie 

Chemolumeniscentie 

Fotometrisch 

FID 

Koude damptechniek 

ICP 

ICP 

NEN-EN 1948 d.111.v. soxhlel exlraclie e11 

GC-MS 

Gasfilterkorrelatie (IR) 

De signalen uit het emissiemeetsysteem warden verwerkt in het geautomatiseerde 

procesbesturingssysteem (DCS). Uit dit systeem komen de rapportages voor het bevoegd 

gezag met betrekking tot de te registeren gemiddelde waarden (daggemiddelde en 

jaargemiddelde waarden) en de toetsing aan de emissiegrenswaarden uit de 

milieuvergunning. Tevens wordt er geregistreerd of het halfuur 

- en of daggemiddelde buiten beschouwing gelaten dient te warden in verband met defecten 

of onderhoud van het systeem. 

Bij signalering, door het computersysteem, van zowel mogelijke als feitelijke 

overschrijdingen van de emissiegrenswaarden, zoals die zijn opgenomen in de 

milieuvergunning, warden de doseerschuiven automatisch stopgezet. Op die manier stopt 

de toevoer van afval naar de verbrandingsroosters. Automatische stopzetting van de 

doseerschuiven vindt oak plaats wanneer het computersysteem signaleert dat de 

verbrandingstemperatuur in de oven lager is dan 850° en als er technische storingen 

warden geconstateerd bij de rookgasreiniging, het ketelhuis en de oven. In beide gevallen 

zal de procesoperator direct maatregelen ondernemen conform de leidraad BVA en direct 

een melding uit laten gaan naar het bevoegd gezag. 
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3.4 Relatie met andere verwerklngsroutes 

Binnen de REC is maar een verwerkingsroute beschikbaar, namelijk verbranden . Relaties 

met anders verwerkingsroutes zijn dan ook niet van toepassing. 

3.5 De atvoer van eind- en restproducten 

De restproducten die bij de verwerking vrijkomen, te weten bodemas, vliegas en 

rookgasreinigingsresidu, kunnen direct worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen, 

een en ander conform de vergunningvoorschriften. De reslproducten worden regelmatig 

bemonsterd. De afvoer vlndl plaats afhankelijk van de aard en samenstelllng. De afnemer 

heeft contractuele verplichtingen met REC voor afname. Zie voor de criteria en eisen voor 

de afvoer paragraaf 3.2. 
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4 Monsterneming en analyse 

4.1 Het nemen van monsters 

Monsterneming door REC geschiedt, indien mogelijk, conform NVN-5860, NTA 820i of EN 

15442 (Methods for sampling of recovered fuels). Complementaire afvalstoffen zijn voor 

acceptatie al bemonsterd en geanalyseerd en in principe niet gevaarlijk en worden gelijk 

behandeld als niet-complementaire afvalstoffen . lndien de uitgebreide visuele controle daar 

aanleiding toe geeft, dan wordt de partij eerst apart gezet en worden de resultaten van de 

monstername en analyse afgewacht, alvorens kan worden besloten tot acceptatie. 

Monsters warden, in geval van analyse, tenminste bewaard tot vier weken na 

rapportagedatum van de analyseresultaten. Niet geanalyseerde monsters warden tot vier 

weken na monsterneming bewaard. De monsters warden opgeslagen in een aparte ruimte 

bij het bordes. Zo nodig warden de monsters gekoeld bewaard. 

4.2 Het uitvoeren van analyses 

Voor de acceptatie en verwerking van afvalstoffen warden geen chemische analyses in 

eigen beheer uitgevoerd. Uitbestede analyses worden uitgevoerd door een laboratorium met 

sterlab erkenning of, indien nodig bij bouwstoffenkeuringen, een laboratorium met een AP04 

accreditatie. Voor alle fysisch/chemische acceptatiecriteria, zoals opgenomen in bijlage 2 

zijn officiele normen beschikbaar. Afwijken daarvan mag alleen met toestemming van het 

bevoegd gezag. 

4.3 Het gebruik van sneltesten 

Niel van toepassing. 

' Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) heeft betrekking op de monsterneming en 

monstervoorbehandeling van secundaire brandstoffen die in installaties kunnen worden mee- of 

bijgestookt voor nuttige toepassing. 
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5 Algemene eisen 

In het geval van onvoorziene situaties en calamiteiten die niet voorzien zijn in het A&V 

beleid zal worden gehandeld conform, de procedures uit, het bedrijfsnoodplan of het KAVM

managementsysteem. Deze procedures zijn voor vertegenwoordigers van bevoegd gezag 

ter inzage binnen de inrichting. 

De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking van afvalstoffen, welke zijn 

opgenomen in dit document zijn dynamisch van aard. Minimaal een keer per jaar, of 

wanneer blijkt dat afvalstoffen ten onrechte zijn geaccepteerd, wijziging van procesvoering, 

wet- en regelgeving en andere factoren die invloed hebben op de procedures, zal het A&V 

beleid warden geevalueerd en waar nodig worden aangepast. 

Wijzigingen van het AV-beleid waarbij niet wordt afgeweken van de richtlijnen zoals 

vastgelegd in hoofdstuk 16 van LAP2 warden op grond van artikel 8.13 van de Wm 

medegedeeld aan Gedeputeerde Staten. 

Wijzigingen van het AV-beleid waarbij wordt afgeweken van de richtlijnen zoals vastgelegd 

in hoofdstuk 16 van LAP2 zullen op grand van artikel 8.13, tweede lid, onder b, van de Wm -

voorafgaand aan de invoering hiervan ter goedkeuring warden voorgelegd aan bevoegd 

gezag. REC zal pas werken conform het uitgebreide dan wel aangepaste AV-beleid nadat 

het door bevoegd gezag is goedgekeurd. 

Milieuzorg 

Omrin is een gecertificeerd afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijf conform IS0-9001 

(kwaliteit) , IS0-14001 (milieu) en OHSAS-18001 (Arbo). De bedrijfsvoering van de REC 

wordt in dit bestaande managementsysteem opgenomen en zal het toepassingsgebied (de 

scope) van dit managementsysteem worden verbreed en gecertificeerd voor de activiteiten 

van de REC. 
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6 Administratieve organisatie en interne 
controle 

De AO/IC van de REC is gebaseerd op hoofdstuk 16 van LAP2 en het achtergrond 

document leidraad AO-IC. Dit hoofdstuk beschrijft de specifieke situatie van de REC. 

Voor een beschrijving van de achtergrond van dit hoofdstuk wordt verwezen naar 

beschrijving acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV) in de voorgaande hoofdstukken 1 tot en 

met5. 

6.1 Algemeen 

6.1.1 Beschrijving van de structuur van de organisatie (inclusief de daaraan 
gelieerde vennootschappen) 

Afvalsturing Friesland NV opereert samen met de NV Fryslan Miljeu onder de handelsnaam 

Omrin . In onderstaande afbeelding is de juridische structuur van Afvalsturing Friesland NV 

weergegeven. 

•• - -1·, 

Juridische structuur Afvalsturing Friesland 

Outline Ccm<Jtancy RV 
(100%) 

B.V. Grordsbffen 

HelWinnin~ lnchstne (100%) 

bewerking Frl es l<md 8 V 

!JSSF 1 00"/l 

Jager B.V. (100%) 
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Omrin is een bedrijf met ca. 550 medewerkers en een omzet van ca. 110 miljoen Euro. De 

aandeelhouders in Omrin/Afvalsturing Friesland N.V. zijn de 31 Friese gemeenten. Omrin 

zamelt huishoudelijk- en bedrijfsafval in en verwerkt dit in de eigen scheidings- en 

bewerkingsinstallatie (SBI) op Ecopark De Wierde in Oudehaske. 

6.1.2 Het (milieu)beleid 

Omrin is een gecertificeerd afval inzameling- en verwerkingsbedrijf conform IS0-9001 

(kwaliteit), IS0-14001 (milieu) en OHSAS-18001 (Arbo). De exploitatie van alle inrichting(en) 

dient te geschieden op een milieuhygienisch, veilige en bedrijfseconomisch verantwoorde 

wijze. Dit betekent onder meer een zo groat mogelijke benutting van de beschikbare 

faciliteiten en van de beschikbare installaties. De verwerking dient plaats te vinden met in 

acht name van de voorschriften in vigerende Wm-vergunning en overige vergunningen en 

geldende wet- en regelgeving. De zorg voor het milieu is door Omrin opgenomen in de 

KAVM-beleidsverklaring, waarbij gestreefd wordt naar continue verbetering van de 

milieuprestaties. Alie activiteiten zijn beschreven in procedures, die zijn gebundeld tot en 

KAVM-handboek. Afwijkingen warden schriftelijk gerapporteerd aan de manager REC en/of 

de directie, waarna corrigerende en passende preventieve maatregelen warden genomen. 

De uitvoering van de corrigerende en preventieve maatregelen warden door de KAVM

adviseur bewaakt. 

6.1.3 Beschrijving van de interne organisatie (organigram waarin vermeld de 
afdelingen en sleutelfunctionarissen) 

De organisatie van de REC zal bestaan uit ca. 35 vaste personeelsleden. Regelmatig zal er 

oak personeel van derden aanwezig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld onderhoud-, 

inspectie- en/of schoonmaakwerkzaamheden. Onderstaand is het organigram van de REC 

organisatie weergegeven. 

Operations 
('2o ft!!),. 

Operat1oneel Manager REC I 
(1 fte) 

To_chnlscho Dienst 
(6fte) 

Oegdlen..st 
(5 fie) 

Manaqement-ass1stente (1 fte) 
KAM-adv1seur (I fte) 

We:c9brugbed1ende ( 1,5 fte) 
Controleurlshovelmachmst ( 1 5 fte) 

De organisatie wordt ondersteund vanuit de staforganisatie van Omrin op het gebied van 

Acceptatie, Financien, Planning en Control, P&O, ICT, Juridische zaken en Beleid. 
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6.1.4 Functie- en taakbeschrijvingen 

Binnen REC zijn functieprofielen vastgesteld. In de volgende tabel is in het kader van de 

voorliggende AO-IC aan de hand van de functiebeschrijvingen een overzicht gegeven van 

wie er wat wanneer doet alsmede de daaraan verbonden opleidingseisen . 

Wanneer Wie (functienaam) Opleidingsniveau Wat 

Vooracceptatie Acceptatie MBO Kwalitatieve acceptatie van afvalstoffen bij 

Afval Medewerker contracteren van afval en aanmaak 

(staffunctie Omrin) afvalcontracten. 

Eindverantwoordelijke is manager REC --
Afvalverwerving/ Manager deelstromen HBO Acquireren en contracteren van afval 

Dispositie en commercie 

(staffunctie Omrin) 

Medewerker Planning MBO Logistieke planning inzake de aanlevering en 

(staffunctie Omrin) afzet van afvalstromen ---
Wegen afval Manager REC HBO+ Zorgt voor het optimaal inzetten van mensen 

en middelen ten behoeve van juiste en 

volledige registratie van inkomende en 

uitgaande (afval) stromen. 

Weegbrugbediende MBO Zorgen voor controle en registratie van 

REC gegevensstroom met betrekking tot 

inkomende en uitgaande stromen. 

Acceptat1e MBO Juiste en correcte administratie t.b.v. 'Besluit 

Medewerker melden en registreren'. 

(staffunctie Omrin} -
Eindacceptatie, Controleur/ LBO+ Zorgt voor de controle en verwijzing van de 

opslag & be- en terreinmedewerker aangeboden afvalstoffen. 

verwerking REC 

Afval Medewerker Financien MBO Zorgt voor de uitvoering van administratieve 

(stnffunctie Omrin) werkzaamheden met betrekking tot de 

productiegegevens van de afdeling 

Manager REC HBO+ Geeft leiding en zorgt voor de uitvoering en 

afstemming van alle operationele processen . 

Kraanmachinist REC MBO Handelen, homogeen maken en shredderen 

van afvalstromen in de afvalbunker ten 

behoeve van het verbrandingsproces. Het 

vakkundig bedienen van de hijskraan en 

aanwezige apparatuur. Het visueel bewaken 

van het geleverde en opgeslagen afval 

Operator REC MBO+ Bewaakt, controleert de diverse processen 

(hoofd en subsystemen} binnen de 

verbrandingsinstallatie. 

Optimaliseert onderhoud en deelprocessen 

binnen de daarvoor speciaal aangewezen 

aandachtsgebieden. Bedient mede met 

behulp van geautomatiseerd 

besturingssysteem de diverse processen, 

Ploegleider REC HBO Verantwoordelijk voor het goed functioneren 

van het gehele productieproces van de REC, 

waarbij voldoen aan de geldende wet- en 

regelgeving/milieuvergunning de hoofdzaak 

is. 

Facturering Administratief MBO Verantwoordelijk voor de 

afval medewerker financien Crediteurenadministratie en de 

(staffunctie Omrin) Debiteurenadministratie van de reststromen. 
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Wanneer Wie (functienaam) Opleidingsniveau Wat 

Planning en Control HBO Verantwoordelijk voor vastleggen, 

medewerker interpreteren en analyseren van informatie 

(staffunctie Omrin) ten behoeve van financiele verantwoording 

en verdere externe informatieverstrekking 

Up to date Manager REC HBO Updaten van A&V beleid, ondermeer n.a.v. 

houden A&V veranderingen in wet- en regelgeving, 

beleid vergu nningvoorschriften, etc. 

6.1.5 Werkinstructies 

Binnen de organisatie worden verschillende werkinstructies in het organisatiehandboek 

opgenomen. De werkinstructies worden aan de medewerkers kenbaar gemaakt en zijn op 

de betreffende afdelingen aanwezig. Werkinstructies zijn tevens voor het bevoegd gezag 

inzichtelijk. 

6.1.6 Beschikbaarheid 

De beschikbaarheid van de diverse functionaliteiten is binnen REC geborgd door enerzijds 

een breed opleidingspalet en anderzijds een systeem waarbij de leidinggevende zorg draagt 

voor continue uitvoering van taken met inachtneming van opleidingsniveau en ervaring van 

de betrokken medewerkers en met inachtneming van functiescheiding. Daarmee waarborgt 

REC flexibiliteit in haar functiebezetting waardoor altijd een adequate uitoefening van de 

functietaken gewaarborgd is. Hierbij wordt de benodigde functiescheiding wel in acht 

genomen (zie § 6.1.6.). 

6.1.7 Functiescheiding 

De taken die van belang zijn bij de acceptatie en be- en verwerking van (afval)stoffen (zie 

hiervoor) worden door diverse personen vervuld. De controle op aangeboden en ontvangen 

(afval)stoffen is bij meerdere personen neergelegd, zo wordt de: 

• Vooracceptatie verricht door en medewerker van de afdeling Acceptatie. 

• Contractering van het afval verricht door de Manager deelstromen en commercie. 

• Weging van het afval verricht door de weegbrugbediende. 

• Eindacceptatie verricht door de controleur. 

• Facturering verricht door de administratief medewerker van de afdeling Financien. 

De functiescheiding is oak doorgevoerd in het geautomatiseerde weegbrugpakket (Pieter 

Bas-4all) middels op de functie toegesneden autorisaties (zie 6.1.10). 

6.1.8 Beschrijving van administratieve processen en geautomatiseerde 
system en 

Als weeg- en registratiesysteem wordt het sofware pakket PB-4all gebruikt; voor de 

financiele administratie wordt Exact gebruikt. Alie bestanden met betrekking op klant- en 

weeggegevens warden vanuit het PB-4all pakket geexporteerd en vervolgens ge'lmporteerd 

in het Exact pakket. 
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De PC's op de weegbruggen staan online in verbinding met de centrale server. De 

uitgevoerde wegingen zijn direct zichtbaar op de centrale server. Na het verwerken van de 

weegbonnen op de centrale server zijn betreffende weegbonnen niet meer aan te passen de 

weegbrugmedewerkers. De weegbonnen warden fysiek verzonden naar het hoofdkantoor. 

6.1.9 Opleiding en training van het personeel 

Door de manager REC wordt jaarlijks in het jaarplan een opleidingsplan samengesteld. 

Periodiek wordt tijdens functioneringsgesprekken beoordeeld of (aanvullende) training en 

opleiding noodzakelijk I gewenst is. 

6.1.10 Bedrijfsnoodplan 

Op de locatie van REC is een bedrijfsnoodplan aanwezig. Het bedrijfsnoodplan is aan de 

plaatselijke brandweer voorgelegd. Bij wijzigingen van het bedrijfsnoodplan wordt de 

brandweer hiervan op de hoogte gesteld. Het bedrijfsnoodplan wordt een keer per jaar 

geoefend. Na deze oefening, of indien daar eerder aanleiding toe is, wordt het 

bedrijfsnoodplan geevalueerd en waar nodig bijgesteld . 

6.1 .11 Beveiliging van geautomatiseerde systemen 

Dagelijks wordt een back-up gemaakt door het hoofdkantoor (evenals over een periode van 

een week, maand en jaar). Het hoofdkantoor heeft nog de mogelijkheid om correcties aan te 

brengen op verwerkte weegbonnen (voorbeeld: aanpassing van tarieven met terugwerkende 

kracht). De facturatie vindt plaats op het hoofdkantoor vanuit PB-4all na verwerken en 

berekenen van de weegdata. De debiteurgegevens en financiele gegevens warden 

geexporteerd naar Exact. 

Een beperkt aantal gebruikers heeft toegang tot het weeg- en registratiesysteem PB-4all en 

Exact. De rechten van de gebruikers zijn gekoppeld aan hun functie . Wijzigingen in rechten 

van gebruikers warden door de functioneel beheerder verwerkt. Middels een password per 

gebruiker is de toegang tot het systeem en de diverse onderdelen van het systeem, 

beveiligd. 

6.1 .12 Registratiepost en het bijhouden van de registraties 

Binnen de locatie, direct bij de toegangspoort, zijn een tweetal weegbruggen aanwezig, 

waarmee de in- en uitgaande wegingen warden uitgevoerd. Tussen deze weebruggen is 

een registratiepost aanwezig. Gedurende de openingstijden is deze registratiepost altijd 

bemand en wordt tevens de toegang tot de locatie bewaakt. De beide weegbruggen warden 

periodiek geijkt conform de wettelijke eisen . De geregistreerde gegevens warden dagelijks 

binnen de organisatie bijgehouden en verwerkt middels een geautomatiseerd systeem. De 

geregistreerde gegevens warden 7 jaar in de inrichting bewaard. 

6.1.13 Archivering 

De geregistreerde gegevens warden bewaard , waarbij de wettelijke termijn in acht word! 

genomen en zijn op aanvraag beschikbaar voor het bevoegd gezag. 
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6.2 Risicoanalyse 

Zeals aangegeven beschikt Omrin over een kwaliteitmanagementsysteem, op grond 

waarmee onder meer procedures rond acceptatie en verwerking zijn beschreven. In het 

onderstaande overzicht zijn de primaire. ondersteunende en managementprocessen in dit 

verband weergegeven. 

Management 
processen 

Directie 
verantwoordelijke 

Wijze & uitgifte 
documenten 

Con-&prev 
maatregel.en 

lnteme audits 

Onderstcunende 
proccsscn 

fnformalie & 
communicatie 

Kalibralie 

lnkoop 

Onderhoud 

Einde 

Primaire 
processen 

Verkoop 

Wegen 

Verbranden 

Energie
ben.utting 

In onderstaande label is een overzicht van bedrijfsprocessen en -risico's gegeven en de in 

dit verband genomen preventieve en miligerende maatregelen. Voor een uitgebreide 

beoordeling wordt verwezen naar bijlage 4. 
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Tabel 6.1 Risicobeoordeling (kort) 

beleid beoordelen en functioneren 

Onjuiste vooracceptatiebeslissing 

Onjuiste administratieve afwikkeling I 
vooracceptatie 

1----~~----------------1 Contractuele afspraken tussen partijen, 
Bemonstering en analyse niet toereikend (bij 

procedures random de (voor)acceptatie van 
vooracceptatie, acceptatie, verwerking en afvoer) 

I afvalstoffen inclusief procedure in het kader van 
Acceptatie boven acceptatiegrenzen 
1---~------~-~---------11 corrigerende en preventieve maatregelen 

Bewuste illegale levering door de klant 

Eindacceptatietoets niet toereikend 

Onjuiste administratieve afhandeling acceptatie 

Onjuiste verwerkingroute 

Verwerking bij overschrijding verwerkingscriteria 

(verwerkingstoets niet toereikend) 

Procedure corrigerende en preventieve 

maatregelen zonodig omboeken 

Te laag tarief ten opzichte van verwerkingskosten 
Procedure corrigerende en preventieve 

Lassen buiten acceptatieprocedure om 
1----------'----'-------- ----i maatregelen 

Vermenging van stromen (voor verwerking, 

tijdens verwerking, bij afvoer) 

Te weinig doseren hulpstoffen 

Emissie en lozings normen Procedure corrigerende en preventieve 

maatregelen en bij overschrijding 

Werkinstructie melding ongewone voorvallen aan 

bevoegd gezag 
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6.3 Administratie 

6.3.1 Een beschrijving van de administratieve organisatie 

De beschrijving van de verschillende afdelingen en sleutelfunctionarissen en de 

administratieve processen is opgenomen in de paragrafen 6.1.2 en 6.1.7. 

6.3.2 Primaire vastleggingen 

De meest relevante aspecten met betrekking tot het melden van huishoudelijke en 

bedrijfsafvalstoffen zijn: 

1. De systematiek is vastgelegd in de AMvB Melden, het Besluit melden 

bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. 

2. Er wordt gemeld op Eural-codes. 

Maandelijks dient de totaal ontvangen hoeveelheid en het aantal vrachten te 

warden gemeld aan de LMA. 

Er dient een eerste ontvangstmelding le warden gedaan op ieder 

afvalstroomnummer. 

Het verwerkingsnummer wordt door de centrale meldinstantie afgegeven . 

Er is een bedrijfseigen formulier, het omschrijvingformulier. 

Op 1 mei 2004 is het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling 

inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) in 

werking getreden. Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met inzamelen, 

vervoeren, verhandelen of bemiddelen van afvalstoffen dienen op de landelijke lijst 

van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (de 

VIHB-lijst) warden geplaatst. Voordat men op de lijst kan warden vermeld warden 

zij getoetst aan de criteria betrouwbaarheid , kredietwaardigheid en 

vakbekwaamheid. 

3. Bedrijven krijgen een eigen bedrijfsnummer. 

In beginsel warden drie trajecten beschouwd voor het melden en registreren van 

afvalstoffen: 

• De vooraanmelding. 

• De ontvangstmelding . 

• De afgiftemelding. 

Registratie (en meldingen) van afvalstoffen gedurende deze trajecten geschiedt in 

hoofdzaak aan de hand van het afvalstroomnummer en het (bedrijfseigen) 

omschrijvingformulier. 

Het afvalstroomnummer is een unieke aanduiding die verwijst naar een aantal gegevens die 

de afvalstroom kenmerken2
. 

Het afvalstroomnummer heeft 12 posities: PPWVYXXXXXX 

PP Provinciecode 

VW Code voor de ontvanger van de afvalstoffen 

2 De ontdoener, locatie van herkomst, de verwerker, de locatie van ontvangst, de 

inzamelaar, de code van de afvalstoffenlijst, gebruikelijke benaming van afvalstoffen 
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xxxxxx = De laatste 7 posities van het contractnummer 

Vanwege het afvalstroomnummer kan bij de melding een relatie worden gelegd tussen de 

gegevens die bij een eerste melding en bij de vervolgmelding overhandigd moeten worden. 

Daarnaast vindt registratie plaats aan de hand van (bedrijfseigen) overdrachtsformulieren 

(zie rapportage AV-beleid), weeg- en/of terreinbonnen , facturen en dergelijke. 

In het onderstaande stroomschema is de voor- en ontvangstmeldingen (o.b.v. de AMvB 

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) schematisch weergegeven. 

a. 

Men wil zich ontdoen van bedrijfsafval en/ of gevaarlijke afvalstoffen 

(klantvraag) en zoekt contact met REC 

l 
b. 

Invullen vooraanmeldingsformulier afstemmen tarief. 

l 
c. 

Bij nieuwe klant een debiteur en een acceptatiecontract aanmaken. In het 

geautomatiseerde weegbrugpakket het afvalstroomnummer vastleggen. 

l 
d. 

Verzenden kopie acceptatiecontract, omschrijvingformulier, kopie 

acceptatiereglement en begeleidingsformulieren voor aanlevering 

afvalstoffen naar klant versturen .. 

i 
e. 

Vooraanmelding REC gereed 

6.3.3 ldentificatie en tracering van partijen 

ldentificatie en tracering van {afval)stoffen geschiedt aan de hand van de 

afvalstroomnummers en (interne) artikelcodering . 

Het tijdstip van aanlevering (in- en uitwegen) wordt weergegeven op de weegbon. Deze 

weegbonnen worden bewaard waarbij de wettelijke termijn in acht wordt genomen. 

Op welk tijdstip de afvalstoffen in verwerking zijn genomen kan met de bestaande systemen 

niet worden herleid. Tracering -op partijniveau- is daarmee mogelijk totdat 

clustering/samenvoeging met andere (afval)stoffen heeft plaatsgevonden in de afvalbunker. 

Hierbij is ook de koppeling tussen de diverse geautomatiseerde systemen (interface) van 
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belang, waarvan de voorraadadministratie (inclusief periodieke voorraadopnames) integraal 

onderdeel vormt. 

6.3.4 Financiele administratie 

Scheiding financiele administratie met andere afdelingen 

Binnen Omrin is een scheiding aangebracht tussen de financiele administratie en de overige 

afdelingen. De centrale Omrin afdeling Financien, Planning en Control (FPC) is 

verantwoordelijk voor de debiteurenadministratie en de crediteurenadministratie. 

lnrichting financiele administratie 

De omzet wordt gespecificeerd door deze te boeken op de diverse verwerkingseenheden in 

dit geval REC. Rapportage hierover vindt maandelijks plaats. De (administratieve) 

voorraden warden weergegeven in de massabalans die maandelijks wordt opgesteld. De 

massabalans wordt samengesteld vanuit het pakket PB-4all en is door de Belastingdienst 

geaccepteerd als gewaarborgd systeem. De omzet, kostprijs en brutowinstmarge warden 

gegenereerd op productniveau (dus niet op partijniveau) waarbij de omzet kan warden 

verbijzonderd naar afvalstof. 

Sub-administratie voorraden 

De voorraad in hoeveelheden wordt geadministreerd in het pakket PB-4all. Maandelijks 

wordt de bunkerstand van de REC door de medewerker van REC (door fysieke controle) en 

doorgegeven aan Financien , Planning en Control. Oak de hoeveelheid geproduceerde 

slakken, vliegas en RGR word doorgegeven door de medewerker aan Financien, Planning 

en Control. Voor de stoffenbalans en de controle daarop zie hoofdstuk 6.4 

Handboek Financiele verslaglegging 

Binnen Omrin wordt geen handboek financiele verslaggeving gebruikt, De waarderings- en 

resultaat bepalingsgrondslagen die Omrin hanteert ten aanzien van de ontvangst, 

bewerking , afvoer en voorraadhouden van afvalstoffen, warden verwerkt in de jaarrekening. 

Beheersmaatregelen 

In het kwaliteitshandboek is beschreven hoe het financiele proces m.b.t. afvalstoffen is 

vormgegeven en welke interne beheersingsmaatregelen Omrin heeft getroffen om een 

juiste, tijdige en volledige verantwoording in de financiele administratie te bewerkstelligen . 

Koppeling en relaties met andere systemen 

Ter aanvulling op het gestelde in § 6.1. 7. wordt opgemerkt dat periodiek een 'aansluiting' 

wordt gemaakt tussen de financiele en goederen administratiesystemen (pakket PB-4all). 

Deze aansluiting vindt plaats op totaalniveau. 

6.3.5 Verband tussen goederenadministratie en financiele administratie 

De tonnen geregistreerd in het geautomatiseerd weegbrugpakket zijn conform de gegevens 

in de financiele administratie. Hierbij is een afwijkingspercentage van 5% acceptabel. 
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6.3.6 Vastlegging gegevens inkomende en uitgaande partijen 

Van alle inkomende en uitgaande afvalstoffen (geldt ook voor afvoer reststoffen) warden de 

volgende gegevens vastgelegd in een geautomatiseerd systeem en in het klantdossier. 

Deze gegevens warden ook opgenomen in de begeleidingsbrief: 

a) Opdrachtnummer (toegekend door de afdeling Acceptatie in de (voor)acceptatiefase). 

b) Ontdoener c.q. verwerker (naam, adres, woonplaats, relatienummer). 

c) Aard, samenstelling en stofcode (artikelnummer). 

d) Proces van herkomst. 

e) Gewicht. 

f) Tijdstip aanlevering of afvoer. 

g) lndien van toepassing: voorgenomen route van opslag, verwerking of verwijdering. 

h) lndien van toepassing: afgifte aan het proces van verwerking of verwijdering. 

Binnen het geldend goederenadministratiesysteem (PB-4all) warden de volgende gegevens 

vastgelegd: 

• De gegevens m.b.t. de ontdoener. 

• De locatie van herkomst. 

• De gegevens m.b.t. de transporteur indien van toepassing . 

• Het door de inrichting toegekende afvalstroomnummer. 

• Een korte omschrijving van de afvalstoffen. 

Controle register. Per afvalstroom wordt het volgende geregistreerd; 

• NAW gegevens ontdoener. 

• Of het een primaire of secundaire ontdoener betreft. 

• Naam van het afval. 

• Eural-code van het afval. 

• Hoeveelheid afval. 

• De wijze van verpakking (indien van toepassing). 

• Tarief per ton. 

• Herkomst van de afvalstof. 

• Eventuele aanvullende informatie betreffende aanvullende parameters. 

• Eventuele wijzigingen ten opzichte van het verleden . 
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6.3.7 Vastlegging gegevens ten aanzien van het acceptatiebeleid 

Ten aanzien van het acceptatiebeleid warden de volgende zaken vastgelegd: 

a) Aard , herkomst en samenstelling van het afval. 

b) Uitgevoerde onderzoeken gedurende de vooracceptatie. 

c) Gemaakte keuzes tijdens de vooracceptatie. 

d) De eindbestemming van de reststoffen . 

e) Afwijkingen van gemaakte keuzes. 

f) Met de klant gemaakte afspraken. 

lngeval van een contract voor levering warden (daarnaast) in ieder geval de volgende zaken 

vastgelegd : 

• Voorgenomen wijze van aanlevering. 

• Voorgenomen datum/data/frequentie van aanlevering . 

• Prijs/tarief. 

• Algemene voorwaarden . 

• (lndien op basis van het AV-beleid noodzakelijk): gegevens omtrent (chemische) 

samenstelling. 

6.3.8 Vastlegging gegevens ten aanzien van het verwerkingsbeleid 

Ten aanzien van het verwerkingsbeleid warden de volgende zaken vastgelegd: 

a) Uitgevoerde onderzoeken gedurende de verwerking of verwijdering. 

b) Gemaakte keuzes tijdens de verwerking of verwijdering. 

c) Per route de hoeveelheden verwerkte of vernietigde (grond)stoffen en/of afvalstoffen. 

d) Per route de hoeveelheden van de diverse (rest)stoffen die bij de verwerking of 

verwijdering vrijkomen. 

e) De eindbestemming van de reststoffen . 

f) Afwijkingen van tijdens het acceptatieonderzoek gemaakte keuzes. 

g) Met de klant gemaakte afspraken. 

6.3.9 Vastlegging gegeven ten aanzien van opslag van afvalstoffen 

De opslag van afvalstoffen wordt geregistreerd in de massabalans op afvalstofniveau. 

6.3.10 Vastlegging gegevens ten aanzien van geweigerde afvalstoffen 

Geweigerde partijen warden niet teruggegeven aan de ontdoener, maar worden - op kosten 

van de ontdoener - afgevoerd naar een erkend verwerker. Van alle geweigerde partijen 

afvalstoffen worden de volgende gegevens warden geregistreerd3
: 

a) Naam, adres en woonplaats ontdoener. 

b) Naam, adres en woonplaats transporteur. 

c) Locatie van herkomst. 

d) Datum van ontvangst. 

·' de desbetreffende formulieren worden niet gewaarmerkt; bonnen worden tezamen met 

papieren van overige, wel geaccepteerde parhjen bewaard. 

31 



Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V) 

e) De hoeveelheid (tonnen). 

f) Omschrijving aard en samenstelling. 

g) Afvalstoffencode. 

h) Reden van weigering. 

i) Naam, adres, woonplaats geadresseerde van aangeboden partijen die geweigerd zijn. 

j) Naam, adres, woonplaats verwerker waar naar toe de geweigerde partij is afgevoerd. 

6.4 lnterne controle 

6.4.1 Controle op registratie van afvalstoffen 

De controle op de registratie van afvalstoffen vindt intern plaats door de afdeling Financien 

Planning en Control, die zich bezighoudt met de (automatiserings)technische registratie van 

alle afvalstoffen die bij de REC via de weegbrug binnenkomen en eventueel het terrein weer 

verlaten. Controle op registratie vindt tevens plaats in de interne audit acceptatie welke 

periodiek door het interne audit-team wordt uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt tevens 

gecontroleerd of de mutaties van bestanden door de juiste functionarissen en onder de 

juiste autorisatie warden uitgevoerd. 

6.4.2 Controle voorraden 

Jaarlijks wordt de voorraad afvalstoffen ingemeten, waarna toetsing plaatsvindt aan de 

administratieve voorraad. Verschillen warden conform de fiscale normen tot een maximum 

van 10% verklaard (in verband met vochtverlies, weegverschillen etc.). 

6.4.3 Controle juistheid metingen 

Controle op de juistheid van de metingen begint met het inhuren van 

gecertificeerde/erkende bureaus voor wat betreft uitbesteding van deze werkzaamheden en 

interne controle door middel van ijking, inspectie, keuring en kalibratie van de 

meetapparatuur volgens de geldende eisen. 

6.4.4 Controle van afwijkingen van het A&V-beleid 

Afwijkingen van A&V-beleid dienen de goedkeuring te hebben van de Manager REC. In de 

interne audit voor Acceptatie wordt dit gecontroleerd. Dit is een jaarlijkse audit die 

uitgevoerd wordt door het interne audit-team bestaande uit twee interne auditors. 

6.4 .5 Controle melding ontvangen en afgegeven afvalstoffen 

De controle op de tijdige en volledige meldingen van ontvangen en afgegeven afvalstoffen 

vindt in eerste instantie plaats door en onder verantwoordelijkheid van de afdeling 

Acceptatie. In de interne audit wordt dit gecontroleerd. Dit is een jaarlijkse audit die 

uitgevoerd wordt door het interne audit-team bestaande uit twee interne auditors. 
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6.4.6 Kalibratle van meetapparatuur 

Meetapparatuur w0rdt periodiek volgens de geldende eisen intern dan wel extern 

gecontroleerd, gekeurd en/of gekalibreerd. Hiervoor bestaan twee procedures In hel 

kwaliteitssyst~em . Het kalibratieproces wordt intern gecontroleerd in een apart daarvoor 

ingerichte interne audit. Weegbruggen worden jaarlijks geijkt. 

6.5 Monitoring 

Het voorllggende beleid ten aanzien van de procedures, inslructies en systemen voor de 

Admlnistratieve Organisatie en lnterne Controles worden periodiek doch ten minste 1 keer 

per jaar geevalueerd. 

Hierbij zijn bijV.o.orbeeld onlwikkelingen ten aanzien van het Europees en Nederlands beleid 

ten aanzien van de verwijdering van afvalstoffen van belang. 

Wijzigingen van het AO/IC-beleid waarbij niet wordt afgeweken van de richtlijnen zoals 

vastgelegd in hoofdstuk 16 van LAP2, worden bijgehouden in het 

kwaliteitsmanagementsysteem. 

Wijzigingen van het AO/IC-beleid waarbij wordt afgeweken van de richtlijnen zoals 

vastgelegd in hoofdstuk 16 van LAP2, zullen op grond van artikel 8.13, tweede lid, onder b, 

van de Wm -voorafgaand aan de invoering hiervah- ter goedkeuring worden voorgelegd aan 

bevoegd gezag. 

Zeals aangegeven worden de (kwallteits)managementsystemen periodiek door erkende, 

externe certificerende instellingen geaudit. 

De flnanciele administratie word.l ten minste 1 keer per jaar door een extern accountant 

beoordeeld. 
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Bijlage 1 Afvalstoffenregister 

Te verwerken afvalstoffen 

In de Reststoffen Energie Centrale (REC) word! maximaal 228.000 ton afvaf- en reststoffen 

per jaar gebruikt voor de energieproductie, met een gemiddelde stookwaarde van 

13.000 kJ/kg. 

Bij deze afvafstoffen gaat het zowel om hulshoudelfjk afval , bedrijfsafval en residu van 

bouw- en sloop-afval. Hieronder een overzicht van deze afvalstoffen. Hierln technisch of 

mllleuhygienische zin gefljkende afvalstoffen warden verwerkt na schriftelijke goedkeurlng 

van de provincie. 
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Afvalstoffenregister REC Harlingen 

Benaming afvalstof Eura I-code Beoordelingsparameters Visueel Verwerkings- Controlemethode Risi co-
herkenbaar? methode indeling 

Niet onder 030104 vallend 030105C • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
zaagsel, schaafsel , spaanders, 
hout, spaanplaat en fineer1 • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Niet elders genoemd afval 030199 • Uiterlijke kenmerken Nee Verbranding Visueel en/of Middel1 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Mechanisch afgescheiden rejects 030307 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
afkomstig van de verpulping van • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 
papier- en kartonafval 

Afval van het scheiden van voor 030308 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
recycling bestemd papier en • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 
karton 

Onbruikbare vezels en door 030310 • Uiterlijke kenmerken Nee Verbranding Visueel en/of Middel 1 

mechanische afscheiding • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 
verkregen vezel- , vulstof- en 
coatingslib 

Afval van composietmaterialen 040209 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
(ge"impregneerd textiel, • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 
elastomeren. plastomeren) 

Afval van onverwerkte 040221 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
textielvezels • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Afval van verwerkte textielvezels 040222 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Niet elders genoemd afval 040299 • Uiterlijke kenmerken Nee Verbranding Visueel e/of Middel1 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Hout2 170201C • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Niet onder 170901, 170902 en 170904C • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
170903 vallend gemengd bouw- • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 
en sloopafval 

Afval waarvan de inzameling en 180104C • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
verwijdering niet zijn onderworpen • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 
aan speciale richtlijnen teneinde 
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infectie te voorkomen 
(bijvoorbeeld verband, 
gipsverband, linnengoed, 
wegwerpkleding, luiers) 

Afval waarvan de inzameling en 180203C • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
verwijdering niet zijn onderworpen • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 
aan speciale richtlijnen teneinde 
infectie te voorkomen 

Niet-gecomposteerde fractie van 190501 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
huishoudelijk en soortgelijk afval • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Niet elders genoemd afval 190599 • Uiterlijke kenmerken Nee Verbranding Visueel en/of Middel1 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Digestaat van de anaerobe 190604 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
behandeling van stedelijk afval • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Roostergoed 190801 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Niet elders genoemd afval 190899 • Uiterlijke kenmerken Nee Verbranding Visueel en/of Middel 1 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Vast afval van primaire filtratie en 190901 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
roostergoed • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Niet onder 191003 vallende lichte 191004C • Uiterlijke kenmerken Nee Verbranding Visueel en/of Middel 
fracties en stof • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Andere, niet onder 191005 191006 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
vallende fracties • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Niet onder 191206 vallend hout 1 191207C • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Brandbaar afval (RDF) 191210 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Overig, niet 191211 vallend afval 191212C • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
(inclusief mengsels van • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 
materialen) van mechanische 
afvalverwerking 

Niet onder 200137 vallend hout1 200138 c • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 
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Niet elders genoemde fracties 200199 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Overig niet-biologisch afbreekbaar 200203 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
afval • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Gemengd stedelijk afval 200301 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Marktafval 200302 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Veegvuil 200303 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Grofvuil 200307 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 

• Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Niet elders genoemd stedelijk 200399 • Uiterlijke kenmerken Ja Verbranding Visueel en/of Laag 
afval • Acceptatiecriteria Monsterneming/analyse 

Opmerkingen: 

1. Nader onderzoek tijdens de vooracceptatie moet aantonen of deze afvalstroom uiteindelijk als 'laag risico' is te classificeren (zie paragraaf 2.2) 

2. Geshredderd hout wordt niet geaccepteerd om vermenging van C-hout te voorkomen. 
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Bijlage 2 Acceptatiecriteria 

Fysisch/chemische acceptatiecriteria 

Alie te accepteren afval- en reststoffen dienen te voldoen aan de onderstaande fysisch/chemische acceptatiecriteria . 

Parameters Eenheid Acceptatiecriteria 

Drage stof Steekvast 

Stookwaarde MJ/kg 9 -18 

Totaal Chloor (Cl) o/ods < 1,5 

Totaal Zwavel (S) o/ods < 0,5 

Totaal Fluoride (F) o/ods < 0,2 

Arseen (As) mg/kg.ds < 100 

Cadmium (Cd) mg/kg.ds <3 

Chroom (Cr) mg/kg.ds < 500 

Koper (Cu) mglkg.ds < 1000 

Kwik (Hg) mg/kg.ds <3 

Lood (Pb) mg/kg.ds < 1000 

Nikkel (Ni) mg/kg.ds < 500 

Zink (Zn) mglkg.ds < 2000 

Vanadium M mg/kg.ds < 50 
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Bijlage 3 Risicobeoordeling 

P&O 

(Voor) 

acceptatieproces 

ontoereikende personele organisatie 

Ontdoener levert o njuiste/onvolledige 

informatie over samenstelling afval 

Ontdoener levert onjuiste informatie over 

hoeveelheid afval 

Onjuiste interpretatie aangeleverde gegevens 

Verkeerde aanlevervoorwaarden gekoppeld 

aan specifieke stroom 

Onjuiste vooracceptatiebeslissing . 

Werving - en selectiebeleid, opleidingsbeleid, beleid beoordelen en 

Functioneren. 

Ervaren medewerker Acceptatie beoordeeld gegevens eventueel 

bedrijfsbezoek met controle ter plekke. Visuele beoordeling van de 

aangeboden afvalstoffen door uitvoerder, eventueel opvragen nadere 

gegev ens of uitvoeren monsterneming en chemische analyse . lndien niet aan 

de acceptatiecriteria wordt voldaan: afkeuren afvalstoffen gevolgd door 

terugnemen afvalstoffen door ontdoener, of afvoeren naar erkende 

verwerker op kosten van de ontdoener. 

Hoeveelheid te leveren afval wordt gelimiteerd 

Ervaren medew erker Acceptatie beoordeelt de gegevens. 

Visuele beoordeling van de aangeboden afvalstoffen door controleur, 

eventueel opvra gen nadere gegevens of uitvoeren monsterneming en 

chemische analyse . lndien niet aan de acceptatiecriteria wordt voldaan: 

afkeuren afvalstoffen gevolgd door terugnemen afvalstoffen door 

ontdoener, of afvoeren naar erkende verwerker op kosten van de 

ontdoen er 

Visuele beoordeling van de aangeboden afvalstoffen door controleur. 

eventueel opvragen nadere gegevens of uitvoeren monsterneming en 

chemische analyse. Op basis hiervan alsnog verwerken conform juiste 

voorwaarden lndien niet aan de acceptatiecriteria w ordt voldaan: afkeuren 

afvalstoffen gevolgd verw erking bij e rkend verwerker. 

Ervaren medewerker Acceptatie beoordelen gegevens. 

Visuele beoordeling van de aangeboden afvalstoffen door controleur, 

eventueel opvragen nadere gegevens of uitvoeren monsterneming en 

chemische analyse. lndien niet aan de acceptatiecriteria wordt voldaan: 

afkeuren afvalstoffen gevolgd door terugnemen afvalstoffen door 

39 

Personeelsdossier, 

managementrapportage 

Registratie in logboek, opstellen 

inspect1erapport, uitvoeren 

interne audits: afgekeurde partijen 

warden geregistreerd in PB 

-4all 

Registratie in weegbrugsys teem. 

Allen geautoriseerde 

medew erkers mogen 

veranderingen toevoegen. 

registratie in logboek, opstellen 

inspectierapport, uitvoeren 

interne audits: afgekeurde partijen 

warden geregistreerd in PB -4all 

registratie in logboek, opstellen 

inspectierapport. uitvoeren 

interne audits: afgekeurde partijen 

w arden geregistreerd in PB -4all 

lnterne audits managementsysteem 



Eind -Acceptatie 

Opslag 

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V) 

Onjuiste administratieve afwikkeling 

vooracceptatie 

Te laag tarief ten opzichte va n 

verwerkingskosten 

Er wordt afval ingenomen(aangeboden) dat 

de(voor) acceptatie niet heeft doorlope n 

Onjuist(e) afvalstroomnummer(s) 

Onjuiste verwerkingroute 

(aanbieding)Acceptatie 'verboden' afvalstoffen 

Geleidedocumenten onjuist 

Ontdoener levert afval van andere 

samenstelling dan afgesproken in 

acceptatieproces (al dan niet bewuste illegale 

levering door de klant ) 

Ontdoener levert grotere hoeveelheid afval 

dan afgespro ken in acceptatieproces 

Onjuiste monsterneming 

Onjuiste weging 

Geweigerde partijen worden niet geregistreerd 

Ongewenste samenvoeging verschillende 

soorten afval 

Ongewilde emissie (m.n. stof) 

ontdoener. 

Contractuele afspraken tussen partijen, procedures random de 

(voor)acceptatie van afvalstoffen inclu sief procedure in het kader van 

corrigerende en preventieve maatregelen 

Procedures weegbrug en controle door controleur op stortbordes 

Procedure corrigeren de en preventieve maatregelen; zonodig omboeken 

Procedure corrigerende en preventieve maatregelen; zonodig omboeken 

ProcedLres weegbrug en controle door controleur op stortbordes 

Ontbrekende informatie wordt ingevuld aan de weegbrug 

Contractuele afspraken tussen partijen, procedures random de 

(voor)acceptatie van afvalstoffen inclusief procedure in het kader van 

corrigerende en preventieve maatregelen 

Hoeveelheid te leveren afval wordt gelimiteerd 

Procedures BRL 

Bij con ~.tatering w ordt deze w eging opnieuw uitgevoerd . 

Procedure corrigerende en preventieve maatregelen. 

Controleur REC draagt bij levering zor g voor leveren bij d e juiste 

start opening in de afvalbunker 

Ccntactuele afspraken tussen partijen, procedures rondom d e 

(voor)acceptatie van afvalstoffen inclusief procedure in het kader van 

corriaerende en preventieve maatreaelen 
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I lnterne audits managementsysteem 

Registratie in logboek, opstellen 

intern meldingsrapport, uitvoeren 

interne audits: afgekeurde partijen 

warden geregistreerd in PB -4all 

Achteraf controle op de verwerkte 

documenten (aselect) 

Registratie in weegbrugsysteem. 

Allen geautoriseerde 

medewerkers mogen 

veranderingen toevoegen 

lnterne/externe audits 

Tijdens de facturatie w ordt de 

facturen aselect gecontroleerd. 

Registratie in intern systeem 

(inspectierappor ten) 



Verwerking 

Afvoer 

Facturatie 

Acceptatie- en verwt- . . 1gsbeleid (A& V) 

Verwerking bij overschrijding 

verwerkingscriteria (verwerkingstoets niet 

toereikend) 

Foutieve instelling procesregelingen (bijv. 

weinig doseren hulpstoffen) 

Foutieve instelling installaties 

Ongewilde emissie 

Onjuiste weging 

Onjui ste bestemming 

Geen of onjuiste factuur 

te 

Procedure corrigerende en preventieve maatre gelen 

Procedure corrigerende en preventieve maatregelen 

Alarmering aut. Besturingssystemen 

Procedure corrigerende en pr eventieve maatregelen + bij overschrijding 

Werkinstructie melding ongewone voorvallen aan bevoegd gezag 

Bij constatering wordt deze weging opnieuw uitgevoerd. 

Procedure weegbrug, corrigerende en preventieve maatregelen; zo nodig 

omboeken 

Aansluiting van de tonnen Exact versus PB en ieder kwartaal warden de 

autorisatieregels getoetst o.b.v. tarief per ton. 
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Tijdens de facturatie warden de 

facturen aselect gecontroleerd . 

Tijd ens de facturatie worden de 

facturen aselect gecontroleerd 



Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V) 

Bijlage 4 Afkortingen., definities en begrippen 

Afkortingen 

AMvB: 

A&V-beleid: 

Algemene Maatregel van Bestuur 

acceptatie -en verwerkingsbeleid 

A&V-procedure: acceptatie -en verwerkingsprocedure 

AO/IC: administratieve organisatie en interne controle 

BVA: Besluil verbranden afvalstoffen. 

Eura I: 

GS: 

!vb: 

LAP: 
LMA: 

MW: 

NAW: 

NEN: 

PB: 

PMV: 

REC: 

VROM: 

WKC: 

Wm: 

Europese afvalstoffenlijst 

Gedeputeerde Staten 

lnrichtingen- en vergunningenbesluit milleubeheer 

Landelijk Afvalbeheersplan 

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 

Mega Watt 

Naam Adres Woonplaats 

Nederlandse Normen 

Pieter Bas (weegbrugpakket) 

Provinciale milieuverordening 

Reststoffen Energie Centrale 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Warmte Kracht Centrale 

Wet milieubeheer 
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Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V) 

Begrippen 

• Acceptatiebeleid : beleid vanaf het eerste contact met een klant tot en met de feitelijke acceptatie van een partij 

afval waarbij voor de aangeboden partij afval wordt beoordeeld of het financieel, procestechnisch en logistiek 

mogelijk is deze partij afval conform de geldende wet- en regelgeving te ontvangen om te warden opgeslagen 

en/of be-/verwerkt. 

• Acceptatiecriteria : criteria omtrent bepaalde eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen die bekend 

moeten zijn om te besluiten of de afvalstoffen mogen warden geaccepteerd door vergunninghouder. 

• Acceptatieprocedure: procedure waarin het acceptatie - en verwerkingbeleid wordt gecombineerd met de 

procedures voor administratieve organisatie en interne controle van het bedrijf tot een integrale procedure. 

• Administratief onderzoek: een onderzoek op basis van: 

o beschikbare analysegegevens voor de betreffende componenten; 

o administratieve gegevens waaruit blijkt dat de betreffende componenten op grand van de herkomst van de 

afvalstof en de wijze van ontstaan al dan niet aanwezig kunnen zijn in de afvalstof. 

• Afgifte: een per vervoersbeweging aangeboden (deel van een) partij (noot: veelal gelijk aan een vracht) afval 

met een laag risico: de zogenaamde reguliere partijen afval die het bedrijf met grate regelmaat verwerkt en 

waaraan in de regel geen aanvullende procestechnische voorwaarden worden gesteld. 

• Afval met een matig risico: afval dat door reeds opgedane ervaring bij eerdere acceptatie van vergelijkbare 

partijen afval bekend is bij het bedrijf en waarvan is gebleken dat in de regel acceptatie alleen onder bepaalde 

procestechnische voorwaarden mogelijk is. Hieronder vallen in ieder geval de afvalstoffen die alleen mogen 

worden geaccepteerd om gescheiden van niet vergelijkbare afvalstoffen te warden opgeslagen en afgevoerd 

naar een daarvoor erkende verwerker en de afvalstoffen die het bedrijf niet zelf kan verwerken . 

• Afval met een verhoogd risico: afval dat onbekend is voor het bedrijf of waarvan door ervaring uit het verleden 

bekend is dat het niet altijd mogelijk is dit afval in overeenstemming met het geformuleerde acceptatiebeleid te 

accepteren en te be- en/of verwerken. Toelichting : Onbekend kan twee dingen betekenen. Ten eerste kan het 

een partij afval zijn die het bedrijf nog niet eerder heeft geaccepteerd, maar waarvan alle gegevens bekend 

zijn. Ten tweede kan het een partij afval zijn waarvan de herkomst en/of het proces onbekend zijn 

(bijvoorbeeld partijen afval die via een inzamelaar worden aangeboden). 

• Afvalstof: afvalstroom, afvalwaterstroom, afval bewerken: het veranderen van de aard of hoedanigheid van de 

afvalstof door het behandelen met fysische methoden ten behoeve van verdere verwijdering. In het algemeen 

zal bij het bewerken de afvalstof chemisch gezien niet veranderen. (zeven, filtreren, gravitatiescheiding, 

destilleren, etc.) 

• Eindacceptatiefase: fase in de acceptatieprocedure vanaf het moment waarop de afvalstof fysiek aan de 

vergunninghouder wordt aangeleverd tot het moment waarop de afvalstof definitief wordt geaccepteerd door 

vergunninghouder. In de eindacceptatiefase worden de tijdens de vooracceptatiefase verstrekte gegevens 

geverifieerd en de gemaakte afspraken gecontroleerd. 

• Feitelijke acceptatie: het moment waarop de gehele acceptatieprocedure is doorlopen en waarop de 

verantwoordelijkheid voor een partij afval is geaccepteerd door de vergunninghouder. Tot het moment van 

feitelijke acceptatie moet de afvalstof kunnen worden teruggeleverd aan de klant. 

• lnterne controle: het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding. 

• Karakteristieke parameter: Een parameter die karakteristiek is voor een afvalstroom en die tijdens de 

vooracceptatie wordt gekozen uit de op een afvalstroom van toepassing zijnde aanvullende parameters. De 

karakteristieke parameter speelt een rol bij het uit te voeren acceptatieonderzoek. 

• Nuttig toepassen: handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder f, bedoeld (bijlage llB). 

Hieronder vallen onder meer producthergebruik, materiaalhergebruik en verbranding met energieterugwinning. 

• Opbulken: het samenvoegen van vergelijkbaar afval. 

• Opslaan/bewaren : alle handelingen waarbij een afvalstof in een zekere ruimte min of meer statisch wordt 

gehouden. Met opslaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenpakken, overpakken, ompakken, en 

samenvoegen van vergelijkbare afvalstoffen. 
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Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V) 

• Partij: een hoeveelheid afval afkomstig van een ontdoener die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van 

oorsprong, aard, eigenschappen en samenstelling en uit het oogpunt van haar wijze van opslag bij de 

ontdoener als eenheid wordt beschouwd. 

• Reststoffen: afvalstoffen die vrijkomen bij de be-/verwerking of verwijdering som metalen: som van tin, arseen , 

chroom, kobalt, koper, molybdeen, load, nikkel, vanadium en zink. 

• Verbranden: Door branden vernietigen . Voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen is een duidelijk 

onderscheid te maken tussen het verbranden als nuttige toepassing en verbranden als verwijdering. 

• Vergelijkbaar afval: afval, dat als afzonderlijke partijen is aangeboden, doch waarvan op grand van 

analysegegevens of andere administratieve gegevens, overeenkomst van proces van oorsprong en/of wijze 

van opslag bij de ontdoener, dan wel op grand van organoleptisch onderzoek aannemelijk kan warden 

gemaakt dat dit afval een vergelijkbare aard en samenstelling heeft voor een bepaalde route van bewerking, 

verwerking of verwijdering. Toelichting: Anderzijds zijn afvalstoffen die eenzelfde route van bewerking, 

verwerking of verwijdering ondergaan, maar waarvan op grand van analysegegevens/andere administratieve 

gegevens, verschillen in proces van oorsprong en/of verschillen in wijze van opslag bij de ontdoener, dan wel 

op grand van organoleptisch onderzoek duidelijk is dat deze afvalstoffen een andere aard en samenstelling 

hebben geen vergelijkbare afvalstoffen. 

• Vervolgafgifte: een nieuwe afgifte of een nieuwe aanlevering . 

• Verwerken: het behandelen van de afvalstoffen op een zodanige wijze dat de chemische samenstelling en de 

eigenschappen van de oorspronkelijke afvalstof warden gewijzigd doordat een chemische reactie plaatsvindt 

(verbranden, ONO, pyrolyse, chemisch omzetten). 

• Verwerkingsbeleid: het beleid, vanaf het lossen van een afvalstof tot en met het afvoeren van de diverse 

reststoffen, gericht op een procestechnisch verantwoorde be-/verwerking van afvalstoffen die in 

overeenstemming is met de wet- en regelgeving. 

• Verwerkingscriteria: criteria van afvalstoffen die bekend moeten zijn voor een goede sturing van het be

/verwerkingsproces binnen de wet- en regelgeving . 

• Verwerkingsroute: route van opslag als zelfstandige activiteit, bewerking, verwerking en/of verwijdering. 

• Verwijderen: handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder e (onder meer verbranden 

zonder energieterugwinning, storten, immobilisatie ten behoeve van storten) (in het MJPGA II en in de 

spreektaal wordt het begrip definitief verwijderen gebruikt). 

• Vooracceptatiefase: stadium van de acceptatieprocedure vanaf het moment dat door de ontdoener contact is 

gezocht met de vergunninghouder om afvalstoffen te kunnen aanbieden, tot het moment van de fysieke 

aanlevering . In de vooracceptatiefase wordt voor de aangeboden partij afval beoordeeld of deze conform het 

acceptatiebeleid kan warden geaccepteerd . 

• Voorraadverschil : het verschil tussen de werkelijke voorraad goederen en de voorraad goederen die volgens 

de boekhouding aanwezig zou moeten zijn . 

• Wm: de Wet milieubeheer zoals gepubliceerd in 1994 in Staatsblad nr. 80, inclusief daarna aangebrachte 

wijzigingen . 
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Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V) 

Bijlage 5 Acceptatiereglement REC Harlingen 

DEFINITIES 

ARTIKEL 1 

1. In dit acceptatiereglement wordt verstaan ender: 

A. AFVALSTOFFEN 
Een afvalstof zeals bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de Wet Milieubeheer. Zie voor de eisen per 
afvalstof bijlage 2 met de aanvullende acceptatiecriteria. 

B. AFVALSTROOM: 
Gelijksoortig afval van een ontdoener dat gedurende een bepaalde periode vrijkomt bij een locatie 
en in een of meer vrachten wordt afgevoerd naar een be- of verwerker. 

C. AFVALSTURING FRIESLAND: 

Afvalsturing Friesland NV, Hidalgoweg 5, Postbus 1622, 8901 BX Leeuwarden. lngeschreven bij 
de Kamer van Koophandel ender nummer 01070263. Zij is de eigenaar en vergunninghouder van 
de Reststoffen Energie Centrale. 

D. ANALYSE 

Een document wat niet ouder mag zijn dan 1 jaar en waarin de chemische en fysische 
eigenschappen van de afvalstof zijn opgenomen (ervan uitgaande dat de procesvoering niet 
gewijzigd is). Bij wijziging van de procesvoering moet er een nieuwe analyse worden ingediend. 

E. BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 

Afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen (afvalstoffen afkomstig uit particuliere 
huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die 
afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen) of gevaarlijke afvalstoffen (bij 
ministeriele regeling als zodanig aangewezen afvalstoffen , met inachtneming van ter zake voor 
Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties). 

F. BEGELEIDINGSBRIEF: 

Het formulier dat aan de poort van een verwerkingsinrichting informatie biedt over de ontdoener, de 
afvalstof en de transporteur. Dit formulier maakt een koppeling mogelijk met de informatie die 
beschikbaar is uit de contractering en is bij elk transport van afvalstoffen verplicht. 

G. BOUW- EN SLOOPAFVAL: 
Afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere 

bouwwerken zeals kunstwerken en wegen. 

H. ONTDOENER: 
degene die jegens de be- of verwerker te kennen geeft zich van de afvalstromen te willen ontdoen. 

I. OMSCHRIJVINGSFORMULIER 

Landelijk vastgesteld formulier waarop een weergave staat van gegevens met betrekking tot de 
aan te bieden afvalstoffen. 
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Dit formulier dient eenmalig te warden gebruikt voor het aanmelden van een afvalstroom aan de 

afdeling Acceptatie van Ecopark De Wierde. lndien een analyse noodzakelijk is voor de acceptatie 

dient deze bij het omschrijvingformulier te warden gevoegd. 

J. RESTSTOFFEN: 
het kan daarbij gaan om stoffen of materialen afkomstig uit afvalstoffen, die al dan niet na 
bewerking of verwerking voor dezelfde of een andere functie als waarvoor zij oorspronkelijk waren 

bestemd warden gebruikt. 

K. TRANSPORTEUR: 
degene die de afvalstromen van de ontdoener naar de be- of verwerker vervoert. 

L. VOORAANMELDINGSFORMULIER: 
formulier voor, het op verzoek van de be- of verwerker, vooraanmelden van afvalstromen. 

ACCEPTATIE 

ARTIKEL 2 

1. Afvalstoffen die aangeboden mogen warden bij de Reststoffen Energie Centrale zijn 
afvalstoffen/reststoffen als vermeld in de van toepassing zijnde milieuvergunning, zie hiervoor 
bijlage 1 met de aanvullende acceptatiecriteria. 

2. Afvalstromen dienen vooraf eenmalig schriftelijk te warden aangemeld bij de afdeling Acceptatie 
(vooracceptatie). Hierbij dient gebruik te warden gemaakt van een omschrijvingformulier, indien 
van toepassing voorzien van een analyserapport. Na de toekenning van een afvalstroomnummer 
kan pas sprake zijn van aanleveren van de afvalstroom bij de Reststoffen Energie Centrale. 

3. Acceptatie heeft plaatsgevonden, indien de plantmanager van de REC na deponering van de 
afvalstroom door de ontdoener c.q. transporteur op het terrein van de Reststoffen Energie 
Centrale, niet binnen 2 werkdagen, geen zon- en feestdagen zijnde, aan ontdoener c.q. 
transporteur schriftelijk of per fax te kennen heeft gegeven, de afvalstroom niet te accepteren. De 
plantmanager van de REC is bevoegd aan acceptatie van genoemde stoffen nadere voorwaarden 
te verbinden. Ontdoener c.q. transporteur is verplicht op aanvraag van de plantmanager van de 
REC een monster van de aan te bieden stoffen te leveren. 

4. De plantmanager van de REC kan te alien tijde van de ontdoener c.q. transporteur eisen dat van 
de aangeboden afvalstroom een analyserapport wordt overlegd aanvullend op de fysisch
chemische parameters zoals opgenomen in bijlage 1. 

5. De afvalstromen warden door een controleur visueel ge·inspecteerd, tevens kunnen individuele 
partijen apart warden opgeslagen op een daarvoor geschikte locatie voor nader visueel 
onderzoek. Daarnaast kan de controleur van de aangeboden afvalstromen steekmonsters nemen 
en deze laten analyseren . Bij afwijkende gehaltes, ten opzichte van het hiervoor genoemde 
analyserapport, warden de analysekosten en bijkomende be- of verwerkingskosten in rekening 
gebracht bij de ontdoener. 
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6. lndien de onduidelijkheid over de acceptatie niet binnen 1 week kan worden opgelost, dan worden de 

gedeponeerde afvalstoffen op kosten van de ontdoener c.q. transporteur afgevoerd naar een erkende 

verwerker. 

7. Ontdoener en transporteur zijn voor het in het vorige lid vermelde bedrag en bijkomende kosten, 
hoofdelijk aansprakelijk 

8. lndien de ontdoener c.q. transporteur herhaaldelijk stoffen aanbiedt in strijd met het bepaalde in 
artikel 3 van dit reglement, is het bepaalde in artikel 6 van dit reglement van toepassing. 

VERBODEN STOFFEN 

ARTIKEL 3 

1. Het is verboden bij de Reststoffen Energie Centrale de volgende stoffen ter verwerking aan te 
bieden: 

a. stoffen, welke naar het oordeel van de be- of verwerker, op zichzelf, tezamen of in verbinding 
met andere stoffen: 
1. giftig of gevaarlijk zijn ; 
2. een hinderlijke geur verspreiden; 
3. schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas; 

4. zelf ontbrandbaar en licht ontvlambaar zijn; 
5. ontplofbaar zijn; 
6. milieuhygienisch, en/of technisch moeilijk te verwerken zijn; 

b. pathologisch afval/Specifiek Ziekenhuis Afval; 
c. kadavers of gedeelten daarvan, fecalien, vlees- en/of visafval, slachtafval; 
d. radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen; 

e. gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en 
containers, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en ander in 
verpakkingsmateriaal verpakte stoffen; 

f. autowrakken; 
g. giftige chemicalien en mengsels van stoffen, die giftige chemicalien bevatten, waaronder 

bestrijdingsmiddelen; 
h. iedere stof, voor zover niet reeds genoemd,, die volgens de EURAL onder de categorie 

gevaarlijke afvalstoffen valt. 

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. lndien een afvalstof niet behoort tot de stoffen waarvoor 
de Reststoffen Energie Centrale een milieuvergunning heeft, wordt deze afvalstof niet 
geaccepteerd, ook al is deze afvalstof niet genoemd in de hierboven vermelde opsomming. 
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AANBIEDEN VAN AFVALSTROMEN 

ARTIKEL 4 

1. Tussen 07.00 uur en 19.00 kunnen afvalstoffen warden aangeboden. Als regel voor afhandeling 
van aangeboden vrachten geldt dat alle voertuigen uiterlijk een half uur voor sluitingstijd 

ingewogen moeten zijn. 

2. Bij aanlevering van een vracht dient een volledig naar waarheid ingevulde en ondertekende 

begeleidingsbrief te worden ingeleverd bij het weegbrugpersoneel. In gevallen waarbij een 
begeleidingsbrief ontbreekt of onvolledig is ingevuld wordt de vracht geweigerd. De ontdoener c.q. 
de transporteur is verplicht de gevraagde gegevens ten behoeve van de acceptatie van de 

aangeboden secundaire grondstoffen c.q. reststoffen volledig en naar waarheid te verstrekken. 

3. Alvorens de aangeboden afvalstroom op aanwijzing van de controleur wordt gedeponeerd, moet 

de afvalstroom warden gewogen op de weegbrug. 

4 . De ontdoener c.q. transporteur is gehouden de aanwijzingen strikt op te volgen op straffe van 

onmiddellijke verwijdering van het terrein. Tevens is het Terreinreglement van de Reststoffen 
Energie Centrale van toepassing. 

5. Ten behoeve van het vervoer van de stoffen moeten de containers zijn afgedekt met een net, zeil 

of scharnierende deksels, teneinde verwaaiing van de stoffen te voorkomen. 

6. Transportvoertuigen mogen niet eerder de inrichting verlaten, dan nadat door een controleur is 
vastgesteld dat het voertuig leeg is of voorzien is van een dekkleed. 

AANSPRAKELIJKHEID 

ARTIKEL 5 

1. De ontdoener c.q. transporteur is hoofdelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, 
zijn personeel , door hem aangewezen personen dan wel door hem gebruikt materieel en/of materi
aal, door hem aangevoerde afvalstromen of andere stoffen aan derden, het personeel en de 
eigendommen van de Reststoffen Energie Centrale. 

2. De ontdoener c.q. transporteur verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden 
welke op de ontvangende inrichting , voor de door hem aangeboden afvalstromen gelden, door het 
tekenen van de weegbon . 

ONTZEGGING VAN DE TOEGANG 

ARTIKEL 6 

1. De plantmanager van de REC is bevoegd de ontdoener c.q . transporteur, die naar zijn oordeel in 
strijd handelt met de in dit reglement gestelde regels, de toegang tot de Reststoffen Energie 
Centrale voor onbepaalde tijd te ontzeggen. 
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TARIEVEN 

ARTIKEL 7 

1. Voor het verwerken van de afvalstroom is de ontdoener c.q. transporteur een vergoeding 

verschuldigd , welke door de plantmanager van de REC in overleg met de ontdoener wordt 
vastgesteld. De tarieven zijn op aanvraag bij de Reststoffen Energie Centrale verkrijgbaar. 

BETALING 

ARTIKEL 8 

1. De verschuldigde vergoeding wordt door de be- of verwerker per factuur aan de ontdoener c.q . 
transporteur in rekening gebracht. 

2. Betaling van de factuur moet binnen 30 dagen na de factuurdatum geschieden. 
Alie kosten die gemoeid zijn met de inning, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn voor 
rekening van de ontdoener c.q . transporteur. 

3. In uitzondering op het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, kan de plantmanager van de REC 
een andere wijze van betaling onder daarbij te stellen voorwaarden toestaan dan wel opleggen. 

4. Op verzoek van de plantmanager van de REC is de ontdoener c.q. transporteur gehouden 
zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie. 

SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 9 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Manager van de Reststoffen Energie 

Centrale. 

2. Dit reglement treedt in werking op 1 jul i 2010 of zoveel later dat de milieuvergunning wordt 
verleend. 

3. Dit reglement sluit de toepassing uit van algemene voorwaarden van een ontdoener c.q. 

transporteur. 

4. Dit reglement dient te warden aangehaald als "Acceptatiereglement REC Harlingen". 
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Bijlage 6 Formulieren 

In bijgaande pdf documenten zijn de volgende formulieren opgenomen: 

Omschrijvingformulier. 

Begeleidingsformulier. 
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BEGELEIDINGSBRIEF 
INTERNE COPIE (0) I EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (82) (voorontdoenerl 
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen 

1 D ontdoener; 2 O ontvanger; 3 D handelaar; 4 O bemiddelaar 

afzender 

straat + nr 

postc. + woonpl. 

VIHB-nummer bedrijfsnummer 
2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--j 

factuuradres 

postbus of straat + nr 

postc. + woonpl. _ 

3·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'31~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ontdoener . • • _ •••••••••••••• _ • .• •• _ • _... • _. • locatie van herkomst 

straat + nr straat + nr 

postc.+woonpl. •••••••..••.•• ·····-····· -······- .. ·• _ postc.+woonpl. ---- - · · · -····-·- ·-······ ·· __ ··· · ·-····- ··---·· ······ 
bedrijfsnummer ••.••. _., datum aanvang transport . ____ • • •••••• •• •••••••• _. __ • •• • ••• _.·-·- ___ •••• 

4~================>:;:====================================4'========================================================= 
ontvanger _ _ __ . _. _ _ _ •. _ _ _ _ _ _ _ . _ locatie van bestemming 

straat + nr 

postc. + woonpl. 

bedrijfsnummer 

straat + nr 
postc. + woonpl. 

_ datum ontvangst transport 

j=-====================================================~======================================"""'================= 
getransporteerd door: 1 O afzender; 2 O ontdoener; 3 D ontvanger; 4 D inzamelaar; 5 D vervoerder route-inmmeling Oja 0 nee 
inzamelaar/vervoerder VIHB·nummer 

straat + nr 

postc. + woonpl. 

bedrijfsnumrner _____ . . . ••• •.• •• ••••••. 

routelijst bi)ShJff(l(l (zle loellctrtlng) 

inzamelaarsregeling D ja D nee 

repeterem:fe vrachten D ja O nee 
zle loellchHng kenteken 

&======================================================-=-=-========================================= 

afvalstroomnummer 

I I 

gebruikelijke benamlng van de afvalstoffen 

aantal/ 

verpakklng 

eural 

code 

geschatte 

verw. hoeveelheld 

meth. (kg) 

.,~-: . ... ·. 

lndien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte 
informatie conform het ADR te worden vermeld. 

I 
Avteursreeht: He! vervoer geschiedt op de door sVa I Stichting Vervoeradres ter griffie 2503933 sVa I Stichling Vervoeradres. van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde aJgemene 
Den Haag 

voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. 
in de vracht is verzekering niet begrepen Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. 

hendlekenlng anondor handlekenlng onldoener hand!ekenlng lranspor1eur voor ontvangsl der h!llidlekenlng ontvanger ~eadr"55'Htrde) voor 
tending met gelljkgenummerde \ll'aOhtbrlef goede ontvangst der zen Ing met gelljk-

genummerde vraohtbriel 

naam in bloklellers naam in blokletters naam In blokletters 
naam In blokletters 



OMSCHRIJVINGSFORMULIER 
BESTEMD VOOR: ONTDOENER 

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--! 

1 D ontdoener; 2 D ontvanger; 3 D handelaar; 4 D bemiddelaar 

afzender 

straat + nr 

postc. + woonpl. 

VIHB·nummer bedrijfsnummer 

2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

factuuradres 

postbus of straat + nr 

postc. + woonpL Afvalstroomnummer I I t I J 
·~------"---'---'----· -

3•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 3'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ontdooner locatie van herkomst 

str<1at + nr 

postc. + woonpl. 

bedrljfsnurnmer 

straat + nr 
postc. + woonpl. 

4·~====================================================: 4"======================================================== 

on1vanger 
straat + nr 
postc. + woonpl. 

bedrijfsnummer 

locatie van bestemming 

straat + nr 

postc. + woonpl. 

s ~=================================--=-==================================================-======== 
getransporteerd door: 1 O afzender; 2 D ontdoener; 3 O ontvanger; 4 O inzamelaar; 5 D vervoerder route-inzameling Dia .00 

inzamelaar 

straat + nr 

postc. + woonpl. 

VIHB-nummer 

bedrijfsnummer inzamelaarsregeling D ja O nee 

6============================--====-====================:=========~==~========'"""'============-==== 
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen 

euralcode ve'V!erkingsmethode 

?====--============================================================================================== 
gegevens van de 

component( en) 

componen tnaam 

:.:uurgraiii<.i 0 sterkzuur 0 twak zuur 

aard D explosief 0 agressief 

stookwaarde D < 17 .000 kJ/kg 

aggregatie-toestand O poeder O vasle stof 

D dunne vloeistof 

gemiddeld gewichts-

percentage 

0 neu\raal 0 twak basisch 0 sterk basisd1 

O corresief O giftig O zeer giftig 0 aquatoxisch 

0 17 .000-30.000 kJ/kg 0 > 30.000 kJ/kg 

O steekvast, pasta 

O (vloeibaar) gas 

O slurry 

vlampL1nt 

D dikke vloeistof 

soortelijk gewicht 

% 

% 
7-0 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

formule 

kg/m> 
8 ====================================================================================================== 

soort(en) en maat verpakking 0 vat/drum O tank Obulk Odoos Ozak 0 container D overig 

9 

lndien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte 
informatie conform het ADR te worden vermeld. 

handtekenlng or>tdoaner handtekenlng ontvanger 

07093u2 
Mam in blokletters naam in blokletters 
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LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN EN ERG IE CENTRALE HARLINGEN I 

HOOFDSTUK 

lnleiding 

In opdracht van Afvalsturing Friesland N.V. heeft ARCADIS een luchtkwaliteitonderzoek 

uitgevoerd voor de Reststoffen Energie Centrale (hierna: REC) in Harlingen. 

In het kader van een milieuvergunningaanvraag heeft Pro Monitoring eerder een 

luchtonderzoek aan de RF.C. verricht. Het onderzoek is beschreven in het Pro Monitoring

rapport 'Rapportage betreffende luchtkwaliteitsonderzoek REC Harlingen' van 19 juni 2008. 

Bij uitspraak van de Raad van State van 13 januari 2010 werd de door de provincie Friesland 

aan de REC verstrekte vergunning Wet milieubeheer vernietigd. Ten aanzien van 

luchtverspreidingsberekeningen is in de uitspraak van de Raad van State opgemerkt, dat de 

berekeningen niet de worst-case situatie weergeven voor wat betreft de ruwheidslengte en 

de gebouwinvloed. Daarnaast is opgemerkt dat het niet duidelijk is wat de invloed is van de 

aanwezige wind turbine nabij REC op de pluimverspreiding. Raad van State baseerde zich 

op het deskundigheidsbericht van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). Er is 

naar voren gebracht dat het Nieuw Nationaal Model (NNM) feitelijk niet is gevalideerd 

voor berekeningen boven grote wateren (zee/grote meer). Voor de berekeningen boven 

grate wateren kan volgens het ad vies van StAB met een aangepaste ruwheidslengte een 

benadering warden verkregen. 

Naar aanleiding van voornoemde uitspraak is het luchtkwaliteitonderzoek geactualiseerd 

en rekening gehouden met de kritiekpunten en kanttekeningen van de StAB. Het 

luchtkwaliteitonderzoek maakt deel uit van de aanvulling voor een 

milieuvergunningaanvraag. In dit onderzoek is rekening gehouden met de nieuwe inzichten 

wat betreft de meest recente emissiefactoren (van transport), de achtergrondconcentraties, 

het rekenn10del en invoerparameters. 

Voor de verkeersemissies ten gevolge van de aanvoer van afvalstoffen en de afvoer van 

bodemas, warden twee scenario's in het onderzoek onderscheiden: 

Scenario A: aanvoer afval, 100% door middel van vrachtauto's en afvoer bodemas, 

100% door vrachtauto's; 

Scenario B: aanvoer afval, 50% per vrachtauto en 50% per schip en afvoer bodemas, 

100% per schip. 

Delange termijn immissiesituatie rand het bedrijfsterrein is berekend met behulp van het 

Nieuw Nationaal Model voor de verspreiding van luchtverontreiniging. De gebruikte pc

applicatie is KEMA STACKS versie 2009.1. KEMA STACKS is goedgekeurd door VROM 

voor luchtverspreidingsberekeningen. De berekeningen zijn uitgevoerd conform de 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Gedurende de inregelperiode (eerste) van de 

installatie gelden voor enkele componenten hogere emissie-eisen. 
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De berekeningen zijn ui tgevoerd voor bet eerste janr (inregelperiode van de insta llatie) en 

een jaar danrnn. Alie berekcningen zijn uitgevoerd met het referen tiejaar 2011, met 

uit-tondering \'an koolstofrnonoxide (CO) en koolwnterstoffen (C.H.). Voor deze 

componcnten is het meest reccnte referenticjaar wanrvan de achtergrondconcentratie 

be.kend is genomen. Tn deze bereke1iingen is gecn rckening gehoudcn met de effecten van 

wind turbine en gelden wanneer de windturbine slil s taat. De effecten vim de windtmbinc 

op de vcrspreid ingsberekeningen zijn onderzocht door KEMA. 

Op een kna rt worden de contouren van stiks tofdioxide (NO:), fijn stof (PM,) en 

waterstoffluo ride (r-1 F) gcprcscntcerd. Daarnaast is van deze en de rest van de reJe,·ante 

compo nenten de hoogst voorkomende concentrntie in de orngeving weergcgeven. Op basis 

vn n bovcllstaande rnoet blijken of de berekcnde immissieconcentraties voldoen aan de 

gesteldc normen in hoofdstu k 2. 

ARCAOIS I 5 



Tabel 2.1 

Overzicht grens-, MTR- en 

streefwaarden 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN ' 

HOOFDSTUK 

Toetsingskader 

Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit vanwege de REC zal worden uitgegaan van de 

emissies van de componenten die worden genoemd in het Besluit verbranden afvalstoffen 

(Bva). Voor de verschillende componenten zijn door middel van een verspreidingsmodel de 

immissies in de omgeving van de REC berekend. De berekende waarden worden getoetst 

aan de vigerende normen. Deze normen zijn aan verschillende bronnen ontleend: 

Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (PM rn, NO,, SO" CO, CxHy (berekend en getoetst 

als C,HJ en Cd). 

Factsheets RIVM 2009 (HF). 

RlVM rapport' 711701025, blz. 73 (Hg). 

RIVM rapport' 609021077, blz. 35 (HCl). 

In Tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de grens- en streefwaarden en het maximaal 

toelaatbaar risico (MTR). Grenswaarden zijn wettelijke normen. MTR- en streefwaardes zijn 

geen wettelijke normen. 

MAXIMAAL TUELAATBAAR RISICO (MTR) EN STREEFWAARDEN 

MTR: een wetenschappelijk afgeleide waarde voor een stof, die aangeeft bij welke concentratie ., 
of geen negatief effect te verwachten is op het milieu of een kans van 1 O per jaar op ste rfte 

voor de mens kan warden voorspeld. 

Streefwaarde: een waarde die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op 

het milieu. 

Percentiel-
Component Grenswaarde of MTR d Bron 

waar e 

Fijn stof (PM 10) • Grenswaarde 40 µg/m' als 

jaargemiddelde (vanaf juni 2011) 

• Grenswaarde 50 µg/m ' als 24-

uurgemiddelde (vanaf juni 2011) 

_____ ,__~(m_ax. 35x per jaar overschrijding __ )_
1 
____ _ 

Fijn stof (PM,,,) • Richtwaarde 25 µg/m3 als 

jaargemiddelde vanaf 2010 

• Grenswaarde 25 µg/m3 als 

jaarqemiddelde vanaf 2015 

'Re-evaluation of human toxicological maximum permissible risk level d.d. march 2003 

'Gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen, 2008. 

Wet milieubeheer 

I uchtkwal ite itseisen 

Wet milieubeheer 

I uchtkwa I ite itseisen 
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Component Grenswaarde of MTR 
Percentiel-

waarde 
Bron 

Stikstofdioxide (NO,) . Grenswaarde 40 µg/m' als Wet milieubeheer 

jaargemiddelde (vanaf 2015) I uchtkwa I iteitseisen 

. Grenswaarde 200 µg/m' als 

uurgemiddelde (vanaf 2015) 

(max. 18x per jaar overschrijding) 

Koolstofmonoxide (CO) . Grenswaarde 10.000 µg/m' als 8- 98 Wet milieubeheer 

uurgemiddelde (komt overeen luchtkwaliteitseisen 

met 3.600 µg/m' als 98-

percentielwaarde) 

Zwaveldioxide (SO,) . Grenswaarde 350 µg/m' als 99,7 Wet milieubeheer 

uurgemiddelde I uchtkwa I ite itseisen 

(max. 24x per jaar overschrijding) 

Grenswaarde 125 µg/m' als 24-
99,2 

• 
uurgemiddelde (max. 3x per jaar 

overschriidinq) 

CxHy (berekend en Grenswaarde 5 µg/m' als Wet milieubeheer 

getoetst als jaargemiddelde I uchtkwa I iteitseisen 

Benzeen (C,H,)) 

Zoutzuur (HCI) Richtwaarde 5.000 µg/m' als 99,99 RIVM rapport 

uurgemiddelde 609021077 

Waterstoffluoride (HF) MTR- en streefwaarde (nog) niet Factsheets RIVM 2009 

bekend 

Kwik (Hg) Streefwaarde 0,2 µg/m' als RIVM rapport 

jaar9emiddelde 711701025 

Cadmium (Cd) Streefwaarde 0,005 µg/m' als Wet milieubeheer 

jaargemiddelde (vanaf 2013) luchtkwal iteitseisen 

Som zware metalen* Onbekend 

Dioxinen en furanen Minima I isatieverpl ichting Geen 

(PCDD/PCDF) luchtkwaliteitsnorm 

aanweziq 

*Som: As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V 

Er is voor HCl alleen een richtwaarde van 5 mg/m'voor acute effecten (irritatie), die wordt 

gebruikt bij kortdurende blootstelling van maximaal een uur in geval van calamiteiten. Voor 

fluoriden zijn MTR- en streefwaarde (nog) niet bekend volgens de factsheets van RIVM van 

november 2009. 

De toetsingwaarden voor CO, 502, HF en HCl zijn weergegeven in de vorm van 1-, 8- en/ of 

24-uurgemiddelde waarden, die soms een bepaald aantal keren overschreden mogen 

warden. Om te toetsen aan deze waarden zal gebruik warden gemaakt van 

percentielwaarden. Een percentielwaarde geeft een bepaalde overschrijdingsfrequentie 

weer. De contour van 350 pg/m' als 99,7-percentiel vormt de begrenzing van het gebied 

waarbinnen een concentratie van zwaveldioxide van 350 }lg/m' meer dan 0,3% van de tijd 

(24 uur/jaar) wordt overschreden. De toetsingwaarde '350 }1g/m' als uurgemiddeld dat 

maximaal 24 keer per jaar mag worden overschreden' komt dus overeen met een 99,7-

percentielwaarde. De toetsingwaarde 125 pg/m' als 24-uurgemiddelde (maximaal 3 keer 

per jaar overschrijding) komt dus overeen met een 99,2-percentielwaarde. 
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=2=.2,__ ______ _,REG_~LING ~EOORDE L,_ING LUCHTK_\IYALITEIT 200I 

2.3 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 worden o.a. de rekenmethoden beschreven 

voor de verschillende situaties. Zo zijn er twee standaardrekenmethodes ontwikkeld voor 

bet rekenen aan de luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer, standaardrekenmethode 1 en 

2. En er is een rekenmethode voor de bepaling van de luchtkwaliteit nabij bedrijven en 

bedrijventerreinen, standaardrekenmethode 3. 

De verspreidingsberekeningen rondom de REC zijn met standaardrekenmethode 3 

uitgevoerd. De berekeningen langs de Lange Lijnbaan zijn uitgevoerd met 

standaardrekenmethode 1. 

Correctie van fijn stofconcentraties voor component zeezout 

Volgens de Wet milieubeheer (artikel 5.19, lid 2) worden bij de vaststelling van het 

kwaliteitsniveau PM
10 

alleen de concentraties van stoffen in beschouwing genomen die 

direct of indirect door de mens in de lucht worden gebracht en die schadelijke gevolgen 

kunnen hebben voor de gezondheid van de mens of bet milieu in zijn geheel. In de 

'Regeling beoordeling luchtkwaliteit' is met artikel 35 lid 6 geregeld dat een aftrek van 

zeezout plaats kan vinden volgens de in bijlage 4 bij de regeling horende methode. Volgens 

die methode mag, afbankelijk van de regio in Nederland, voor zeezout 3 tot 7 µg/m' in 

mindering gebracht op de berekende jaargemiddelde concentratie fijn stof. Voor de 

gemeente Harlingen geldt een zeezoutcorrectie van 6 ~1g/m-'. Het berekende aantal 

overschrijdingsdagen mag voorafgaand aan de toetsing met 6 dagen worden verminderd. 

HET TOEPASBAARHEIDSBEGINSEL ARTIKEL 5.1 9. VAN WM 

In de Wet milieubeheer is opgenomen dat de luchtkwaliteit niet !anger getoetst hoeft te 

worden op plaatsen waar gccn mcnscn kunnen komen. De belangrijkste gevolgen van 

artikel 5.19 zijn: 

• Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft 

en waar geen permanente bewoning is. 

• Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriele 

inrichtingen (bier gelden de ARBO regels). Dit om vat mede de (eigen) bedrijfswoning. 

Een uitzondering hierop is voor publiek toegankelijke plaatsen zoals tuincentra; deze 

worden we! beoordeeld (hierbij speelt bet zogenaamde blootstellingscriterium een rol). 

• Bij de beoordeling van een inrichting in het kader van de Wet milieubeheer vindt toetsing 

plaats vanaf de grens van de inrichting of bedrijfsterrein. 

• Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de middenberm 

van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm. 

Toetsing 
In dit onderzoek zijn de componenten uit de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (NO,, 

PM,11 , SO,, CO en Cd) getoetst vcmaf de terreingrens van de REC. Overige componenten zijn 

getoetst bij de meest dichtbijgelegen woningen rondom het industrieterrein lndustriehaven. 
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3.1 

Figuur 3.1 

Locatie van REC 

3.2 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

HOOFDSTUK 

Situatiebesch rijvi ng 

LOCATIE 

De beoogde locatie voor de REC ligt op het westelijke deel van het industrieterrein 

Industriehaven in de gemeente Harlingen. Het omringende gebied wordt gekenmerkt door 

industriele ontwikkelingen van o.a. windturbines en haven-gerelateerde faciliteiten. Het 

plangebied grenst aan het Natura2000-gebied Waddenzee. 

De locatie voor de nieuwe centrale en de omgeving zijn in Figuur 3.1 weergegeven. 

BESCHRUVING I NSTALLA TIE 

De installatie en het verbrandingsproces warden beschreven middels de volgende 

onderverdeling: 

• Aanvoer, opslag, voorbewerking en dosering van de reststoffen; 

• Verbranding; 

• Warmteterugwinning; 

• Warmtelevering; 

• Koehvatersituatie; 

• Rookgasreiniging; 

ARCADIS 19 
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• Opslag en afvoer van reststoffen; 

• Overige installatiedelen. 

Vooralsnog zal de REC de volgende installatieonderdelen kennen: 

hulpsrolfw 

l gereungd rnokga; 

afv.al Ontvangst1 

------.i opslaghal _..E .. ~1 __ K_ •• _,._1 _~l-.J RGR 

~--~ I 4 11 
~.-t-----c-' t vliegas 

boclroias vliegas 

·~ 
res id um 

--rook.rQ.:-.renl F11sla lout B V. 

prod11ct1rf 

Opgemerkt moet warden dat de WKC geen deel uit maakt van de inrichting. De 

rookgasrciniging (RCR) is zodanig ontvvorpen dat voldaan wordl aan Je 

emissiegrenswaarden volgens het BVA en de BREF Waste Incineration. Verder is ervoor 

gekozen om een droog rookgasreinigingsysteem te installeren. Hierdoor komen er geen 

afvalwaterstromen uit de rookgasreiniging vrij. 

Dit droge rookgasreinigingsysteem bestaat uit: 

1 Een 1-velds E(lektrostatisch)-filter, waarmee meer clan 85% van de vliegassen 

afgevangen warden; 

2 Een additieven-injectie met natriumbicarbonaat en actief kool. De additieven 

adsorberen aanwezige (gasvonnige) verontreinigingen. Natriumbicarbonaat zorgt voor 

adsorptie van HCl, S02 en HF. Het actief kool zorgt voor adsorptie van zware metalen 

en dioxinen en £uranen Het doekenfilter verwijdert vervolgens de (sto£)gebonden 

verontreinigingen. De bicarbonaat injectie en actief kool injectie zijn beide dubbel 

uitgevoerd. In normale situaties is 1 lijn in werking en staat de tweede stand-by. 

3 Het doekenfilter. Dit verwijdert de (stof)gebondenverontreinigingen. Het doekenfilter 

bestaat uit totaal 8 (2x4) onafhankelijke, apart af te schakelen compartimenten . Hiermee 

is het doekenfilter uitgevoerd met voldoende overcapaciteit. Het doekenfilter is in staat 

om met minder dan 8 compartimenten de emissiegrenswaarden te behalen. Bij 

nominale capaciteit is dit 7 compartimenten en bij de minimale capaciteit is dit 5 

compartimenten .. 

4 Een SCR-katalysator, die ervoor zorgt dat NO, door middel van een ammoniak-

oplossing (NH.QH) uit de rookgassen wordt verwijderd. De NOx wordt omgezet in 

stikstof en water. 

5 Een warmtewisselaar, een zuig/trek ventilator en de schoorsteen. 
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Figuur 3.2 

Schematisch weergave 

rookgasreiniging (RGR) 

A~tic f 

kool 
NnHCO~ 

Vllt'!MS
sllo 
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Ammoriila 

Ooekenfilter ID fan 

SCR 
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HOOFDSTUK 

Emissiesituatie 

4, .• ,,,1.._ ___ ___ _,,,.SC=lfOORS EENEMISSIE S REC 

Tabel 4.2 

Overzicht aan te vragen 

emissieconcentraties 

Tabel 4.3 

Berekende emissievrachten 

Als gevolg van de verbrandingsinstallatie zal emissie plaats vinden van enkele 

componenten via een 44 m hoge schoorsteen met een interne diameter van 2,5 m. De 

rookgash~mpm1t11ur bedraagt 130 °C en het debiet is 177.000 Nm' /h (droog en 11 % 0,). 

Op basis van het debiet van de rookgassen, de aan te vragen jaargemiddelde 

emissieconcentraties (het eerste jaar en daarna) en een bedrijfstijd van 8000 uur/jaar, zijn de 

emissievrachten berekend. Deze bedrijfstijd is exclusief 60 storingsuren/jaar in de 

rookgasreiniging en meetapparatuur (zie nader toelichting in paragraaf 4.2). 

De jaargemiddelde emissie-eis en de berekende jaarvrachten zijn in Tabel 4.2 en Tabel 4.3 

weergegeven. De onderstaande emissies voldoen aan het Bva en de BREF Waste 

Incineration. 

Component daggemiddelde jaargemiddelde jaargemiddelde 

emissieconcentratie emissieconcentratie emissieconcentratie 

(tijdens 1 "" jaar en 
(na een jaar) (eerste jaar) 

daarna) 

(mgfNm' bij 11 % 0 2) (mg/Nm' bij 11 % O,) (mg/Nm' bij 11 % O,) 

co <30 

NO <70 <60 60 

stof (PM )* <5 1,5 3 

HCI <8 5 8 

HF <1 0,2 0,8 

so <40 10 25 

NH <5 <3 3 

CH <10 5 5 

Hg <0,02 <0,005 0,Q1 

Cd & Tl <0,005 <0,002 0,00_2 _______ , 

som zware metaten <0,2 <0,05 l--'-~~~~~~~-1-0~,_1 ~~~~~~~-1 
Dioxinenlfuranen <0, 1 *10·· <0,01*1 a-• 0,02*106 

* PM, 
5 
is een onderdeel van PM

10 

Component jaarvracht o.b.v. jaargemid. jaarvracht o.b.v. jaargemid. (1 rt' jaar) 

(na een jaar) emissieconcentratie emissieconcentratie 

(kg/jaar) (kg/jaar) 

co 42.480* 42 .480* 

NO.** 84.960 84.960 

stof (PM,)*** 2.124 4.248 

HCI 7.080 11.328 
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Tabel 4.4 ---
Tijd- en emissieverdeling eerste 

jaar 

Tabel 4.5 

Tijd- en emissieverdeling na 

eerste jaar 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEJ 

Component jaarvracht o.b.v. jaargemid. jaarvracht o.b.v. jaargemid. (1 rt• jaar) 

(na een jaar) emissieconcentratie emissieconcentratie 

(kg/jaar) (kg/jaar) 

HF 283 1.133 

so 14.160 35.400 

NH3 4.248 4.248 

CxHy 7.080 7.080 

Hg 7 14 

Cd & Tl 3 3 

som rest zware metaten**** 71 142 

Dioxinen/furanen 0,000014 0,000028 
* Berekend op basis van emiss1e-e1s daggemrddelde concentratle 
** Initiele fractie N02 in NO, bedraagt 5% 
*** PM10 is totaal fijn stofdeeltjes met diameter kleiner of gelijk aan 10 pm. PM,_, is een fractie 
van PM

10
• Deze fractie is niet bekend. 

****Som: As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V 

De berekeningen zijn uitgevoerd met de emissievrachten van het eerste jaar (inregelperiode) 

en daarna. De emissies zullen niet voor alle dagen hetzelfde zijn. Maar deze emissies zullen 

voldoen aan de dag- en jaargemiddelde emissie-eissen. Bij de modellering is rekening 

gehouden met de emissiefluctuatie. Er is van uitgegaan dat een deel van het jaar de 

maximale daggemiddelde emissieconcentratie wordt uitgestoten en de overige emissie is 

verdeeld over de rest van het jaar. De to tale emissie moet overeen komen m et de jaarvracht. 

Omdat de daggemiddelde emissieconcentratie en de jaarvracht per component varieert, kan 

dit leiden tot een andere tijdverdeling. De gehanteerde verdeling is opgenomen in Tabel 4.4 

en Tabel 4.5. Voor het berekenen van de jaargemiddelde concentratie zal deze werkwijze 

nagenoeg geen invloed hebben op de resultaten, maar zal wel van invloed kunnen zijn op 

de resultaten van uur-, 8 uur- en 24-uurgemiddelde concentratie. De emissieverdeling is 

toegepast voor componenten waarvan de toetsingwaarde van de uur-, 8-uur en 24-

uurgemiddelde concentratie van belang is. 

Tijdverdeling per component Emissieverdeling Totaal emissie 

[kg] [kg/jaarJ 

N02 70% vd tljd hoog 70800 I 84960 

N02 30% vd tijd laag 14160 

PM 1 O 50% vd tijd hoog 3540 4248 

PM 1 O 50% vd tijd laag 708 

502 50% vd tijd hoog 28320 35400 

502 50% vd t ljd laag 7080 - - -
HF 60% vd tijd hoog 850 I 1133 

HF 40% vd tijd laag 283 

HCI 80% vd tljd hoog 19062 
I 

11328 

HCI 20% vd tijd laag __ 2266 I 
Tijdverdeling per component Emissieverdeling Totaal emissie 

[kg) [kg/jaar] 

PM10 25% vd tijd hoog 1770 2124 

PM10 75% vd tijd laag 354 I - -
502 20% vd t ijd hoog 11328 14160 

502 80% vd tijd laag 2832 I 
HF 15% vd t iid hoog 212 i 283 
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Tijdverdeling per component Emissieverdeling Totaal emissie 

[kg] [kg/jaarJ 
HF 85% vd tiid laag 71 

HCI 50% vd tijd hoog 5664 7080 

HCI 50% vd tijd laag 1416 

~ .2~ _ _ ____ __,,.SCHOORSTEENEMISSIES REC GEQ_URENDE STORIN~~N 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen (onder andere continue monitoring van diverse 

onderdelen) die de REC installeert valt niet uit te sluiten dater sporadisch een storing zal 

optreden in de rookgasreiniger. Met storing word t die situatie bedoeld waarin de 

rookgasreiniger niet (geheel) functioneert waardoor deels ongereinigde rookgassen 

geemitteerd kunnen warden. Een storing in de rookgasreiniging leidt pas tot een 

onacceptabele situatie indien de gestelde emissievoorschriften worden overschreden dan 

wel dreigen te worden overschreden. lndien dit het geval is zal de reststoffenenergiecentrale 

gecontroleerd uit bedrijf warden genomen. Storingen die binnen 4 uur door een reparatie 

kunnen warden hersteld, zullen dit niet tot gevolg hebben. Deze procedure is conform het 

Bva en volgens de 'beslisbomen storingen rookgasreiniging' (zie website Infomil). 

Het aantal storingsuren dat wordt aangevraagd voor de REC is 60 uur per jaar op basis van 

de wettelijke norm die is neergelegd in het Bva. Hierdoor zal de REC per jaar maxima al 60 

uur niet voldoen aan de lurhtPrnissie grenswaarden. 

Deze max. 60 uur /jaar is inclusief de tijd dat de luchtemissie meetapparatuur uit bedrijf c.q. 

in storing is en de luchtemissies in principe wel binnen de luchtemissie grenswaarden zijn. 

De onderstaande tabel geeft een "worst case" inschatting aan van de storingen, op basis van 

ervaring van de ontwerpers van de installatie. In de tabel zijn de situaties beschreven die 

kunnen optreden als een redundant systeem faalt. De kans dat al deze situaties optreden in 

1 jaar is zeer onwaarschijnlijk. De gevolgen van een ongeplande stop zijn lastig te definieren, 

met een risico analyse warden mogelijke storingen zo goed mogelijk ingeschat. Om de 

mogelijke gevolgen te minimaliseren is de installatie uitgerust met voldoende reserve 

capaciteit en redundantie van systemen. Ondanks deze maatregelen is de kans op een 

ongeplande stop niet 0. Een ongeplande stop kan voorkomen als bijv. het redundantie 

systeem ook in storing gaat. Als "worst case" effect van een ongeplande stop worden 

dezelfde emissies als bij een algehele stroomstoring gehanteerd. In de tabel zijn het rookgas 

debiet en de nominale concentraties van de verschillende componenten gemiddeld over de 

tijd genomen. 

Bij aanvang van de storing wordt verwacht dat het debiet en de concentratie de nominale 

waarde heeft en aan het eind van de storingsperiode 0 is. Aan het eind van de 

storingsperiode is het afval verbrand of uitgebrand. Het gemiddelde rookgas debiet is de 

helft van het nominale rookgas debiet. lndien de trudelmotor draait, is het debiet 12,5% van 

het nomina le rookgas debiet. Doordat de luchttoevoer stopt, stopt ook de verbranding, 

hierdoor is het debiet van de rookgassen dat door de trudelmotor wordt afgevoerd lager. In 

de aanvulling wordt nader ingegaan op de effecten voor bodem, water en geluid. 
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.ael 4.6 

Overzicht emissies tijdens 

storingen 

component eenheid 

Nm3/h dry 11 % 

Debiet I en o. 
Geschatte 

aantal uren uur/jaar 

co mg/Nm3 

CxHy mg/Nm3 

St of mg/Nm3 

HCI mg/Nm3 

HF mg/Nm3 

so, mg/Nm3 

NO mg/Nm3 

Hg' mg/Nm3 

Cd en Tl mg/Nm3 

Zware 

metal en mg/Nm3 

PCDD/PCDF TEQ/Nm3 

Doekenfilter actief kool 

uit bedrijf injectie 

Externe 
Beide 

oorzaak 

problemen 
systemen uit 

in de ketel 
operatie 

122.125 ! 88.500 

4 4 

100 

20 

150 

400 

3.75 

150 

175 

0.15 0.15 

0.05 

I 
1 

2 2 

Onderdeel/storing 

SCR uit 
Algehele 

Ongeplan bicarinject 

ie 
ID fan 

bedrijf 
stroomstori 

d stop 
ng 

Beide Uitval van 

system en 
uitval 

stofemissie de alle 

uit te hoog technische 

operatie installaties 

I 88.500 I 22.125 I 88.500 I 22.125 I 22.125 

4 2 4 2 10 

100 100 100 

20 20 

150 150 150 

400 400 400 

3.75 3.75 3.75 

150 150 150 

175 175 175 

0. 15 0.15 

0.05 0.05 

1 1 

2 2 

De emissies gedurende de storingen zijn met een afzonderlijke puntbron gemodelleerd met de emissiepatroon 'random', gedurende 60 uur. 

jaarvracht 

Toename o.b.v. 
Emissie 

concentratie jaargemid. 
meet-

jaarvracht (na een jaar) 
apparatuur 

tgv storing emissieconcen 

tratie 

storing, 

rook-
[kg/jaar] [kg/jaar] 

gasreiniging 

in bedrijf 

I 177.000 

30 

39,8 42480 

7, 1 7080 

I 106,2 2124 

283,2 7080 

2,655 1416 

106,2 14160 

123,9 84960 

0, 1062 7 

0,0177 3 

0,354 I 11 

0,000001416 0,000016 

3 
De verwachting is dat een verhoging van kwik optreedt, omdat kwik vl uchtig kan zijn bij 180°C. De andere metalen zijn in vaste vorm aanwezig en word en door het elektrostatisch filter en het doekenfi lter afgevangen. 

Tevens zal door de overmaa t van actief kool op het doekenfil ter kwik afgeva ngen worden. 
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SCENARIO A 

Bij ingebruikname van de installatie zal het te verbranden afval volledig worden 

aangevoerd per vrachtwagens. Het gaat om 228.000 ton afval per jaar. Op ccn dag komen 34 

vrachtwagens van 24 ton/ dag en 14 vrachtwagens van 6 ton/dag. 

Bij aankomst bij de poort worden de vrachtwagens gewogen. De 6-tons vrachtwagens rijden 

vervolgens door naar de ontvangsthal en storten daar het afval. Daarna verlaten zij via de 

weegbrug, waar zij worden uitgewogen, het terrein. De 24-tons vrachtwagens hebben twee 

containers waarvan een op een aanhanger. Na weging wordt de aanhanger geplaatst op de 

containerwisselplaats en rijdt de vrachtwagen door naar de ontvangsthal en stort daar het 

afval. Hierna rijdt de vrachtwagen naar de containerwisselplaats en verwisselt de lege 

container met de voile container van de aanhanger. Vervolgens wordt opnieuw gestort en 

rijdt de vrachtwagen terug om de aanhanger aan te koppelen en via de weegbrug wordt het 

terrein ver la ten. 

De bodemas wordt afgedekt met korstvonner. Hierdoor is er geen sprake van diffuse 

stofemissie. De bodemas wordt dagelijks afgevoerd met behulp van 5 vrachtwagens (25 

ton). De vrachtwagens worden beladen met een shovel. 

De overige reststoffen en hulpstoffen worden door 2 vrachtwagens (25 ton) per dag aan

en/ of afgevoerd. 

Op een <lag komen en gaan 34 personenwagens van personeel en bezoekers. 

De emissiefactoren van wegverkeer worden jaarlijks in maart door VROM gepubliceerd. 

Voor <lit onderzoek is gebruikgemaakt van de emissiefactoren zoals door VROM in maart 

2009 zijn gepubliceerd. De gehanteerde emissiefactoren zijn vermeld in de 'Handleiding bij 

het softwarepakket CAR II versie 8.0'. 

Er is gebruik gemaakt van de emissiefactoren voor het referentiejaar 2011 (ingebruikname 

REC). De handleiding hanteert drie voertuigcategorieen: lichte, middelzware en zware 

motorvoertu igen. Personenwagens worden gerekend tot de categorie 'lichte 

motorvoertuigen', 6-tons vrachtwagens tot 'middelzware motorvoertuigen' en overige 

. "snelweg algemeen" Typisch snelwegverk:eer. een gemiddelde snelheid van ongeveer 65 km/LI. 
eeu.t.iddeld ca. 0.2 stops per afgelegde kilometer. 
B "buitenweg algemeen" Typisch buitenwegverk:eer. een gemicldelcle snelheid van ongeveer 60 km/h. 
gemiddeld ca. 0.2 stops per afgelegde kilometer. 
E "stadswrl,eer met mincler congestie" Stadsverkeer met een relatief grater aandeel "free-flow·· 
rijgeclrag. een gemiddelde snelheid tnssen de 30 en 45 k:1111J.1, gemicklelcl ca. 1.5 stop per afgelegde 
kilometer. 

· "nonmrnl sta<lsverkeer" Typisch stadsverkeer met een redelijke mate van cougestie. een gemiddelcle 
nelheid nissen de 15 en 30 k:m/h. gemidcleld ca. 2 stops per 

afgele de kilometer. 
D "stagnerend staclwerkeer" Stadwerkeer met een grate mate van congestie. een 
gemiddelde snelheid ldeiner clan 15 km/h. gemiddeld ca. 10 stops per afgelegde 



Tabel 4.7 

Emissieberekening fijn stof en 

stikstofoxiden vanwege 

transportbewegingen en 

personenwagens op het terrein 

van REC 

Tabel 4.8 

Emissieberekening fijn stof 

(PM 10) en stikstofoxiden (NO,) 

vanwege shovel 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

Er is uitgegaan van snelheidstype D 'stagnerend verkeer'. Tabet 4.7 geeft een overzicht van 

de uitgangspunten en de resultaten van emissieberekeningen van fijn stof en stikstofoxiden 

als gevolg van transportbewegingen en personenwagens. 

Type voertuig Aantal Tota le Emissiefactor Emissievracht 

voertuig Afstand 2011 

bewegingen (heen en 

perdag terug) 

PMIO NO, PM,0 NO, 

[km] [g/km/voertuig] [kg/jaar] 

vrachtwagens (24 en 41 0,550 0,366 11, 124 3,0 91,6 (8% NO,) 

25 ton) 

vrachtwagens (6 ton) 14 0,350 0,528 12,258 0,9 21,9 (8% NO,) 

personenwagens 34 0,300 0,065 0,659 0,2 2,5 (32% NO,) 

Voor de shovel zijn de emissiefactoren afkomstig uit het Emissieregistratie rapport 

"Methoden voor de berekeningen van emissies door mobiele bronnen in Nederland" van 

november 2009. Een overzicht van de emissieberekening fijn stof en stikstofoxiden van 

shovel is weergegeven in Tabel 4.8. 

. . Brandstof- . . . . . 
Em1ss1ebron b .k Draa1uren Em1ss1efactoren** Em1ss1evracht 

ver ru1 

PM,0 NO, PM 10 NO, 

[kg/uur] [uren/jaar] [g/kg brandstof) [kg/jaar] 

,) 

* 221/uur 

** 2008 (diesel, sector industrie), latere jaren niet beschikbaar 

=4=.3~.2=--~~~~~~S~CENABIOB 

Binnen een jaar na ingebruikname is de verwachting dat 50% van het te verbranden afval 

(114.000 ton/jaar) wordt aangevoerd per schip. Er arriveert per etmaal een schip van 500 ton 

met 40 containers per keer. Het aanvoerproces van afvalstoffen per vrachtwagens (114.000 

ton/jaar) is identiek aan scenario A, alleen het aantal vrachtwagens wordt gehalveerd (17 

vrachtwagens van 24 ton/ dag en 7 vrachtwagens van 6 ton/ dag). 

De schepen meren af aan de kade aan de oostzijde van de inrichting en warden gelost met 

behulp van een reachstacker. Het Iossen van de 40 volle containers neemt 2 uur in beslag. 

De reachstacker plaatst de containers op de kade en deze warden vervolgens door 1 

haakarm vrachtwagen geladen, afgevoerd naar de ontvangsthal en leeggestort. De haakarm 

vrachtwagen plaatst de lege container weer op de kade en neemt een nieuwe container mee. 

De cyclus (container wisselen en heen en weer rijden) van 1 container neemt effectief 7 

minuten in beslag wat overeenkomt met een effectieve bedrijfstijd van 4 uur en 40 minuten 

per dag. Na het Iossen wordt hetzelfde schip met de reachstacker geladen met 40 lege 

containers voor transport naar Oudehaske. Het laden van de 40 Iege containers neemt ook 2 

uur in beslag. 
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Tabel 4.9 

Emissieberekening fijn stof en 

stikstofoxiden vanwege 

transportbewegingen en 

personenwagens op het terrein 

van REC 

Tabel 4.10 

Emissieberekening fijn stof 

(PM 10) en stikstofoxiden (NOxl 

vanwege materieel 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

Op het terrein van REC zijn geen diffuse emissiebronnen van buitenopslag aanwezig. De 

bodemas wordt afgedekt met korstvormer. Hierdoor is er geen sprake van diffuse 

stofemissie. De bodemas wordt 2 maal per week in de dagperiode afgevoerd per schip. Een 

schip wordt beladen met 800 ton bodemas door middel van een transportband en trechter. 

De bodemas wordt door een shovel geladen in een dumper. De dumper lost vervolgens de 

bodemas bij de kade en rijdt terug om opnieuw geladen te worden. De dumper is 8 uur per 

keer, 2 keer per week, in bedrijf. De effectieve bedrijfstijd van de shovel is 4 uur per keer, 2 

keer per week. 

De overige reststoffen en hulpstoffen worden door 2 vrachtwagens (25 ton) per dag aan

en/ of afgevoerd. 

Op een dag komen en gaan 34 personenwagens van personeel en bezoekers. 

Tabel 4.9 geeft een overzicht van de uitgangspunten en de resultaten van 

emissieberekeningen van fijn stof en stikstofoxiden als gevolg van transportbewegingen en 

personenwagens. 

Vrachtwagens (24 en 19 0,550 0,366 11, 124 1,4 42,4 (8% NO,) 

25 Lun) 

Vrachtwagens (6 ton) 7 0,350 0.528 12)58 0,5 11,0(8%NO,) 

personenwagens 34 0,300 0,065 0,659 0,2 2,5 (32% NO,) 

Een overzicht van de emissieberekening fijn stof en stikstofoxiden van shovel is 

weergegeven in Tabel 4.10. 

Emissiebron 
Brandstof-

Draaiuren Emissiefactoren** Emissievracht 
verbruik 

PM 10 NO, PM 10 NOx 

(kg/uur] [uren/jaar] [g/kg brandstof] [kg/jaa r] 

reach stacker 18,5 1460,0 1,2 22,0 32,4 593,6 (8% NO,) 

haakarm vrachtwagen 18,5 1704,6 1,2 22,0 37,8 693,0 (8% NO) 

shovel 18,5 468,0 1,2 22,0 10,4 190,3 (8% NO,) 

dumper 18,5 ~.o 1,2 22,0 18,5 338,3 (8% N~ 

Het brandstofverbruik tijdens het stilliggen in de haven is afgeleid uit TNO / RWS-rapport 

'EMS-protocol Verbrandingsemissie door stilliggende zeeschepen in haven', versie 2 van 22 

november 2003. Het brandstofverbruik is o.a. per typeschip gerelateerd aan de maat van het 

schip, gemeten in gros ton (GT). Voor het berekenen van brandstofverbruik van de schepen, 

is uitgegaan van het brandstofgebruik van een bulkschip en containerschip. In Tabel 4.11 is 

een overzicht gegeven van de verblijftijd en het brandstofyerbruik voor 

stroomvoorzieningen. 
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Tabel 4.11 

Overzicht verblijftijd en 

brandstofverbruik schepen 

Tabel 4.12 

Emissieberekening fijn stof 

(PM 10) en stikstofoxiden (NO,) 

vanwege stilliggende schepen 

in de haven 

Tabel 4.13 

Emissieberekening fijn stof 

(PM 10) en stikstofoxiden (NO,) 

vanwege aan te meren 

schepen in de haven 

omschrijving Aantal 

schepen 

perjaar 

LUCHTKWAUTEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

totaal verblijftijd Laad

capaciteit 

Brandstofverbruik 

[kg/1000 

[uren/schip] [ uren/jaar] [ton] GT*uur] [kg/uur] [kgljaar] 

-bulkschip 104 4 416 800 

500 . . . 

Voor de schepen is gebruik gemaakt van de meest recente emissiefactoren' zoals gehanteerd 

door het CBS in Nederland. Op basis van de emissiefactoren en het brandstofverbruik is de 

emissievracht bepaald . In Tabel 4.12 is een overzicht gegeven van de emissiefactoren en 

emissievracht. 

45,9 1,8 335 (8% N02) 

Voor aanmerende schepen zijn de emissiefactoren afkomstig uit het TNO-rapport 

'Luchtkwaliteit in relatie tot scheepvaart' van april 2005. De emissiefactoren voor 

binnenvaartschepen voor NO, varieren van 1,0 tot 2,5 g/s. Voor PM
10 

varieren de 

emissiefactoren van 10 tot 40 mg / s. Voor dit onderzoek is uitgegaan van de hoogste 

emissiefactoren, 2,5 g/s voor NO, en 40 mg/s voor PM
10

• Dat is dus een worst-case 

benadering. De aanmeertijd bedraagt per schip 15 minuten. Een overzicht van de 

emissiefactoren en de emissievracht is opgenomen in Tabel 4.13. 

Aantal totaal verblijftijd 

13 

• • 

type scheep schepen emissiefactoren [g/s] emissievracht [kg/jaar] 

per jaar 

[uren/schip] [uren/jaar] NO, PM ,0 NO, PM,0 

234 

bulkschip 104 0,25 26,0 2,5 0,04 (8% N02) 4 

821 

containerschip 365 0,25 91,25 2,5 0,04 (8% N02) 13 

'Bron: website "statline.CBS.nl", gegevens peiljaar 2008 d .d. 04 februari 2010. 
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5.1 

5.2 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

HOOFDSTUK 

Methodiek 

VERSPREIDINGSMOD_EL 

De belasting van de omgeving rondom de bronnen van de REC is berekend met behulp van 

een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met 

standaardrekenmethode 3 conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. De 

gebruikte pc-applicatie is KEMA STACKS versie 2009.l. Dit model is gebaseerd op het 

Nieuw Nationaal Model (NNM). KEMA STACKS is goedgekeurd door VROM voor 

luchtverspreidingsberekeningen. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het realisatiejaar 

2011. 

NIEUW NATIONAAL MODEL 

"Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de 

atmosfeer op basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een 'lange termijn' berekening en 

de beschouwde periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte meteorologische 

gegevens bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de 

windsnelheid, de zonne-instraling en de temperatuur. Het NNM houdt rekening met de 

heersende achtergrondconcentratie, de pluimstijging en de gebouwinvloed. 

Het NNM berekent op verschillende rasterpunten de immissieconcentratie voor elk afzonderlijk 

uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend gedurende welk percentage van de 

jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde immissieconcentratie wordt 

overschreden ." 

INVOERGEGEVENS CONCEN RATIEBEREKENINGEN 

Pluimstijging door warmte-inhoud: 

De therrnische en irnpulsstijging zijn van groot belang voor het berekenen van de 

pluimstijging van de rookgassen . De hoogte die een pluim kan bereiken in de atmosfeer kan 

aanzienlijk groter zijn dan de schoorsteenhoogte. Dit verlaagt de grondconcentraties in de 

omgeving. 

Thermische pluimstijging is het gevolg van verschil in temperatuur tussen de afgassen en de 

orngevingslucht. Voor het bepalen van de warmte-inhoud van de rookgassen uit de 

schoorsteen is een temperatuur van 130° C gehanteerd. lmpulsstijging treedt op wanneer de 

afgassen met een relevante uittredesnelheid uit de schoorsteen worden gestoten. De 

rookgasstroom bedraagt 205.000 Nm3 /uur (14% vochtgehalte en 11 % 0 ,). 

Het effect van de windturbine op de rookpluimstijging wordt expliciet in het studie van de 

KEMA meegenomen, zie bijlage 2. Daarmee worden de effecten van de windturbine op de 

rookpluirnstijging en de gewijzigde stabiliteit expliciet verrekend op een conservatieve wijze 
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Figuur 5.3 

Bernvloeding pluimgedrag door 

gebouw [bran: Handreiking 

Nieuw Nationaal Model II ] 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

(volledige invang van de rookpluim, geen pluimstijging en slechtste effect ingevolge 

eventueel veranderde menghoogte). De stabiliteit van de atmosfeer wordt in het model voor 

elk uur gedetailleerd berekend, zoals gebruikelijk in het NNM. Het verstorende effect van 

de wind turbine op deze stabiliteit (lees: atmosferische menging) wordt per uur bepaald en 

verrekend. Daarbij worden vanzelfsprekend ook minder stabiele uren meegenomen. Ook de 

pluimstijging wordt per uur berekend waarbij rekening wordt gehouden met alle 

stabiliteiten en de verstorende effecten van de windturbine op deze stabiliteit. 

Voor de overige bronnen, zoals schepen, vracht- en personenwagens en materieel, is geen 

rekening gehouden met eventuele pluimstijging omdat de exacte uitlaatgastemperatuur en -

stroom niet bekend is. Oat betekent <lat de uitlaatgassen na het verlaten van de uitlaatpijp 

richting het grondoppervlak warden afgebogen. Dat is een worst-case benadering. 

Gebouwinvloed: 
Wanneer een bran op of dichtbij een gebouw staat, bei'nvloedt <lit het gedrag van de pluim. 

Bij gebouwinvloed ontstaat aan de lijzijde van het gebouw een onderdruk, die zorgt voor 

een neerwaartse afbuiging van de pluim alvorens de pluim zich verder met de wind 

verspreidt. De invloed van een gebouw op de pluimverspreiding is afhankelijk van de 

verhouding schoorsteenhoogte en gebouwhoogte. In Figuur 5.3 is het effect van het 

gebouwinvloed gei'llustreerd. 

- ............. 
----------------~~ 

In het Nieuw Nationaal Model is de zogenaamde gebouwmodule ingebouwd. Hiermee kan 

de invloed van een (groep) gebouw(en) warden doorgerekend. De gebouwhoogtes van de 

REC varieren van 11 to 44 m. Het hoogste gebouw is het ketelhuis . In onderstaande figuur is 

een 30-visualisatie van de gebouwen weergegeven. 
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Figuur 5.4 

3D-visualisatie REC 
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De diverse gebouwen kunnen niet afzonderlijk worden gemodelleerd. Voor iedere bron kan 

een gebouw met een hoogte worden gemodelleerd. Bij de gebouwroutine is gesteld dat 

bronnen die meer clan 2 a 3 maal de gebouwhoogte zijn, niet door het gebouw bei:nvloed 

worden. Als gebouwdimensies is 42 x 159 x 38 m (b x Ix h) gehanteerd, zie rode vlak Figuur 

5.5 . Het gebouw bestaat namelijk uit verschillende delen. Het laagste deel (ongeveer 11 m) 

bei:nvloedt het pluimgedrag zeker niet (verhouding schoorsteenhoogte/ gebouwhoogte >2 a 

3). Van de andere delen van het gebouw is niet uitgesloten dat deze het pluimgedrag wel 

bei:nvloeden. Daarom zal daar rekening mee gehouden worden. Het eerste gebouwdeel is 31 

m hoog en het volgende dee! 44 m, het derde deel is 36 m hoog. Het model rekent met 1 

hoogte; daarom worden voor het vervangend gebouw de genoemde dimensies genomen. 

Daarmee wordt aan de voorzichtige kant gerekend; een te laag gebouw maakt dat de 

pluimbei:nvloeding en daarmee de concentraties worden onderschat; een te hoog gebouw 

maakt dat het verdunnend effect van het gebouw op de lage bronnen wordt overschat. Door 

het gebou wdeel van 31 m hoger te nemen clan in werkelijkheid, wordt een conservatieve 

aanpak nagestreefd voor de pluimbei:nvloeding bij de schoorsteen. De keus van 38 mis 

ingegeven door de gemiddelde waarde te nemen van de twee eerste, hoogste gebouwdelen 

44 en 31 m. Op deze wijze wordt het gebouwinvloed op de lagere bronnen optimaal 

meegenomen. 

De gebouwinvloed is toegepast op alle componenten5
• De overige emissiebronnen (verkeer, 

materieel en schepen) zijn gemodelleerd met puntbronnen. 

1 
Sinds het versie model van 2009 is het oak mogelijk om NO,-concentraties in combinatie met 

gebouwinvloed te berekenen. 
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Figuur 5.5 

Vervangingsgebouw (rode vlak) 

Tabel 5.14 

Ruwheidstypen in Nederland 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN EN ERG IE CENTRALE HARLINGEN I 

Ruwheidslengte 
De ruwheidslengte, aangeduid met symbool z

0 
[m], is een effectieve maat voor de 

hoeveelheid en hoogte van obstakels op de grond. De aanwezigheid van vegetatie, 

gebouwen en andere objecten en structuren in het overdrachtsgebied tussen de 

emissiebronnen en de immissiepunten zijn van grote invloed op de verspreiding van de 

pluim in de buitenlucht. Een ruw oppervlak veroorzaakt afremming van de wind aan de 

grand, waardoor een zekere mate van turbulentie ontstaat en zich een hoogte-afhankelijk 

windprofiel instelt [bron: Handreiking Niew Nationaal Model II). 

De voorkomende ruwheidstypen in Nederland zijn in onderstaande tabel vermeld. 

Zee Opeu zee of plas, met een vrije stlijklengte van telllllinste 1 km ( ongeacht de hoogte van de 
zO ~0,0002 m eveutnele golveu). 

Glad Laudoppervlak zonder merkbare obstakels ofbegraeiing. Bijvoorbeeld wad. strand. 
zO = 0,005 m ijsvlak.i:e. sueeuwlandschap zonder bomen. 

Open Vlak land met a Ileen oppervlakkige begroeiing (grns) en soms geringe obstakels. 
zO = 0,03 m Bijvoorbeeld stmtbauen, weideland zonder windsingels. braakliggend bonwlaud. 

Bonwlaud met regehnatig laag gewas, ofweidelaud met sloten die minder dan 20 
Ruwwegopen slootbreedteu van elkaar liggeu. Verspreide obstakels (lage heggen. enkelvoudige rijen 

zO ~ 0,1 m kale bomen, alleenstaande boerderijen) kum1en voorkomen op onderli.nge afstanden van 
minstens 20 x bun eigen hoogte. 

Rnw 
Bouwland met afwisselend hoge en !age gewassen. Grote obstakels (rijen gebladerde 

zO ~ 0,25 m 
bomen. lage boomgaard enzovoo1t) met onderlinge afstanden van omstreeks 15 x !um 
hoogte. Boomkwekelijen (jonge bomen). malsvelden en dergelijke. 

Zeerruw 
Obstakelgraepen (grate boerenhofsteden. stukken bas en dergelijke) gescheiden door open 

zO = 0,5 m 
ruimten van ougeveer 10 x de typische obstakelhoogte . Voorts verspreic\ struikgewas. jong 
dicht opeen geplant bas en boomgaardgebieden. 

Bodem regelmatig en volledig bedekt met vrij grate obstakels. met tussengelegen rnimten 
Gesloteu niet grater dan een paar obstakelhoogten. Bijvoorbeeld grate bossen. laagbouw in dmpeu 

zO= 1,0 m en kleine steclen. 
De gemidclelde gebouwhoogte is maximaal I 0 ni. 

Stadskern Centmm van grate stac\ met af\visselencl laag- en hoogbouw. Ook: bossen met grate oude 
fz0=2 of 3m) bomen en veel ouregelmatige ODen olekken. 

I z0=2m I Er zijn veel gebouwen met een hoogte van 10 m tot 25 m. 

I zO ~ 3 m I Er ziju veel gebouwen met eeu hoogte van 20 m tot 50 111 of meer. 
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Figuur 5.6 

Beschouwde immissiegebied 
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De bovenstaande omschrijving is gebaseerd op Windklimaat van Nederland" volgens de 

Handreiking. 

In het NNM zijn vijf ruwheidstypen gedefinieerd (open (0,03 m) t/m gesloten (1,0 m)) . 

Daarnaast is er de mogelijkheid om de ruwheidslengte te la ten berekenen op basis van 

ruwheidskaart van het KNMI voor het gedefinieerde immissiegebied. Het immissiegebied 

client minimaal 2 x 2 km te zijn. 

Voor luchtverspreidingsberekeningen is een immissiegebied van 4 x 4 km beschouwd. Het 

immissiegebied is in Figuur 5.6 weergegeven. Voor dit immissiegebied is op basis van de 

KNMI ruwheidskaart een ruwheidslengte van 0,077 m berekend. De ruwheidskaart van het 

KNMI houdt geen rekening met toekomstige ontwikkelingen, verdere invulling van het 

industrieterrein, zoals StAB heeft opgemerkt. Wanneer het industrieterrein verder wordt 

ingevuld zal de ruwheidslengte op het industrieterrein verder toenemen. Volgens de 

handreiking NNM is voor een industrieterrein veelal een ruwheidslengte van 1 m van 

toepassing. Een ruwheidslengte van 1 mis tevens de hoogst mogelijk ruwheidslengte in het 

rekenmodel. 

Voor berekeningen boven zee geldt een ruwheidslengte van 0,0002 m volgens Tabel 5.14. 

Het NNM is niet geschikt en ook niet gevalideerd voor berekeningen boven zee. StAB zegt 

in haar ad vies dat door een aangepaste ruwheidslengte een benadering kan worden 

verkregen. In het rekenmodel is een ruwheidslengte van 0,03 het laagst mogelijke. Een 

ruwheidslengte van 0,03 mis niet mogelijk in combinatie met gebouwsinvloed, omdat een 

ruwheidslengte van 0,03 m voor vlak land met geringe obstakels geldt. Een ruwheidslengte 

van 0,077 min combinatie met gebouwsinvloed kan beschouwd worden als conservatieve 

benadering voor berekeningen boven zee7
• In dit onderzoek zijn de 

verspreidingsberekeHinge11 met twee ruwheidslengten uitgevoerd: 0,077m en 1,0 m. 

'Windklimaat van Nederland, J. Wieringa en P.J. Rijkoort, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1983 
7 Volgens artikel 5.19 uit de Wm hoeven de concentraties boven zee niet getoetst te warden. 
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Locale invloeden 

Ten noorden van de schoorsteen staan twee wind turbines, elk met een rotorhoogte van 55 m 

en een diameter (rotorbladen) van 24,5 m. Deze windturbines zullen mogelijk invloed 

kunnen hebben op de pluim vanuit de schoorsteen. De mate van invloed is afhankelijk van 

de windrichting en de windsnelheid. Het NNM voorziet niet in de invloed van 

wind turbines. De effecten van windturbine op de verspreidingsberekeningen zijn 

onderzocht door KEMA. In hoofdstuk 8 zijn de mogelijke invloeden van windturbines op 

luchtverspreiding beschreven. 

Als een gebouw c.q. bron naast een dijk ligt, kan er een rolwervel (recirculatie) tussen dijk 

en gebouw ontstaan. De mate van invloed is afhankelijk van de afstand van gebouw /bron 

tot de dijk en ook van de bronhoogte ten opzichte van de dijkhoogte. 

Gelet op de afstand tussen de emissiebronnen en de dijk en de hoogte van schoorsteen ten 

opzicht van de dijkhoogte (5 m) zal de invloed van de dijk verwaarloosbaar zijn. De 

gehanteerde gebouwinvloed en de hogere ruwheidslengte (=1 m) zijn hier maatgevend voor 

verspreidingsberekeningen. 

Fumigatie8 

Fumigatie is het inmengen van verontreinigingen die zich hoger in de atmosfeer bevinden 

naar de onderste luchtlagen toe, waardoor deze de grand kunnen bereiken. Aan de kust kan 

dit proces er anders uitzien dan verder landinwaarts . In deze paragraaf wordt uitgelegd wat 

de invloed van fumigatie kan zijn op de in dit rapport gemodelleerde situatie bij de REC. 

Het is een bekend verschijnsel dat zich in feite alle dagen in het jaar voordoet als de dikte 

van de grenslaag toeneemt door opwarming of opmenging van de onderste luchtlaag. De 

grenslaaghoogte is de hoogte tot waar verontreinigi.ng vanaf de grond nog wordt 

verdund/opgemengd in de lucht. Verontreiniging die zich erboven bevindt, bereikt de 

grand niet; verontreiniging die zich hieronder bevindt kan niet verder naar boven warden 

(weg)gemengd. De grenslaaghoogte kan toenemen doordat de zon de bodem verwarmt en 

daardoor turbulentie doet ontstaan of wanneer de windsnelheid gaat toenemen: de 

menglaag wordt dan als het ware opgetild. 

Treedt dit op bij schoorstenen? 

Bij (hoge) schoorstenen vindt dit proces ook altijd plaats in uren dat de menghoogte stijgt en 

de rookgassen dus opmengen in de onderste lagen van de atmosfeer. Daarom is in het 

Nieuw Nationaal Model nauwkeurig beschreven hoe de hoogte van de grenslaag toeneemt 

in ochtend uren en hoe de interactie van de rookgassen clan plaatsvindt. Oat kan leiden tot 

de situatie dat de rookgassen 's ochtends vroeg boven de menglaag uitstijgen (volledige 

penetratie); iets later slechts gedeeltelijk boven de menglaag uitstijgen en later op de dag in 

zijn geheel in de menglaag ingevangen blijven. Door dit proces van uur tot uur te volgen in 

het model wordt met dit proces goed rekening gehouden. 

En de REC in Harlingen dan? 

Ook de pluim van de REC volgt dit normale proces van penetratie door de top van de 

grenslClaghoogte en ook hier wordt dit proces van uur-tot-uur beschreven. Omdat de 

' Overgenomen van KEMA-rapport, zie bijlage 2. 
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schoorsteen niet bijzonder hoog is (44 m) en aan de kust ligt waar het veel waait, zal dit 

minder van belang zijn dan voor schoorstenen (zoals bijvoorbeeld van energiecentrales) die 

veel hoger zijn. 

Heeft de nabijheid van zee hier invloed op? 

In beginsel heeft de nabijheid van de (wadden)zee invloed op het optreden van fumigatie. 

Uiteraard door de hogere windsnelhcdcn boven water, waardoor het optreden van 

fumigatie beperkt is. Dit is in het model opgenomen. Maar er is een vorm van fumigatie die 

niet in het model is opgenomen. Hier gaan we na wat dat is en wanneer dat optreedt en of 

da t een nadelig effect heeft. 

Het kan zo zijn dat bij aanlandige wind de naar-land-stromende luchtmassa door het koele 

zeewater weinig turbulentie bevat. De grenslaaghoogte boven zee is dan dun (zeg enige 

meters tot enige tientallen meters). Boven land echter wordt de lucht snel opgemengd door 

het ruwe oppervlak (of, overdag, door de zonne-warmte die eveneens turbulentie 

veroorzaakt). Hierdoor ontstaat een zogenaamde "thermal internal boundary layer", de tibl 

(er is geen goede Nederlandse benaming voor) die er voor zorgt dat rookgassen die zich 

aanvankelijk boven de menghoogte bevinden, worden ingemengd in de groeiende 

grenslaaghoogte, zie onderstaande figuur. 

---------- -· -.. --
wind 

--------------------------~ 
---

land 

De rookgassen die zich aan de kust bevinden zullen zonder deze fumigatie zich "normaal" 

verspreiden tot de hoogte van de top van grenslaag, zie hieronder. 

wind 

land 

In geval van de aanwezigheid van een 'tibl' zal de verticale verspreiding/verdunning 

"uitgesteld" worden en komt de pluim pas op wat grotere afstand van de schoorsteen aan de 

grand, zie onderstaande figuur. 
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Tabel 5.15 

Overige invoerparameters 

verspreidingsmodel 
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--- ------ ------

wind 

land 

Effect van een "tibl": de rookgassen warden door 'fumigatie' verder van de schoorsteen naar 

de grand gemengd dan zonder deze 'tibl'. 

Omdat intussen de horizon tale verspreiding/verdunning wel doorgaat, zullen de 

concentraties bij deze uitgestelde verticale verdunning lager zijn. Het niet rekening houden 

met dit proces in het NNM is dus een conservatieve benadering en dat is tevens een reden 

waarom er geen uitzondering is gemaakt voor toepassing van het model bij schoorstenen 

aan de kust. 

De overige invoerparameters voor verspreidingsberekeningen zijn weergegeven in Tabel 

5.15. Alle invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 1. 

omschrijvlng invoerparameters 
Meteorologische periode* 1995 - 2004 (CO en C~H" 1999 - 2008) 

Ruwheidslengte z0 0,077 men 1,0 m 

lmmissiegebied concentratieberekeningen RDC X: 156.000 - 160.000 

RDC Y: 577.000 - 581.000 

Afstand tussen immissiepunten 80 m 

Rekenhoogte 1,5 m 

* Afhankelijk van de beschikbaarheid van het referentiejaar voor de 

achtergrondconcentratie. Indien de toekomstige referentiejaren {2010 en later) beschikbaar 

zijn, is gerekend met de meteorologische gegevens van 1995 tot 2004. Voor het referentiejaar 

2008 en eerder wordt gerekend met de meteorologische gegevens van 1999 t/m 2008. Voor 

C,H,. en CO is gerekend met de meteorologische periode van 1999 t/m 2008 en voor overige 

componenten met meteorologische periode van 1995 t/m 2004. 

Voor de toetsing van de componenten die niet opgenomen zijn in de Wet milieubeheer 

luchtkwaliteitseisen zijn rondom het industrieterrein bij vier woningen immissies berekend. 

Deze woningen zijn in onderstaande figuur weergegeven. 
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Figuur 5.7 

Positie immissiepunten bij 

woning en 
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Overzicht bronkenmerken 
Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de emissie, de 

emissieduur, de bronhoogte, de diameter, de warmte-inhoud van de pluim en de 

omgevingskenmerken. Aile invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 1 en in onderstaande 

tabel. 
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Tabel 5.16 LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGJE CENTRALE HARLINGEN ! 

Overzicht invoergegevens 

bronnen 

Emissiebron 

Schoorsteen 

(normaal in bedrijf) 

Schoorsteen 

(storing en) 

Vrachtwagens 

personenwagens 

reachstacker 

Dumper: 

deelbron 1 

deelbron 2 

deelbron 3 

deelbron 4 

Haakarmvrachtauto: 

deelbron 1 

deelbron 2 

deelbron 3 

deelbron 4 

Shovel: 

scenario A 

scenario B 

Bulkschip: 

stilliggend 

aanmeren 

containerschip: 

stilliggend 

aanmeren 

xy-coordinaten 
Emissie-

Warmte-
Emissie-

Diameter Fractie 
Emissie-Bron 

locatie 
debiet 

Temp. inhoud 
duur 

{intern) 
hoogte 

NO, in 

NO, 
patroon 

[Nm'/s) [°C) [MW) [uren/jaar) [m) [m) [%) 

157675; 578307 56,94 130 9,27 8.000 2,5 44 5 random/seizoen 

157675; 578307 6, 14* 130 1,00* 60 2,5 44 5 random 

157910; 578270 0,05 12 0 2920 29,9 1 8 random 

157862; 578229 0,05 12 0 2920 29,9 0,75 32 random 

158077; 578148 0,05 12 0 1460 29,9 1 8 random 

157959; 578200 0,05 12 0 832 29,9 1 8 random 

157945;578245 0,05 12 0 832 29,9 1 8 random 

158017; 578182 0,05 12 0 832 29,9 1 8 random 

158081; 578167 0,05 12 0 832 29,9 1 8 random 

157928; 578264 0,05 12 0 1705 29,9 1 8 random 

157950; 578204 0,05 12 0 1705 29,9 1 8 random 

158010; 578187 0,05 12 0 1705 29,9 1 8 random 

158080; 578162 0,05 12 0 1705 29,9 1 8 random 

157959; 578249 0,05 12 0 639 29,9 2 8 random 

157959; 578249 0,05 12 0 468 29,9 2 8 random 

158101; 578148 0,05 12 0 416 0,3 4 8 random 

158109; 578084 0,05 12 0 26 0,3 4 8 random 

158095; 578145 0,05 12 0 1460 0,3 4 8 random 

158099; 578090 0,05 12 0 91 0,3 4 8 random 

* Debiet kan per storing verschillen (zie tabel 4.6). Voor de verspreidingsberekeningen is 

uitgegaan van laagst debiet omdat dit in een !age warmte-inhoud resulteert. 

Toelichting 

• De warmte-inhoud wordt berekend op basis van het debiet en temperatuur van de 

rookgassen. Het exacte debiet en temperatuur van personen- en vrachtwagen, materieel 

en schepen is niet bekend. Er is uitgegaan van een laag debiet en standaard temperatuur 

van 12 "C zodat de warmte-inhoud van deze bronnen 0 MW bedraagt. Dat is dus een 

conservatieve benadering. 

• Het werkgebied van de dumper is tussen de bodemasopslag en de kade. Dit 

emissiegebied is gemodelleerd met 4 deelbronnen met de hoogst mogelijke diameter in 

het model. De emissie van de dumper is verdeeld over 4 deelbronnen. 

• Het werkgebied van de haakarmvrachtauto is tussen de ontvangsthal en de kade. Ook dit 

emissiegebied is gemodelleerd met 4 deelbronnen met de hoogst moge!ijke diameter in 

het model. De emissie van de haakarmvrachtauto is verdeeld over 4 deelbronnen. 

• De fractie N02 in NO, is afkomstig uit het eerdere luchtonderzoek van Pro Monitoring" 

met uitzondering van personen- en vrachtwagens. De fractie N0
2 

in NO, van personen

en vrachtwagens is afkomstig uit de 'Handleiding bij het softwarepakket CAR II versie 

8.0'. 

• 'Rapportage betreffende luchtkwaliteitsonderzoek REC Harlingen' van 19 juni 2008. 

-
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6.1 

Tabel 6.17 

Achtergrondconcentrati es 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

HOOFDSTUK 

Berekeningsresultaten 
(eerste jaar) 

ACHTERGRONDCONCENTRATI ES 

DP gPmiddelde concentraties worden bepaald door de aanwezige achtergrondconccntratics 

in de buitenlucht plus de bijdrage van het bedrijf. In het voorliggende rapport is gebruik 

gemaakt van de achtergrondconcentraties (GCN) die zijn opgenomen in KEMA STACKS 

versie 2009.1. De achtergrondconcentraties worden jaarlijks (meestal in maart) in opdracht 

van het Ministerie van VROM aangeleverd door het Plan bureau voor de leefomgeving 

(PBL) voor diverse componenten (N02, PMw CO, SO, en C,HJ 

De achtergrondconcentratie van de overige componenten is beschreven op basis van 

beschikbare gegevens. In Tabel 6.17 is een overzicht gegeven van de 

achtergrondconcentratie. 

Jaargemiddelde 

component achtergrondconcentratie Referentiejaar bron 

[ug/m3) 
NO, 1 9, 1 tot 12.4 2011 [1] 

PMIO 13, 1 tot 15.4 (incl. zeezoutcorr.) 2011 [1] 

so, 1,0 2011 [1] 

co 203,9 tot 214,5 (als 98-percentiel) 2008 [1] 

C,H, 0.46 tot 0,54 (als C,H,) 2008 [1] 

Hg 0,002 tot 0,003* -- [2] 

Cd 0,00016 2003-2006 [3] 

Tl onbekend -- -
HCI 0,81 2003-2006 [3] 

HF 0,04'0 -- [4] -Som rest zware metalen onbekend - -
* Landelijk gemiddelde 

rn De landelijk jaargemiddelde fluotideconcentratie wordt in sterke mate, voor circa 70%, bei'11vloed 

door buitenlandse emissies. Door de hoge depositiesnelheid is de fluorideconcentratie vooral lokaal in 

gebieden met gmte bronnen, zoals in Noordoost Groningen, Zuid-Umburg, Rivierengebied, 

Sloegebied en Rijnmond, ver/wogd. Voor onbe/aste locaties zijn geen recente concentratiemetingen 

bescltikbaar. Begin jaren tachtig was de grootscltalige jaargemiddelde concentratie in relatief onbelaste 

gebieden circa 0,03 - 0,04 pg/111" met een landelijk jaargemiddelde concentratie van 0,07 pg/111 '. De 

depositie van fluoride is van 1995 - 2001 praktisch gelijk gebleven [bron: RIVM rapport 

609021077] . 
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[1] GCN (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland), MNP 

[2] RIVM rapport 7229999 002, december 1999 

(3] RIVM, 2007 

[4] RIVM rapport 609021077, 2008 

BEREKENINGSRESULTATEN RUWHEIDSLENGTE Z0 = 1,0 M 

""'6=.2=. l'"'---------'-'"'-~1=55,_,_,E,,_,C,,_,,O...,_N"""T"""O=U,RE S:TIKSTOEDIOXIDE NO 1 SCENARIO A 

Figuur 6.8 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage N02 in 

µg/m 3 scenario A vanwege REC 

[Z0 = 1,0 ml 

Voor stikstofdioxide (NO,) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de 

bijdrage van de REC in scenario A weergegeven. 

De bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde concentratie NO, bedraagt ten hoogste 0,9 

µg/m' . Deze bijdrage treedt op de terreingrens van de REC aan de noordwestzijde op. Uit 

de immissiecontouren blijkt dat de bijdrage van de REC heel snel afneemt naar mate de 

afstand toeneemt. Het immissiepunt met de hoogste bijdrage leidt tot een jaargemiddelde 

concentratie van 11,4 µg/m', hiervan is 10,5 µg/m' de aanwezige achtergrondconcentratie in 

2011, De maximale jaargemiddelde concentratie NO, in het beschouwde immissiegebied 

bedraagt 12,4. Deze concentratie treedt op in het zuiden van het immissiegebied. Op deze 

locatie is de bijdrage van REC minder dan 0,1. De uurgemiddelde concentratie N02 van 200 

µg/m' wordt nergens bereikt. 
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6~·=2=.2~------~'M~M~IS~S CIECONTOUREN STI K~TQFD OX DE N01 SCENARIO B 

Figuur 6.9 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage N02 in 

µg/m3 scenario B vanwege REC 

[Z0 = 1,0 m] 

De immissiecontouren ten gevolge van de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie stikstofdioxide (NO,) in scenario B zijn in Figuur 6.9 vermeld. 

In scenario B levert de REC een maximale bijdrage van 2,0 µg/m' aan de jaargemiddelde 

concentratie NO,. Deze concentratie treedt op aan de rand van de haven, op korte afstand 

van REC. Deze bijdrage wordt vooral veroorzaakt door transportactiviteiten en schepen met 

een relatief lage bronhoogte. De jaargemiddelde concenh·atie op dit punt bedraagt 12,5 

µg/m ', hiervan is 10,5 µg/m' de aanwezige achtergrondconcentratie. Deze concentratie is 

tevens de maximale jaargemiddelde concentratie in het beschouwde immissiegebied. De 

uurgemiddelde concentratie van 200 pg/m' wordt 6 keer bereikt. Dit vindt plaats nabij de 

schepen, boven de haven. 

6=·=2=.3,,__ ______ .,.,_IM~M""IS=S=IE"""C=O'"'"'N~T=O~UR, EN FUN STQ_F (Pl\11 10) SJ:ENAR 0 A 

De immissiecontouren fijn stof vanwege de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie in scenario A gedurende de inregelperiode (eerste jaar) zijn in onderstaande 

figuur weergegeven. 
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Figuur 6.10 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM 10 in 

µg/m3 scenario A vanwege REC 

gedurende de inregelperiode 

(eerste jaar), Z0 = 1,0 m 

. 2.4 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN EN ERG IE CENTRALE HARLINGEN I 

De REC draagt ten hoogste 0,06}1g/m3 bij aan de jaargemiddelde concentratie fijn stof 

(PM
10

) . Deze bijdrage vindt plaats op de noordelijk terreingrens van de REC. Scenario A 

resulteert in een jaargemiddelde concentratie van 13,9 µg/m' (inclusief zeezoutcorrectie) op 

deze locatie, hiervan is 13,8 µg/m' de aanwezige achtergrondconcentratie. In het 

beschouwde immissiegebied bedraagt de maximale jaargemiddelde concentratie 15,4 

µg/m'. Deze concentratie treedt op in het noordoosten van het immissiegebied. Op deze 

1ocatie is de bijdrage van REC minder dan 0,01 µg/m'. De 24-uurgemiddelde concentratie 

van 50 µg/m3 wordt maximaal 3 keer bereikt en wordt bijna volledig bepaald door de 

aanwezige achtergrondconcentratie . 

IMMISSIECONTOUREN FUN STOF (l~M., SCENARIO_!! 

Voor fijn stof (PM10) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de bijdrage 

van de REC in scenario B gedurende de inregelperiode weergegeven. 
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Figuur 6.11 __ _ 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM, 0 in 

µg/m 1 scenario B vanwege REC 

gedurende de inregelperiode 

(eerste jaar), Z0 = 1,0 m 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

De bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde concenlra lie fijn stof in scenario B bedraagt 

maximaal 0,15 µg / m3
• Deze bijdrage treedt op ter hoogte van de terreingrens van de REC 

aan de zuidoostzijde. De bijdrage van de REC in scenario B wordt vooral bepaald door 

transportactiviteiten en schepen. De jaargemiddelde concentratie bedraagt op deze locatie 

14,0 µg/m' (inclusief zeezoutcorrectie), hiervan is 13,8 µg/m'de aanwezige 

achtergrondconcentratie. In het beschouwde immissiegebied bedraagt de maximale 

jaargemiddelde concentratie 15,4 µg/m'. Deze concentratie treedt op in het noordoosten van 

het immissiegebied . Op deze locatie is de bijdrage van REC minder dan 0,01 µg/m' . De 24-

uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m' wordt maximaal 3 keer bereikt en wordt bijna 

volledig bepaald door de aanwezige achtergrondconcentratie. 

=6=.2=.5=-------~l"'""M'"'"M"""ISSIECONTOUREN WATE STOFFLUORIDE HF 

Voor waterstoffluoride (HF) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de 

bijdrage van de REC gedurende de inregelperiode weergegeven. 
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Figuur 6.12 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage HF in 

µg/m3 vanwege REC 

gedurende de inregelperiode 

(eerste jaar), Z0 = 1,0 m 

6.2.6 

Tabel 6.18 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties 

[Zo=1,0 ml. componenten uit 

Wet milieubeheer 

luchtkwaliteitseisen 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN ' 

De bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde concentratie HF bedraagt op de rand van 

het industrieterrein ten hoogste 0,003 µg/m'. 

MAXIMALE IMMISSIECONCENTRATIES 

Tabel 6.18 geeft een overzicht van de immissieconcentraties, van de componenten die 

opgenomen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen1 die in de omgeving van de 

REC warden bereikt. Per component wordt steeds de hoogst voorkomende concentratie 

weergegeven. 

Component Omschrijving 
Achtergrond-

maximaal Maximaal 

bron- totaal 
concentratie 

bijdrage cone.* 

lµg/m ' I [µg/m' I [µg/m' ) 

NO, . Jaargemiddeld 9,1 -12,4 0,9 12,4 

Scenario A • Aantal overschrijdingen - 0 keer 

uuraemiddeld 

NO, . Jaargemiddeld 9,1-12,4 2,0 12,5 

Scenario B . Aantal overschrijdingen - 6 keer 

uurgemiddeld 

PM 10** . Jaargemiddeld 13,1-15,4 0,06 15,4 

Scenario A • Aantal overschrijdingsdagen -- 3 dagen 
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Tabel 6.19 

Locatie immissiepunten bij 

woningen 

Tabel 6.20 

Berekende 

imm1ssieconcentra ties 

[Zo= 1,0 ml overige 

componenlen 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

Component Omschrijving 
Achtergrond-

maximaal Maximaal 

bron- totaal 
concentratie 

bijdrage cone.* 

f ~1g/m3 ] [µ /m' ] [µ m '] 

PM 10** . Jaargemiddeld 13,1-15,4 0, 15 15,4 

Scenario B . Aantal overschrijdingsdagen - 3 dagen 

co 98-percentiel 203,9 - 214,5 -- 460 
-

502 . 99,2-percentiel - - 7,0 

• 99, 7-percentiel -- - 10,1 

Cd(+ Tl) jaargemiddeld 0,00016 (Cd) 0,00002 0,00018 

*De aanwezige achtergrondconcentratie in de omgeving plus de bronbijdnige van REC. 

** lnclusief zeezoutcorrectie. 

PM,,, is een fractie van PM
10

• Deze fractie is niet bekend. De maximale jaargemiddelde 

concentratie PM,,, zal minder dan 15,4 µg/m3 bedragen. 

Voor de componenten die niet opgenomen zijn in de Wet milieubeheer lucl1tkwaliteitseisen, 

is getoetst bij de woningen random het industrieterrein industriehaven. In onderstaande 

tabel is een overzicht van de resultaten bij woningen weergegeven. 

Component 
omschrijving Achtergrond 

Bijdrage REC bij woningen 
-concentrat1e 

Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

[µg/m '] !µg/m ' I [µg/m ' J [µglm' ] [µg/m 'J 
HCI . Jaargemiddeld 0,81 0,025 0,027 0,021 0,007 

. 99,99-percentiel -- 4,52 3,68 4,88 3,69 

HF . Jaargemiddeld 0,04 0,0022 0,0027 0,0021 0,0007 . 99, 7-percentiel - 0,035 0,037 0,031 0,020 

Hg jaargemiddeld 0,003 2,95E-05 3, 18E-05 2,47E-05 0,84E-05 

C,H" jaargemiddeld 0,51-0,54 0,016 0,017 0,012 0,00/ 
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6.3.l 

Figuur 6.13 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage N02 in 

µg/m3 scenario A vanwege REC 

[Z0 = 0,077 m] 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN! 

Component 
omschrijving Achtergrond 

Bijdrage REC bij won ingen 
-concentratie 

Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

[µg/m' ] l~tg/m' J !µ /m'l [µg/m'] 

Som zw. met. jaargemiddeld onbekend 0,00029 0,00032 0,00025 

(n=9) 

PCDD/PCDF jaargemiddeld onbekend 6, 17E-11 6,64E-11 5, 16E-11 

BEREKENINGSRESULTATEN RUWHEID LENGTE Z.Q = 0,077 M 

Voor stikstofdioxide (NO") zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de 

bijdrage van de REC in scenario A weergegeven. 

De bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde concentratie NO, bedraagt ten hoogste 0,6 

µg/m'. Deze bijdragetreedt op de terreingrens van de REC aan de noordzijde. Het 

immissiepunt met de hoogste bijdrage leidt tot een jaargemiddelde concentratie van 11,1 

µg/m', hiervan is 10,5 µg/m' de aanwezige achtergrondconcentratie in 2011. De maximale 

jaargemiddelde concentratie NO, in het beschouwde immissiegebied bedraagt 12,4. Deze 

concentratie treedt op in het zuiden van het immissiegebied. Op deze locatie is de bijdrage 

[µ m ' ) 

0,00008 

1, 18E-11 
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6.3.2 

Figuur 6.14 

lmmissiecontouren 

jaargem iddelde 

concentratiebijdrage N02 in 

µg/m3 scenario B vanwege REC 

[Z0 = 0,077 ml 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN ' 

van REC minder dan 0,1. De uurgemiddelde concentratie NO, van 200 µg/m' wordt 

nergens bereikt. 

In scenario A leidt een lagere ruwheidslengte (0,077 m) tot lagere bijdrage aan de 

jaargemiddelde concentratie NO,. 

De immissiecontouren ten gevolge van de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie stikstofdioxide (NO,) in scenario B zijn in Figuur 6.14 vermeld. 

In scenario B levert de REC een maximale bijdrage van 1,9 µg/m' aan de jaargemiddelde 

concentratie NO,. Deze concentratie treedt op aan de rand van de haven op korte afstand 

van de REC. Deze bijdrage wordt vooral veroorzaakt door transportactiviteiten en schepen 

met een relatief !age bronhoogte. De jaargemiddelde concentratie bedraagt 12,4 µg/m', 

hiervan is 10,5 µg/m 3 de aanwezige achtergrondconcentratie. Deze concentratie is tevens de 

maximale jaargemiddelde concentratie in het beschou wde immissiegebied. De 

uurgemiddelde concentratie van 200 ~1g/m' wordt 6 keer bereikt. Dit vindt plaats nabij de 

schepen, boven de haven. 
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Ook in scenario B leidt een lagere ruwheidslengte tot iets lagere bijdrage aan de 

jaargemiddelde concentratie NO,. 

6.3.3 __ _,,,. ___ IMMISSIECONTOUREN Fl.L STOF Jf.M_,0).~~E N.~BJQ.l~ 

Figuur 6.15 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM 10 in 

µg/m 3 scenario A vanwege REC 

gedurende de inregelperiode 

[Z0 = 0,077 ml 

De immissiecontouren fijn stof vanwege de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie in scenario A gedurende de inregelperiode zijn in onderstaande figuur 

weergegeven. 

De REC draagt ten hoogste 0,04 µg/m' bij aan de jaargemiddelde concentratie fijn stof 

(PM .. ). Deze bijdrage vindt plaats ter hoogte van het terreingrens aan de noordzijde. 

Scenario A resulteert in een jaargemiddelde concentratie van minder dan 13,9 µg/m' 

(inclusief zeezoutcorrectie) op deze locatie, hiervan is 13,8 µg/m' de aanwezige 

achtergrondconcentratie. In het beschouwde immissiegebied bedraagt de maximale 

jaargemiddelde concentratie 15,4 µg/m'. Deze concentratie treedt op in het noordoosten van 

het immissiegebied. Op deze locatie is de bijdrage van REC minder dan 0,01 ~ig/m'. De 24-

uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m' wordt maximaal 3 keer bereikt en wordt bijna 

volledig bepaald door de aanwezige achtergrondconcentratie. 

Uit de immissiecontouren blijkt dat een lagere ruwheidslengte tot een lagere bijdrage aan de 

jaargemiddelde concentratie leidt. Het aantal keren dat de 24-uurgemiddelde concentratie 
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6.3.4 

Figuur 6.16 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM 10 in 

µg/m 3 scenario B vanwege REC 

[Zo = 0,077 ml 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

van 50 µg/m' wordt bereikt blijft gelijk, omdat deze volledig door de 

achtergrondconcentratie wordt bepaa Id . 

IMMISSl~<;;Q_NTOUREN FUN STOF (EJ'y'l 10). SCENARIO B 

Voor fijn stof (PM
10

) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de bijdrage 

van de REC in scenario B gedurende de inregelperiode weergegeven. 

De bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde concentratie fijn stof in scenario B bedraagt 

maximaal 0,15 µg/m'. Deze bijdrage treedt op ter hoogte van de terreingrens van de REC 

aan de zuidoostzijde. De bijdrage van de REC in scenario B wordt vooral bepaald door 

transportactiviteiten en schepen. De jaargemiddelde concentratie bedraagt 14,0 µg/m ' 

(indusief zeezoutcorrectie), hiervan is 13,8 }tg/m'de aanwezige achtergrondconcentratie. In 

het beschouwde immissiegebied bedraagt de maximale jaargemiddelde concentratie 15,4 

µg/m'. Deze concentratie treedt op in het noordoosten van het immissiegebied. Op deze 

locatie is de bijdrage van REC minder clan 0,01 µg/m'. De 24-uurgemiddelde concentratie 

van 50 µg/m' wordt maximaal 3 keer bereikt en wordt bijna volledig bepaald door de 

aanwezige achtergrondconcentratie. 
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Figuur 6.17 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage HF in 

µg/m3 vanwege REC 

gedurende de inregelperiode 

[Z0 = 0,077 m] 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN ' 

In scenario B resulteert een lagere ruwheidslengte in iets grotere immissiecontouren. De 

maximale bijdrage is nagenoeg gelijk. Het aantal keren, dat de 24-uurgemiddelde 

concentratie van 50 µg/m3 wordt bereikt, blijft gelijk. 

Voor waterstoffluoride (HF) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de 

bijdrage van de REC gedurende de inregelperiode weergegeven. 

De bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde concentratie HF bedraagt op de rand van 

het industrieterrein maxima al <0,003 µg/m'. 

Uit de immissiecontouren blijkt dat een lagere ruwheidslengte tot een lagere bijdrage aan de 

jaargemiddelde concentratie HF leidt. 

=6=.3~.6=--------M~A.Xlry1ALE IMM!SSIECONCENTRATIES 

Tabel 6.21 geeft een overzicht van de immissieconcentraties van de componenten uit de Wet 

milieubeheer luchtkwaliteitseisen die in de omgeving (gebied van 4 x 4 km) van de REC 

worden bereikt. Per component wordt steeds de hoogst voorkomende concentratie 

weergegeven. 
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Tabel 6.21 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties 

[Zo=0,077 m], componenten 

Wet milieubeheer 

luchtkwaliteiteisen 

Figuur 6.18 

Locatie immissiepunten bij 

woningen 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN EN ERG IE CENTRALE HARLINGEN I 

Component Omschrijving 
Achtergrond-

Maximaal Maximaal 

concentratie 
bron- totaal 

bijdrage cone. 

[µ /m ' J [µg/m') [~1g/m' I 

NO, • J aargemiddeld 9, 1 -12,4 0,6 12,4 
Scenario A . Aantal overschrijdingen - 0 keer 

UUigemiddeld 

NO, . J aargemiddeld 9,1 -12,4 1,9 12,4 
Scenario B • Aantal overschrijdingen -- 6 keer 

uurgemiddeld 

PM,,* . J aargemiddeld 13,1 -15,4 0,04 15,4 
Scenario A • Aantal - 3 dagen 

overschrijdingsdagen 

PM,,* • J aargemiddeld 13, 1 - 15,4 0, 15 15,4 
Scenario B . Aantal - 3 dagen 

overschrijd inirsd agen 

co 98-[Jercentiel 203,9-214,5 -- 460 
so, 99,2-percentiel - -- 6,8 

99,7-percentiel - -- 9,6 
Cd (+Tl) jaargemiddeld 0,00016 (Cd) 0,00001 0,00017 ·-

* inclusief zeezoutcorrectie 

Omdat PM,,, een fractie van PM
10 

is, zal de maximale jaargemiddelde concentratie PM,_, lager 

dan 15,4 µg/m' zijn. 

Voor de componenten die niet opgenomen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 

is geloetst bij de woningen random het industrieterrein industriehaven. In onderstaande 

tabel is een overzicht de resultciten bij woningen weergegeven. 
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Tabel 6.22 

Berekende 

immissieconcentraties 

[Zo=0,077 ml overige 

componenten 

Component 

HCI 

HF 

_!:!g 
CH 

Som zw. met. 

(n=9) 

PCDD/PCDF 

omschrijving 

. Jaargemiddeld . 99,99-percentiel 

. Jaargemiddeld . 99, 7-percentiel 

jaargemiddeld 

jaarciemiddeld 

jaargemiddeld 

jaargemiddeld 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN ! 

Achtergrond 
Bijdrage REC bij woningen 

-concentratie 

Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

Iii /m'l !µg/m ' I ( i• m'I lµg/m'] [p m'J 
0,81 0,014 0,021 0,020 0,006 

- 5,36 5,01 7,35 4,03 

0,04 0,001 0,002 0,002 0,0006 

- 0,023 0,034 0,031 0,017 

0,003 1,57E-05 2,39E-05 2,22E-05 0,63E-05 -
0,51-0,54 0,008 0,013 0,011 0,003 

onbekend 0,00016 0,00024 0,00022 0,00006 

onbekend 3,30E-11 5,00E-11 4,66E-11 1,35E-11 
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._1,.__ __ 

LUCHTKWALlltlTONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLIMGENI 

HOOFDSTUK 

Berekeningsresultaten 
(na eerste jaar) 

a de oplinrn lisatie va n de imtalla tie {na d in regelperiod ·) g Iden v or enk l 

com ponenten h·enger mi le- i en, zie hoofds tuk 4. Dit g ldt voor d compon nten fijn 

stof, zw Cl veld ioxide, war r toffluorid e, kwik, s m r t zwa re meta len en. dioxinen/ fu ra nen. 

Voor dez compon nten is ook d immissiesituati na d p timalisatie v;in ct in t<1 Llc tie in 

beeld g bracht. Voor overige comp n n t n i de concentratiebijdrnge va n RE 

g durende de inregelperi ode en daa rna gelijk . 

~7~.1~·~1------~'~M ;MISSIECONTOU EN FUN STOF (f w)~EN RIO A 

D immissiecOll t llf'en fijn s tof va nwege de bijd rage van de RE aa n de jaarg midd Id 

co11centra tie in scen<1 rio Ana de iMegelperiode (xrn het eers te jaa r) zijn in nderstnand 

fi guur weerg geve n. 
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Figuur 7.19 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM10 in 

µg/m3 scenario A vanwege REC 

na de inregelperiode (na het 

eerste jaar), Z0 = 1,0 m 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEJ 

Na de inregelperiode daalt de maximale bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie fijn stof van 0,06 µg/m' naar 0,04µg/m'. De jaargemiddelde concentratie op dit 

punt bedraagt minder clan 13,9, hiervan is 13,8 µg/m' de aanwezige 

achtergrondconcentratie. De maximale jaargemiddelde concentratie en het aantal dagen dat 

de 24-uurgemiddelde concentratie wordt bereikt blijft ongewijzigd, respectievelijk 15,4 

µg/m' en 3 dagen. Omdat deze bijna volledig door de aanwezige achtergrondconcentratie 

wordt bepaald . 

.:....7 -'--". l'"".2=---------'-l=M'"'"'M_,_,_IS=S=IE...,C=O'-"'-N"-'-T"""'O'""U"'"'R=N~FIJ. N STOF PM10 SCENARIO 

Voor fijn stof (PM
10

) zijn in Figuur 6.17 de immissiecontouren vanwege de bijdrage van de 

REC in scenario B na de inregelperiode weergegeven. 
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Figuur 7.20 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM 10 in 

µg/m3 scenario B vanwege REC 

na de inregelperiode (na het 

eerste jaar), Z0 ~ 1,0 m 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

In scenario Bis de bijdragc Viln de REC ten hoogste 0,14 µg/m' aaH Je jaargemidedelde 

concentratie fijn stof. De maximale bijdrage van de REC voor het eerste jaar en daama is 

nagenoeg gelijk omdat in scenario B de concentratiebijdrage vooral door schepen en 

transportactiviteiten wordt bepaald. Maar na het eerste jaar zijn de immissiecontouren 

kleiner dan in het eerste jaar vanwege lagere emissie uit de schoorsteen. De maximale 

jaargemiddelde concenh·atie in het beschouwde gebied bedraagt 15,4 µg/m'. Het aantal 

dagen, dat de 24-uurgemiddelde concentratie wordt bereikt, is maximaal 3. 

7 "-=·1~.3=---------~IM~M~ISSIECONTOUREN WATERSTOFFLUORIDE HF). 

Voor waterstoffluoride (HF) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de 

bijdrage van de REC na de inregelperiode weergegeven. 
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Figuur 7.21 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage HF in 

µg/m 3 vanwege REC na de 

inregelperiode (na het eerste 

jaar), Z0 = 1,0 m 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN ! 

Na de optimalisatie van de installatie neemt de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie HF op de rand van het industrieterrein met een factor 3 af, van 0,003 naar 

0,0009 µg/m'. 

Z.J~.4=----------'M~A~X~l~M~A=l~ MISS ECONCENTRATIES 

Tabel 7.23 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties na het 

eerste jaar 

[Zo=1,0 ml 

Tabel 7.23 geeft een overzicht van de immissieconcentraties van de componenten uit de Wet 

milieubeheer die in de omgeving (gebied van 4 x 4 km) van REC worden bereikt. Per 

component wordt steeds de hoogst voorkomende concentratie weergegeven. 

Component Om sch rijvi ng 
Achtergrond-

Maximaal Maximaal 
bron- totaal 

concentratie 
bijdrage cone. 

lµgfm' l [µg/m ' l [µg/m ' J 

PM,/ . J aargemiddeld 13, 1 - 15,4 0,04 15,4 

Scenario A . Aantal -- 3 dagen 

overschrijdingsdagen 

PM,/ . Jaargemiddeld 13,1-15,4 0, 14 15,4 

Scenario B . Aantal - 3 dagen 

overschriidingsdagen 

so, 99,2-percentiel - -- 6,8 

99, 7-percentiel - -- 10, 1 

* inclusief zeezoutcorrectie 
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Tabel 7.24 - -------
Maxim a a I berekende 

lmmissieconcentraties 

(Zo= 1,0 m). overige 

componenten 

luchlkwaliteiteisen 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

De maximale jaargemiddelde concentratie PM,,, zal ook hier minder dan 15,4 µg/m' 

bedragen. 

Voor de componenten die niet opgenomen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 

is getoetst bij de woningen rondom het industrieterrein industriehaven. In onderstaande 

tabel is een overzicht van de resultaten bij de woningen weergegeven. 

Component 
omschrijving Achtergrond 

Bijdrage REC bij woningen 
-concentratie 

Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

Ii• Im'! [µg/m ' J (µg/m ' l [µ /m'l !µ /m 'I 
HCI . Jaargemiddeld 0,81 0,015 0,019 0,013 0,005 

. 99,99-percentiel 
.. 2,32 2,20 2,23 1,50 

HF . Jaargemiddeld 0,04 0,00082 0,00077 0,00039 0,00012 

99, 7 -percentiel -- 0,033 0,029 0,021 0,009 . 
Ji_g jaargemiddeld 0,003 1,48E-05 1,60E-0_5 _ 1,24E-05 . _Ot42E-C 

Som zw. met. jaargemiddeld onbekend 0,00015 0,00016 0,00012 0,00004 

(n=9) 

PCDD/PCDF jaargemiddeld onbekend 3,24E-11 3,49E-11 2,96E-11 0,96E-11 

~7~.2~---------=B=E~REKENINGSRESULT~TEN RUWHEIDS.l,,g!f.GTE 2;0 = 0,077 M 

7.2.1 HylMlS~IECONTOUREN FUN STOF (P1V!.,0LSC~_A_BIQ_~ 

De immissiecontouren fijn stof vanwege de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie in scenario A na de inregelperiode (na het eerste jaar) zijn in onderstaande 

figuur weergegeven. 
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Figuur 7.22 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM10 in 

µg/m3 scenario A vanwege REC 

na de inregelperiode (na het 

eerste jaar), 20 = 0,077 m 

7.2.2 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

De ruwheidslengte (Z
0

) van 0,077 m leidt in scenario A tot een bijdrage van 0,03 µg/m' aan 

de jaargemiddelde concentratie fijn stof. Deze bijdrage is lager dan bij een ruwheidslengte 

van 1,0 m. 

Voor fijn stof (PMw) zijn in Figuur 7.23 de immissiecontouren vanwege de bijdrage van de 

REC in scenario B na de inregelperiode weergegeven. 
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Figuur 7.23 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM 10 in 

µg/m 3 scenario B vanwege REC 

na de inregelperiode (na het 

eerste jaar), Z0 = 0,077 m 

7.2. 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

In scenario R is de bijdrage van de REC ten hoogste 0,14 µg/m' aan de jaargemiddelde 

concentratie fijn stof. Deze maximale bijdrage is nagenoeg gelijk aan de bijdrage bij een 

ruwheidslengte van 0,077 m. De immissiecontouren bij 0,077 m zijn iets groter omdat in 

scenario B de bijdrage vooral door schepen en transportactiviteiten, met een relatief lage 

bronhoogte, wordt bepaald. 

IMMISSIECONTILUREN WAT.f_RSTO FLUO IDE HF 

Voor waterstoffluoride (HF) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de 

bijdrage van de REC na de inregelperiode weergegeven. 
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Figuur_7_.2_4 ______ _ 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage HF in 

µg/m 3 vanwege REC na de 

inregelperiode (na het eerste 

jaar), Z0 = 0,077 m 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

Een ruwheidslengte van 0,077 m resulteert in een lagere bijdrage. De rnaxirnale bijdrage aan 

de jaargerniddelde concentratie HF op de rand van het industrieterrein bedraagt 0,0006 

µg/m'. 

""'7=.2~.4~------~MAXLMALE JMMISSIECON~ENTRATI E S 

Tabel 7.25 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties na het 

eerste jaar 

[Zo=0,077 ml. componenten 

uit Wet milieubeheer 

Tabel 7.25 geeft een overzicht van de irnmissieconcentraties van de componenten uit de Wet 

milieubeheer die in de omgeving (gebied van 4 x 4 km) van de REC warden bereikt. Per 

component wordt steeds de hoogst voorkomende concentratie weergegeven. 

Component Omschrijving 
Achtergrond-

maxima al Maximaal 

concentratie 
bron- totaal 

bijdrage cone. 

[µ /m'] Iµ /m'l lµglm 'J 
PM,,* . J aargemiddeld 13,1-15,4 0,03 15,4 

Scenario A . Aantal - 3 dagen 

overschrijding;sdag;en 

PMIO* • Jaargemiddeld 13,1-15,4 0,14 15,4 

Scenario 8 . Aantal - 3 dagen 

overschrijding;sdag;en 

so, 99,2-percentiel - - 6,3 

99,7-percentiel - - 9,3 
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Tabel 7.26 

Berekende 

immissieconcentraties 

[Zo"'0,077 ml, overige 

componenten 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN ] 

* Inclusief zeezoutcorrectie 

De maximale jaargemiddelde concentratie PM,,, bedraagt minder clan 15,4 µg/m' . 

Voor de componenten die niet opgenomen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 

is getoetst bij de woningen random het industrieterrein Industriehaven. In onderstaande 

tabel is een overzicht van de resultaten bij de woningen weergegeven. 

omschrijving Achtergrond 
Component . Bijdrage REC bij woningen 

-concentrat1e 

Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

lµg/m 'l [µg/m'] [µg/m' l [µg/m' ] [µg/m'J 
HCI . Jaargemiddeld 0,81 0,008 0,014 0,012 0,004 

. 99,99-percentiel -- 2,07 1,89 2,25 1,40 

---
HF . Jaargemiddeld 0,04 0,00040 0,00054 0,00032 0,00008 

I 99, 7-percentiel - 0,020 0,026 0,021 0,006 

Hg jaargemiddeld 0,003 0,79E-05 1,20E-05 1,09E-05 0,32E· 

Som zw. met. jaargemiddeld onbekend 0,00008 0,00012 0,00011 O,OOO!J_ 

~) 
PCDD/PCDF jaargemiddeld onbekend 1,75E-11 2,62E-11 2,43E-11 0,73E-11 
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LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEJ 

HOOFDSTUK 

lnvloed windturbine 

Ten noorden van de schoorsteen staan twee wind turbines, elk met een ashoogte van 55 men 

een diameter (rotorbladen) van 54,5 m. Deze windturbines zullen mogelijk invloed kunnen 

hebben op de pluim vanuit de schoorsteen. De mate van invloed is afhankelijk van de 

windrichting en de windsnelheid. Het NNM voorziet niet in de invloed van wind turbines. 

KEMA heeft een rekenmethodiek ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met het 

effect van de wind turbines. De berekeningen zijn uitgevoerd met het model KEMA STACKS 

versie 2009, dat is goedgekeurd door VROM voor het uitvoeren van 

luchtverspreidingsberekeningen. De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Regeling 

Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) 2007. Belangrijk aspect bij de berekeningen is de invloed 

van windturbines op de verspreiding van de rookgassen van de REC. Hiervoor is een door 

KEMA ontwikkelde rekenmethodiek toegepast, welke door VROM/RIVM is geevalueerd en 

bruikbaar geacht voor situaties die moeten voldoen aan drie criteria: 

1 de uitlaat van de schoorsteen waaraan gerekend wordt, is niet meer dan 25 meter lager 

dan de windmolen waardoor de pluim wordt be'invloed; 

2 elk van de windmolens waarvoor het zogmodel wordt toegepast staat zo ver van de 

schoorsteen dat de pluim slechts in een kleine windhoek wordt be'invloed; 

3 de achtergrondconcentraties zijn dusdanig laag dat, zelfs als de concentratiebijdrage van 

de schoorsteen met 50"/c, wordt onderschat, de totale concentraties nog steeds aan de 

relevante grenswaarden voldoen. Hierbij kan rekening warden gehouden met de locaties 

waar wettelijk gezien niet behoeft te warden getoetst (toepasbaarheid en blootstelling). 

Ad 1). De schoorsteen is 44 men de ashoogte van de windturbine is 55 m. 

Ad 2). Het begrip "klein" behoeft nadere invulling. De windmolens staan op 95, 

respectievelijk 295 m afstand van de schoorsteen. De goedkeuring van de minister heeft 

betrekking op de Fibroned situatie (KEMA, 2009), waar een wind turbine met een rotor van 

90 mop een afstand van 100 m van de schoorsteen staat. In het onderhavige geval gaat het 

om een rotordiameter van 55 m, die dus bij een kleinere windhoek wordt aangestreken. 

Ad 3). Alle achtergrondconcentraties zijn in de onderhavige locatie laag te noemen: geur 

heeft geen achtergrond; N02 en PM 10 (de meest kritische stoffen in het Nederlandse 

luchtkwaliteitsbeleid) achtergrondconcentraties zijn minstens 20 ug/m3 onder de 

grenswaarde. De bronbijdragen aan de concentraties zijn zonder meer laag te noemen; in 

eventuele gevallen waarin hierover twijfel zou kunnen bestaan, is juist daarom steeds 

conservatief gerekend, conform de beschikking van de minister van VROM. 

KEMA heeft ook verspreidingsberekeningen uitgevoerd voor alle componenten (ook geur), 

waarbij rekening met het effect van de windturbine is gehouden. KEMA heeft de 

berekeningen uitgevoerd voor het eerst jaar (maatgevend). Een uitgebreide beschrijving van 

ARCADIS I 53 



Tabel 8.27 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties eerste 

jaar [Zo=1,0 m] met invloed 

van windturbine, componenten 

Wet milieubeheer 

luchtkwaliteiteisen 

Figuur 8.25 

Locatie immissiepunten bij 

woningen 

Tabel 8.28 

Berekende 

immissieconcentraties eerste 

jaar [Zo=1,0 ml met invloed 

windturbine overige 

componenten 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN! 

de gehanteerde methodiek en de resultaten zijn beschreven in het KEMA-rapport. Het 

KEMA-rapport is opgenomen als bijlage 2 van dit rapport. Een samenvatting van de 

berekende immissieresultaten door KEMA is in Tabel 8.27 en Tabel 8.28 weergegeven. In 

deze tabellen zijn resultaten opgenomen van het eerste jaar met ruwheidslengte 1 m. 

Component Omschrijving Achtergrond Maxi male Maximale totaal 

- - -- - -
CQO<:;entratie - bronbijdrage concentratie _ --

[µg/m '] (µg/m'J lµgtm ' I 

NO, Jaargem 9,1 -12.4 0,9 12.4 

Scenario A N > uurgem --
NO, Jaargem 9,1 - 12,4 1,4 12,5 

Scenario B N > uurgem 

PM10 Jaargem 13, 1 - 15,4 0,1 15,4 

Scenario A N > daggem 

PM10 Jaargem 13, 1 -15,4 0,1 15,4 

Scenario B N > daggem 

so, P99,2 jaargem 1,0 10,9 

P99,7 daggem 13,0 -
co 98-percentiel 203,9-214,5 -- 461,0 

Cd (+Tl) jaargem 0,00016 (Cd) 0.00006 0,00022 

Voor de componenten die niet opgenomen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 

is getoetst bij de woningen random het industrieterrein Industriehaven. ln onderstaande 

Component 

HCI" 

omschrijving Achtergrond 

-concentratie 
Bijdrage REC bij woningen 

Woning 1 Woning 2 

(µg/m ' I (µg/m' l fµg/m '] _ .. __ .... 
• 99,99- ercentiel 

Woning 3 

[µg/m 'J 
I I 

Woning4 

/µg/m '] 
I II I 

I.' 
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Tabel 8.29 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties eerste 

jaar [Zo=0,077 m], 

componenten Wet 

milieubeheer 

luchtkwaliteiteisen 

Tabel 8.30 

Berekende 

immissieconcentraties eerste 

jaar [Zo=0,077 ml overige 

componenten 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN ' 

HF . Jaargemiddeld 0,04 0,0056 0,0028 0,0022 0,0001 

. 99, 7.::l?ercentiel - 0,072 0,037 0,030 0,003 
--
Hg jaargemiddeld 0,003 7,33E-05 3,22E-05 2,55E-05 0,09E-05 

C,H_ jaargemiddeld 0,51-0,54 0,0394 0,0172 0,0126 0,0005 

Som zw. met. jaargemiddeld onbekend 0.00073 0.00032 0.00025 0.00001 

(n=9) 

PCDD/PCDF jaargemiddeld onbekend 14.7E-11 6.69E-11 5.32E-11 0.18E-11 -
Geur (OU,lm' ) . 98-percentiel -- 0,47 0,20 0,21 0, 10 . 99.99-percentiel -- 1,56 0,76 0,95 1,45 

11 HC1 is opgeschaald op basis van de situatie na 1 jaar 

Uit de immissiecontouren (zie hoofdstuk 6 van dit rapport en KEMA-rapport) blijkt dat 

door de invloed van windturbine de contouren ten noorden van de wind turbine grater zijn. 

Uit de resultaten bij de woningen blijkt dat in de situatie zonder wind turbine (windsnelheid 

lager dan 3,5 m/ s) de hoogste immissies bij de woning ten noordoosten van de REC 

optreden vanwege de heersende windrichting uit zuidwest in Nederland. In de situatie met 

windturbine treden de hoogste immissies op bij de woning ten noorden van de REC. In 

zuidelijke richting blijkt dat in situatie met windturbine de concentraties aanzienlijk lager 

zijn, zie de resultaten bij woning 4. 

Voor een aantal componenten warden in Tabel 8.29 en Tabel 8.30 oak de resultaten voor 

ruwheidslengte 0,077 m gegeven. Deze berekeningen zijn alleen uitgevoerd voor de meest 

relevante componenten. Voor de overige componenten, die alien uitsluitend via de 

schoorsteen geemitteerd warden, geven de resultaten bij een ruwheidslengte van 1 meter 

(Tabel 8.27 en Tabel 8.28) de worst-case situatie weer. 

Component Omschrijving Achtergrond Maxima le Maximale totaal 

concentratie bronbijdrage concentratie 

[µg/m ' ] [µg/m1
] lµg/m'J 

NO, Jaargem 9,1 -12,4 0,5 12,4 

Scenario A N > uurgem 

NO, Jaargem 9,1-12,4 1,4 12,5 

Scenario B N > uurgem 

PM 10 Jaargem 13, 1 - 15,4 <0, 1 15,4 

Scenario A N > daggem 

PM, 0 Jaargem 13,1-15,4 0, 1 15,4 

Scenario B N > daqgem 

so, P99,2 jaargem 1,0 10,0 

P99, 7 dagqem 11,8 

Component 
omschrijving Achtergrond 

Bijdrage REC bij woningen 
-concentratie 

Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

(~1g/m ' l !~1 /m' I [µg/m'] lµg/m' J Jµg/m ' ] 
HF . Jaargemiddeld 0,04 0,0038 0,0022 0,0020 0,0001 

. 99, 7-oercentiel - 0,058 0,033 0,030 0,004 

Geur (OU,lm') . 98-percentiel - 0,44 0,26 0,37 0,18 . 99.99-percentiel -- 2,34 2,23 3,23 2,74 
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9.1 

Tabel 8.31 

Etmaalintensiteiten en 

verdeling over de categorieen 

Tabel 8.32 

lnvoerparameters 

9.2 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

HOOFDSTUK 

Verkeersaantrekkende 
werking 

UITGANGSPUNTEN 

Om inzicht te verkrijgen in de bijdrage van de REC aan de luchtkwaliteit langs de 

ontsluitingswegen zijn concentratieberekeningen langs de Lange Lijnbaan uitgevoerd. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor scenario A en B met en zonder normaal verkeer op de 

Lange Lijnbaan. Er zijn geen verkeersgegevens aanwezig van de Lange Lijnbaan. De 

gegevens van het meetpunt van de provincie Frys!an aan de Zuidwalweg, tussen de 

A31 /N31 en de Lange Lijnbaan, zijn daarom gebruikt. Deze verkeersgegevens hebben 

betrekking over het jaar 2006. Deze verkeersintensiteiten zijn met een groeipercentage van 

1 % per jaar verhoogd naar het jaar 2011. Bij de berekeningen is uitgegaan van de 

verkeersgegevens, zoals weergegeven in Tabel 8.31 . 

Etmaal 
motorvoertuigcategorie 

percentage(%] 

Licht Middel- Zwaar 
Weg 2006 2011 

zwaar 

Lange lijnbaan 5.490 5.770 80,5 11,9 7,6 

Lange lijnbaan +scenario A - 5.948 79,2 12,0 8,8 

Lange lijnbaan +scenario B - 5.890 80,0 ~ 8, 1 
-

In Tabel 8.32 zijn de voor het rekenmodel relevante wegkarakteristieken uitgewerkt, die zijn 

gebruikt als invoergegevens voor de berekeningen. In bijlage 4 zijn de invoergegevens van 

de wegen opgenomen. 

* Rekening gehouden met verdere invulling van het industrieterrein. 

De luchtkwaliteitberekeningen langs de Lange baan zijn uitgevoerd met het 

computerprogramma CAR II, versie 8.1, conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 

2007. 

BEREKENINGSRESULTATEN 

In Tabel 8.33 zijn de berekeningsresultaten voor NO, en PM,0 langs de Lange Lijnbaan 

weergegeven voor 2011. In de gepresenteerde cijfers is rekening gehouden met de 

zeezoutcorrectie. 
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Tabel 8.33 

Berekende concentraties in 

2011 

*inc/usief zeezoutcorrectie 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

NO, jaar-
Aantal Aantal 

overschrijdingen 
PM 10 jaar-

overschrijdingsdagen 
gemiddelde gemiddelde* 

[µg/m') 
uurgemiddelde 

[µg/m'J 
Etmaalgemiddelde* 

wegen (200 50 µg/m'J (50 µg!m'J 

achtergrondconcentratie 10,2 13,8 

Lange Lijnbaan AO 15. 1 0 14,6 2 

Lange Lijnbaan AO+ REC 0 
scenario A 15.4 14,7 2 - ---
Lange Lijnbaan AO + REC 0 
scenario B 15,2 14,6 2 

AO: autonome ontwikkeling 

De bijdrage vanwege de verkeersaantrekkende werking van de REC aan de NO, 

concentratie bedraagt voor scenario A en B respectievelijk 0,3 en 0,1 µg / m 3 en voor de fijn 

stof concentratie 0,1 µg/m'. 
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HOOFDSTUK 

Toetsing 

1'""'0""' • ..,,__ ______ _,,_Ef STE JAAR INREGELPERIODE 

Tabel 10.34 

Overzicht maximaal berekende 

immissieconcentraties met 

ruwheids\ente 1,0 en 0,077 m 

en de toetsing (eerste jaar) 

De toetsing van de resultaten van de immissieberekeningen aan de in hoofdstuk 2 gestelde 

toetsingswaarden wordt weergegeven in Tabel 10.34. 

Component Toetsingswaarde 

Concentratie Concentratie 

incl. incl. 

achtergrond- achtergrond

concentratie concenlratie 

Zo = 1,0 Zo = 0,077 

Toetsing 

- ----- --------------11-Ji /m:l·---+1~1-gtm~l------
Stikstofdioxide . Grenswaarde 40 µg/m3 a\s 12,4 12,4 voldoet 

* /nclusief zeezoutcorrectie (NO,) 
jaargemidde\de (vanaf 

Scenario A 

Stikstofdioxide 

(NO,) 

Scenario B 

Fijn stof (PM, 0)* 

Scenario A 

Fijn stof (PM
10

)* 

Scenario B 

. 

. 

. 

. 

. 

2015) 

Grenswaarde 200 µg/m3 

als uurgemidde\de 

(max. 18x per jaar 

overschri"ding) vanaf 2015 

Grenswaarde 40 µg/m3 ab 

jaargemidde\de (vanaf 

2015) 

Grenswaarde 200 µg/m3 

a\s uurgemiddelde 

(max. 18x per jaar 

overschrijding) vanaf 2015 

Grenswaarde 40 µg/m3 a\s 

jaargemidde\de (vanaf 

juni 2011) 

Grenswaarde 50 µg/m3 a\s 

24-uurgemiddelde 

(max. 35x per jaar 

overschrijding) vanaf juni 

2011 

Grenswaarde 40 µg/m3 a\s 

jaargemidde\de (vanaf 

juni 2011) 

Grenswaarde 50 µg/m3 a\s 

24-uurgemiddelde 

(max. 35x per jaar 

overschri"ding) vanaf_j~ 

0 keer O keer voldoet 

12,5 , 2,4 voldoet 

6 keer 6 keer vo\doet 

15,4 15,4 voldoet 

3 dagen 3 dagen vo\doet 

15,4 15,4 voldoet 

3 dagen 3 dagen voldoet 
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Concentratie Concentratie 

ind. ind. 
Component Toetsingswaarde 

achtergrond- achtergrond-
Toetsing 

concentratie concentratie 

Zo = 1,0 Zo = 0,077 

lµglm ' I [µ m'] 

2011 

Fijn stof (PM~,) . Richtwaarde 25 µg/m3 als <15,4 <15,4 voldoet 

jaargemiddelde vanaf 

2010 . Grenswaarde 25 µg/m3 als 

jaargemiddelde vanaf 

2015 
Koolstofmonoxide • Grenswaarde 3.600 µg/m3 460 als p98 460 als p98 voldoet 
(CO) 

als 98- ercentielwaarde 

Zwaveldioxide . Grenswaarde 350 µg/m3 7,0 als p99,2 6,8 als p99,2 voldoet 
(SO,) als uurgemiddelde 

(max. 24x per jaar 

overschrijding) 

Grenswaarde 125 µg/m3 
10, 1 als 9,6 als p99,7 

• 
p99,7 voldoet 

als 24-uurgemiddelde 

{max. 3x per jaar 

overschri"din ) 

Cadmium {Cd) (+ Streefwaarde 0,005 µg/m' als 0,00018 0,00017 voldoet 
thalium (Tl)) jaar emiddelde (vanaf 2013) 

CxHy {berekend en Grenswaarde 5 µg/m' als 0,56 0,55 voldoet 

getoetst als jaargemiddelde 
Benzeen (C H,)) 

Zoutzuur (HCI) . Jaargemiddelde {niet 0,84 0,84 

bekend) 
4,88 als 7,35 als voldoet . Richtwaarde 5.000 µg/m3 
p99,99 p99,99 

als uur emiddelde 
Waterstof- . Jaargemiddelde {niet 0,043 0,042 

fluoride {HF) bekend) . 24-uurgemiddelde (niet 
0,037 0,034 

bekend) 

Kwik {Hg) Streefwaarde 0,2 µg/m' als 0,003 0,003 voldoet 
jaargemiddelde 

Som zware Onbekend 0,00032 0,00024 
metalen** 

Dioxinen/furanen Geen luchtkwaliteitsnorm 6,64E-11 5,00E-11 

aanwezi 

** Som: As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V 

Uit de toetsing blijkt dat alle componenten aan alle toetsingswaarden voldoen. 

=1 0,.. .... =2~-------'-N,_,_A~HET EERSTE JAAR NA INREGELPERIODE 

Na de optimalisatie van de installatie (na de inregelperiode) worden voor enkele 

componenten lagere emissieconcentraties aangevraagd dan in het eerste jaar, zie hoofdstuk 

4. De toetsing van de resultaten van deze componenten zijn weergegeven in Tabel 10.35. 
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Tabel 10.35 Concentratie Concentratie 

Overzicht maximaal berekende 

immissieconcentraties met 

incl. incl . 
Component Toetsingswaarde 

achtergrond- achtergrond-
Toetsing 

concentratie concen tr a tie 
ruwheidslente 1,0 en 0,077 m 

Zo = 1,0 Zo = 0,077 
en de toetsing (na het eerste 

jaar) Fijn stof (PM,0}* . Grenswaarde 40 µg/m3 als 15,4 15,4 voldoet 

(µom '] (µg/m '] 

Scenario A 
jaargemiddelde (vanaf 

* lndusief zeezoutcorrectie 
juni 2011) . Grenswaarde 50 µg/m3 als 3 dagen 3 dagen voldoet 
24-uurgemiddelde 

(max. 35x per jaar 

overschrijding) vanaf juni 

2011 

Fijn stof (PM
10

}* . Grenswaarde 40 µg/m3 als 15,4 15,4 voldoet 
Scenario B 

jaargemiddelde (vanaf 

juni 2011) . Grenswaarde 50 µg/m3 als 2 dagen 3 dagen voldoet 
24-uurgemiddelde 

(max. 35x per jaar 

overschrijding) vanaf juni 

2011 

Fijn stof (PM,,,) . Richtwaarde 25 µg/m3 als <15,4 <15,4 voldoet 

jaargemiddelde vanaf 

2010 . Grenswaarde 25 µg/m3 als 

jaargemiddelde vanaf 

2015 

Zwaveldioxide . Grenswaarde 350 µg/m3 6,8 als p99,2 6,3 als p99,2 voldoet 

(SO,) 
als uurgemiddelde (max. 

24x per jaa r 

overschrijding) . Grenswaarde 125 µg/m3 10, 1 als 9,3 als p99, 7 voldoet 

als 24-uurgemiddelde p99,7 

(max. 3x per jaar 

overschri "din ) 

Waterstof- . Jaargemiddelde (n iet 0,041 0,041 

fluoride (HF) 
bekend) 

24-uurgemiddelde (niet 
0,033 0,026 . 

bekend) 

Zoutzuur (HCI) Jaargemiddelde (niet 0,83 0,82 

bekend) 
2,32 als 2,25 als voldoet • Richtwaarde 5.000 µg/m3 
p99,99 p99,99 

als uur emiddelde 

Kwik (Hg) Streefwaarde 0,2 µg/m' als 0,003 0,003 voldoet 

jaargemiddelde 

Som zware Onbekend 0,00016 0,00012 

metalen** 

Dioxinen/furanen Geen luchtkwaliteitsnorm 3,49E-11 2,62E-11 

aanwezig 
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**Som: As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V 

Uit de toetsing blijkt dat alle componenten aan alle toetsingswaarden voldoen. 

=1=0=.3~------=EE=R=S~T=E=JA~A~f!_ MET INVLOED WINDTURB E 

Tabel 10.36 

Overzicht maximaal berekende 

immiss1econcentraties met 

ruwheidslengte 1,0 m met 

invloed van de windturbine en 

de toetsing van het eerste jaar 

(maatgevend) 

* lndusief zeezoutcorrectie 

De toetsing van de resultaten van de immissieberekeningen met invloed van de 

wind turbine aan de in hoofdstuk 2 gestelde toetsingswaarden wordt weergegeven in Tabel 

10.36. 

Stikstofdioxide 
(NO,) 

Scenario A 

Stikstofdioxide 
(NO,) 

Scenario B 

Fijn stof (PM 10)* 

Scenario A 

Fijn stof (PM
10

)* 

Scenario B 

• Grenswaarde 40 µg/m' als 

jaargemiddelde (vanaf 2015) 

• Grenswaarde 200 µg/m' als 

uurgemiddelde 
(max. 18x per jaar 
overschrijding) vanaf 2015 

• Grenswaarde 40 µg/m' als 

jaargemiddelde (vanaf 2015) 

• Grenswaarde 200 µg/m 3 als 

uurgemiddelde 
(max. 18x per jaar 
overschri'ding) vanaf 2015 

• Grenswaarde 40 µg/m' als 

jaargemiddelde (vanaf juni 

2011) 

• Grenswaarde 50 µg/m" als 

24-uurgemiddelde 
(max. 35x per jaar 
overschrijding) vanaf juni 
2011 

• Grenswaarde 40 µg/m' als 

jaargemiddelde (vanaf juni 

2011) 

• Grenswaarde 50 µg/m' als 

24-uurgemiddelde 
(max. 35x per jaar 
overschrijding) vanaf juni 
2011 

Koolstofmonoxide • Grenswaarde 3.600 µg/m" 

(CO) als 98- ercentielwaarde 

Zwaveldioxide • Grenswaarde 350 µg/m3 als 
(SO,) uurgemiddelde 

(max. 24x per jaar 
overschrijding) 

• Grenswaarde 125 ~1g/m" als 

24-uurgemiddelde (max. 3x 

12,4 voldoet 

0 keer voldoet 

12,5 voldoet 

6 keer voldoet 

15,4 voldoet 

3 dagen voldoet 

15,4 voldoet 

3 dagen voldoet 

461,0 als p98 voldoet 

10,9 als p99,2 voldoet 

13,0 als p99,7 voldoet 
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Tabel 10.37 

Berekende 

immissieconcentraties vanwege 

verkeersaantrekkende werking 

en toetsing 

* lndusief zeezoutcorrectie 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

Cadmium (Cd) (+ 

thalium (Tl)) 

CxHy (berekend en 

getoetst als 

Benzeen (C H )) 

Zoutzuur (HCI) 

Waterstof
fluoride (HF) 

Kwik (Hg) 

Som zware 
metalen* 

Dioxinen/furanen 

Streefwaarde 0,005 µg/m ' als 

jaargemiddelde (vanaf 2013) 

Grenswaarde 5 µg/m 3 als 

jaargemiddelde 

• Jaargemiddelde (niet 

bekend) 

• Richtwaarde 5.000 µg/m' 

als uur emiddeld 

• jaargemiddelde (niet 

bekend) 

• 24-uurgemiddelde (niet 

bekend) 

Streefwaarde 0,2 µg/m ' als 

jaargemiddelde 

Onbekend 

Geen luchtkwaliteitsnorm 
aanwezig 

*Som: As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V 

0,00022 voldoet 

0,55 voldoet 

0,87 

7,82 als p99,99 voldoet 

0,046 

0,072 

0,003 voldoet 

0,00073 

14,7E-11 

Uit de toetsing blijkt dat alle componenten, met de invloed van de windturbine, aan alle 

toetsingswaarden voldoen. 

VERKEERSAANTREKKENDE WERKING 

De toetsing vanwege de verkeerssaantrekkende werking is in Tabel 10.37 weergegeven. 

NO,jaar-
Aantal Aantal 
overschrijdingen 

PM,, jaar-
overschrijdingsdagen 

gemiddelde gemiddelde* 
[µg/m 'J 

uurgemiddelde 
[µg/m'] 

Etmaalgemiddelde* 
wegen [200 50 µg/m 'J [SO µg/m'J 
Grenswaarde 40 18 40 35 

Lange Lijnbaan AO 15, 1 0 14,6 2 
Lange Lijnbaan AO +REC 0 
scenario A 15,4 14,7 2 
Lange Lijnbaan AO + REC 0 
scenario B 15,2 14,6 2 

Langs de Lange Lijnbaan wordt ruimschots voldaan aan de grenswaarden. Gelet op de 

bijdrage van activiteiten van de REC en van verkeersaantrekkende werking en de aanwezig 

achtergrondconcentraties zal ook de cumulatie de grenswaarden niet bereiken. 
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Tabel 11.38 

Overzicht maximale 

depositiewaarden in 

Waddenzee 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN EN ERG IE CENTRALE HARLINGEN I 

HOOFDSTUK 

Depositie 

Naast het berekenen van de immissiesituatie in de omgeving van de REC is ook de depositie 

van de verzurende en vermestende componenten NO,, NH,, S02 en HF berekend. De 

berekeningen zijn uitgevoerd voor de situatie na de inregelperiode. Ook voor de 

depositieberekeningen is gebruik gemaakt van de pc-applicatie KEMA STACKS versie 

2009.1. 

De depositie is vooral ter plaatse van beschermde natuurgebieden van belang (Zoals 

Waddenzee). De depositieberekeningen zijn uitgevoerd voor een gebied van circa 18x18 km. 

De depositieberekeningen zijn zonder gebouwinvloed uitgevoerd. Het is niet mogelijk om 

depositie te berekenen in combinatie met gebouwinvloed. Voor de depositieberekeningen is 

uitgegaan van de laagst mogelijk ruwheidslengte (Z
0

) van 0,03 m omdat de depositie in de 

Waddenzee bepalend is. 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de maximaal optredende 

depositiewaarde in de Waddenzee. 

Component Coordinaten Eenheid 
Maxima al 

depositie 

x y 

N-depositie: 
NO, (scenario B) 158000 579800 mol/ha/jaar 1 

NH, 157600 578600 mol/ha/jaar 8 

Totaal N=NO .. +NH, 157600 578600 mol/ha/jaar 9 

50,-depositie 158000 579800 mol/ha/jaar 1 

H F-depositie 157600 578600 mol/ha/jaar 0,2 
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HOOFDSTUK 

Samenvatting & 
conclusie 

In opdracht van Afvalsturing Friesland N.V. heeft ARCADIS een luchtkwaliteitonderzoek 

uitgevoerd voor de Reststoffen Energie Centrale (hierna: REC) in Harlingen. 

In het kader van een milieuvergunningaanvraag heeft Pro Monitoring eerder een 

luchtonderzoek aan de REC verricht. Het onderzoek is beschreven in het Pro Monitoring

rapport 'Rapportage betreffende luchtkwaliteitsonderzoek REC Harlingen' van 19 juni 2008. 

Bij uitspraak van de Raad van State van 13 januari 2010 werd de door de provincie Friesland 

aan de REC verstrekte vergunning Wet milieubeheer vernietigd. Ten aanzien van 

luchtverspreidingsberekeningen is in de uitspraak van de Raad van State opgemerkt dat de 

berekeningen niet de worst-case situatie weergeven voor wat betreft de ruwheidslengte en 

de gebouwinvloed. Daarnaast is opgemerkt dat het niet duidelijk is wat de invloed is van de 

aanwezige windturbine nabij de REC op de pluimverspreiding. Raad van State baseerde 

zich op het deskundigheidsbericht van Stich ting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). Er 

is naar voren gebracht dat het Nieuw Nationaal Model (NNM) feitelijk niet is gevalideerd 

voor berekeningen boven grate wateren (zee/grote meer). Voor de berekeningen boven 

grate wateren kan volgens het ad vies vnn Stl\R met een aElngepaste ruwheidslengte een 

benadering warden verkregen. 

Naar aanleiding van voornoemde uitspraak is het luchtkwaliteitonderzoek van Pro 

Monitoring geactualiseerd en rekening gehouden met de kritiekpunten en kanttekeningen 

van de StAB. Het luchtkwaliteitonderzoek maakt deel uit van de aanvulling voor een 

milieuvergunningaanvraag. In dit onderzoek is rekening gehouden met de nieuwe inzichten 

wat betreft de meest recentc emissiefactoren (van transport), de ach tergrondconcentraties, 

het rekenmodel en invoerparameters. 

Voor de verkeersemissies ten gevolge van de aanvoer van afvalstoffen en de afvoer van 

bodemas warden twee scenario's in het onderzoek onderscheiden: 

Scenario A: aanvoer afval, 100% door middel van vrachtauto's en afvoer bodemas, 

100% door vrachtauto's; 

Scenario B: aanvoer afval, 50% per vrachtauto en 50% per schip en afvoer bodemas, 

100% per schip. 

Gedurende de inregelperiode (eerste jaar) van de installatie gelden voor enkele 

componenten hogere emissie-eisen. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het eerste jaar 

(inregelperiode van de installatie) en een jaar daarna. Aile berekeningen zijn uitgevoerd met 

het referentiejaar 2011. In deze berekeningen is geen rekening gehouden met de effecten van 
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de windturbine en gelden wanneer de wind turbine stil staat. De effecten van de 

wind turbine op de verspreidingsberekeningen zijn onderzocht door KEMA. 

Gebouwinvloed 
De diverse gebouwen kunnen niet afzonderlijk worden gemodelleerd. Voor iedere bron kan 

een gebouw met een hoogte worden gemodelleerd. Bij de gebouwroutine is gesteld dat 

bronnen die meer dan 2 a 3 maal de gebouwhoogte zijn, niet door het gebouw be'invloed 

worden. Als gebouwdimensies is 42 x 159 x 38m(bx1 x h) gehanteerd, zie rode vlak Figuur 

5.5. Het gebouw bestaat namelijk uit verschillende delen. Het laagste deel (ongeveer 11 m) 

bei'nvloedt het pluimgedrag zeker niet (verhouding schoorsteenhoogte/ gebouwhoogte >2 a 

3). Van de andere delen van het gebouw is niet uitgesloten dat deze het pluimgedrag wel 

beinvloeden. Daarom zal daar rekening mee gehouden worden. Het eerste gebouwdeel is 31 

m hoog en het volgende deel 44 rn, het derde deel is 36 m hoog. Het model rekent met 1 

hoogte; daarom worden voor het vervangend gebouw de genoemde dimensies genomen. 

Daarmee wordt aan de voorzichtige kant gerekend; een te laag gebouw maakt dat de 

pluimbe'invloeding en daarmee de concentraties worden onderschat; een te hoog gebouw 

maakt dat het verdunnend effect van het gebouw op de lage bronnen wordt overschat. Door 

het gebouwdeel van 31 m hoger te nemen clan in werkelijkheid, wordt een conservatieve 

aanpak nagestreefd voor de pluimbei:nvloeding bij de schoorsteen. De keus van 38 mis 

ingegeven door de gemiddelde waarde te nemen van de twee eerste, hoogste gebouwdelen 

44 en 31 m. Op deze wijze wordt het gebouwinvloed op de lagere bronnen optimaal 

meegenomen. 

Ruwheidslengte (Zo) 

In het NNM zijn vijf ruwheidstypen (meest voorkomend in Nederland) voor gedefinieerd 

(open (0,03 m) t/m gesloten (1,0 m)). Voor luchtverspreidingsberekeningen is een 

immissiegebied van 4 x 4 km beschouwd. Voor dit gebied is een ruwheidslengte van 0,077 

m berekend op basis van de ruwheidskaart van het KNMI. De ruwheidskaart van het KNMI 

houdt geen rekening met toekomstige ontwikkelingen, verdere invulling van het 

industrieterrein, zoals StAB heeft opgemerkt. Wanneer het industrieterrein verder wordt 

ingevuld, zal de ruwheidslengte op het industrieterrein verder toenemen. Volgens de 

handreiking NNM is voor een industrieterrein veelal een ruwheidslengte van 1 m van 

toepassing. Een ruwheidslengte van 1 mis tevens de hoogst mogelijke ruwheidslengte in 

het rekenmodel. 

Voor berekeningen boven zee geldt een ruwheidslengte van 0,0002 m volgens de 

handreiking NNM. Het NNM is niet geschikt en ook niet gevalideerd voor berekeningen 

boven zee. StAB zegt in haar ad vies dat door een aangepaste ruwheidslengte een 

benadering kan warden verkregen. In het rekenmodel is een ruwheidslengte van 0,03 het 

laagst rnogelijke. Een ruwheidslengte van 0,03 mis niet mogelijk in combinatie met 

gebouwsinvloed, omdat een ruwheidslengte van 0,03 m voor vlak land met geringe 

obstakels geldt. Een ruwheidslengte van 0,077 min combinatie met gebouwsinvloed kan 

beschouwd worden als conservatief voor berekeningen boven zee11
• In dit onderzoek zijn de 

verspreidingsberekeningen met twee ruwheidslengten uitgevoerd: 0,077m en 1,0 m. 

"Volgens artikel 5.19 uit de Wm hoevcn de concentraties boven zee niet getoetst te worden. 

ARCADIS 165 
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Locale invloeden 
Ten noorden van de schoorsteen staan twee wind turbines, elk met een rotorhoogte van 55 m 

en een diameter (rotorbladen) van 54,5 m. Deze wind turbines zullen mogelijk invloed 

kunnen hebben op de pluim vanuit de schoorsteen. De mate van invloed is afhankelijk van 

de windrichting en de windsnelheid. Het NNM voorziet niet in de invloed van 

wind turbines. De effecten van windturbine op de verspreidingsberekeningen zijn 

onderzocht door KEMA. KEMA heeft een rekenmethodiek ontwikkeld waarbij rekening 

wordt gehouden met het effect van de wind turbines. Dit rekenmodel is door KEMA eerder 

toegepast in vergelijkbare situaties en in ABRvS procedures ingebracht. De methodiek is 

door VROM/RIVM geevalueerd en voor situaties waarbij de schoorsteenhoogte en de as 

van de wind turbine niet te veel van elkaar verschillen als bruikbaar aangemerkt. 

Resu/taten en conclusies 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat door de gebouwinvloed de hoogste concentratie nabij 

de REC optreden. Een lagere ruwheidslengte heeft in dit onderzoek een gunstig effect op de 

immissieresultaten. Uit de irnmissiecontouren blijkt dat door de invloed van wind turbine de 

contouren ten noorden van de wind turbine grater zijn. Uit de resultaten bij de woningen 

blijkt dat in de situatie zonder wind turbine (windsnelheid lager dan 3,5 ml s) de hoogste 

immissies bij de woning ten noordoosten van de REC optreden vanwege de heersende 

windrichting uit zuid WPst in Necierl<ind . In de situatie met wind turbine treden de hoogste 

immissies op bij de woning ten noorden va n de REC. In zuidelijke richting blijkt dat in 

situatie met wind turbine de concentraties aanzienlijk lager zijn . 

In dit onderzoek zijn de componenten uit de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (NO,, 

PMw SO,, CO en Cd) getoetst vanaf de terreingrens van de REC. Overige componenten zijn 

getoetst bij de meest dichtbijgelegen woningen random het industrieterrein Industriehaven. 

Alle componenten en alle onderzochte situaties (ruwheidslengte 0,077 en 1,0 m, eerste jaar 

en daarna en de situatie met en zonder windturbine) voldoen aan de gestelde normen. 

ARCADIS 166 



BIJLAGE 1 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOF FEN ENERGIE CENTRAlE HARLINGEN I 

lnvoergegevens KEMA-Stacks 

Opmerking: Componenlen met lage emissie zijn voora f aan de berekcningen opgeschirnld 
en ven ·olgens de resul taten gedeeld door dezelfde opschaa lfoctor. 
Da l is gedacHl om afrondingsfou len in de emissie-invoer in hel rekenmodel te vermijdcn. 
Emissie-invoerparameter in hel model is kg/s. De gehan teerde opschaalfacto ren zijn 
hieronder wcc1·gegeven: 

• Cd & Tl: factor 1000 

• PCDD/ PCDF: fa ctor 100.000.000 

• Hg: factor 100 

• Som zware metalen: factor 10 

ARCADIS I 67 



LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN I 

BIJLAGE 2 KE MA-rapport 

ARCADIS 168 



LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEJ 

( 

BIJLAGE 3 lnvoergegevens verkeersaantrekkende werking 

ARCADIS l 69 
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1 INLEIDING 

In opdracht van REC Harlingen is door Arcadis het rapport "Luchtkwaliteitonderzoek 

Reststoffen Energie Centrale Harlingen" opgesteld en door Odournet het rapport 

"Geuronderzoek afvalverbrandingsinsta!latie REC te Harlingen". In deze analyses wordt 

onvoldoende ingegaan op de invloed van twee nabijgelegen windturbines op de verspreiding 

van de emissies door REC Harlingen. 

Aan KEMA is gevraagd de berekeningen van Arcadis en Odournet, welke zijn uitgevoerd met 

het model KEMA STACKS, nogmaals uit te voeren maar nu gebruik makende van 

een rekenmethodiek waarin het effect van windmolens wel wordt meegenomen. Deze 

methodiek is door KEMA ontwikkeld , eerder toegepast in vergelijkbare situaties en in ABRvS 

procedures ingebracht. De methodiek is door VROM/RIVM geevalueerd en voor situaties 

waarbij de schoorsteenhoogte en de as van de windturbine niet te veel van elkaar verschil\en 

als bruikbaar aangemerkt. 

De inputgegevens voor de berekeningen zijn gelijk aan de invoergegevens die gebruikt zijn 

voor de berekeningen van Arcadis en Odournet. De scenariobestanden (inputbestanden) 

voor het KEMA STACKS model heeft KEMA ontvangen van Arcadis en Odournet. Daarna 

zijn de berekeningen nogmaals uitgevoerd met het model waarin de invloed van 

windturbines wordt meegenomen De kenmerken van de windturbines zijn niot opgenomen 

in de scenariobestanden (waardoor deze exact gelijk blijven aan de scenariobestanden van 

Arcadis en Odournet), maar worden rechtstreeks in het rekenmodel ingevoerd. De 

verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd voor de componenten fijn stof (PM 10), N02, CO, 

S02 , CxHy, HCI, HF, Hg, Cd, som zware metalen (som van As, Co, Cr, Cu , Mn, Ni , Pb, Sb en 

V), PCDD/PCDF (dioxinen en furanen) en geur. De resultaten van de KEMA-studie warden 

gepresenteerd in tabellen (hoofdstuk 4) en contourplots (hoofdstuk 5). 
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2 METHODIEK 

2.1 Algemeen 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het model KEMA STACKS versie 2009, dat is 

goedgekeurd door VROM voor het uitvoeren van luchtverspreidingsberekeningen. De 

berekeningen zijn uitgevoerd conform de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) 2007. 

Belangrijk aspect bij de berekeningen is de invloed van windturbines op de verspreiding van 

de rookgassen van de REC . Hiervoor is een door KEMA ontwikkelde rekenmethodiek 

toegepast, welke door VROM/RIVM is geevalueerd en bruikbaar geacht voor situaties die 

moeten voldoen aan drie criteria : 

1 de uitlaat van de schoorsteen waaraan gerekend wordt, is niet meer dan 25 meter lager 

dan de windmolen waardoor de pluim wordt be'lnvloed ; 

2 elk van de windmolens waarvoor het zogmodel wordt toegepast staat zo ver van de 

schoorsteen dat de pluim slechts in een kleine windhoek wordt be"invloed ; 

3 de achtergrondconcentraties zijn dusdanig laag dat, zelfs als de concentratiebijdrage van 

de schoorsteen met 50% wordt onderschat , de totale concentraties nog steeds aan de 

relevante grenswaarden voldoen. Hierbij kan rekening warden gehouden met de locaties 

waar wettelijk gezien niet behoeft te warden getoetst (toepasbaarheid en blootstelling). 

Ad 1 ). De schoorsteen is 44 m en de ashoogte van de windturbine is 55 m. 

Ad 2). Het begrip "klein" behoeft nadere invulling . De windmolens staan op 95, 

respectievelijk 295 m afstand van de schoorsteen . De goedkeuring van de minister heeft 

betrekking op de Fibroned situatie (KEMA, 2009), waar een windturbine met een rotor van 90 

m op een afstand van 100 m van de schoorsteen staat. In het onderhavige geval gaat het om 

een rotordiameter van 55 m, die dus bij een kleinere windhoek wordt aangestreken. 

Ad 3) . Alie achtergrondconcentraties zijn in de onderhavige locatie laag te noemen : geur 

heeft geen achtergrond; N02 en PM10 (de meest kritische stoffen in het Nederlandse 

luchtkwaliteitsbeleid) achtergrondconcentraties zijn minstens 20 µg/m3 onder de 

grenswaarde. De bronbijdragen aan de concentraties zijn zonder meer laag te noemen; in 

eventuele gevallen waarin hierover twijfel zou kunnen bestaan, is juist daarom steeds 

conservatief gerekend, conform de beschikking van de minister van VROM. 

2.1.1 Rekenmodel STACKS 

De berekeningen voor het luchtkwaliteitonderzoek zijn uitgevoerd met een door de Minister 

van VROM goedgekeurde methode vofgens het 'Meet- en Rekenvoorschrift bevoegdheden 

luchtkwaliteit' zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 3 november 2006. Het KEMA 
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model KEMA STACKS zoals ingezet voor het beschreven onderzoek , heeft een dergelijke 

goedkeuring inclusief Ministeriele beschikking per brief van 21 februari 2007 ontvangen. 

Onderdeel van de Ministerie\e goedkeuring is het gebruik van de meest actueie GCN 

(Grootschalige Concentraties Nederland) achtergrondwaarden en verkeersemissie

prognoses, a! gebeurde dit uiteraard ook al voor ontvangst van het formele stempel. Voor dit 

onderzoek zijn de GCN-bestanden gehanteerd van maart 2009 (PBL, 2009). 

2.1.2 lnvloed windturbines 

Het effect van de windturbine leidt ertoe dat de rookgassen op een andere manier verspreidt 

warden dan in het Nieuw Nationaal Model (NNM) is beschreven. Boven de aanspreekwind

snelheid (3,5 m/s) haalt de windturbine energie uit het windveld weg. Oat leidt tot een lagere 

windsnelheid in het zag van de windturbine. Daarmee warden snelheidsverschillen tussen de 

wind in het zog en de omgeving gecreeerd die ieiden tot extra turbuientie in het zog. lndien 

de rookgassen van de schoorsteen bij een bepaalde windrichting precies in het zag van de 

windturbine warden geemitteerd, zal de pluim dus mogelijk sneller verspreid warden dan 

buiten het zag het geval ls. lndien de rookgassen pas na enige afstand door de rotorbladen 

in het zag kamen, wordt de pluim als het ware vermalen en over het gehele zag van de 

windturbine verspreid. Met name deze laatste situ~tie kan leiden tot hogere concentraties, 

omdat dan verondersteld wordt dat de pluim zijn stijgvermogen verliest. Omdat er weinig 

ervaring met deze situaties is waarin de rookgassen zich dan verspreiden , is het niet 

mogelijk een exacte beschrijving van het proces te geven. Daarom is in deze studie ervoor 

gekozen een conservatieve aanpak na te streven. Daar waar een bepaalde parameterkeus 

\astig is of niet goed onderbouwd kan worden, is gekozen voor de worst·case benadering: de 

minst gunstige variant is dan in de berekeningen opgenomen. 

Er zijn twee situaties te onderscheiden, afhankelijk van de windrichting : 

1 wind in de richting van de schoorsteen naar de windturbine: de schoorsteen staat dus 

bovenwinds van de windturbine (figuur 1 ). Daarbij wordt de pluim volledig ingevangen in 

het zog van de windturbine (conservatief scenario) . Er wordt niet gerekend met 

gedeeltelijke invang . Bovendien wordt daarbij aangenomen dat de pluirn op moment van 

invang direct zijn stijgvermogen geheel verliest: de pluimhoogte is gelijk aan de hoogte 

van het zag van de windturbine. 



Figuur 1 
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lnvang van de rookgassen: de rookgassen worden geheel in het zog 

apgenamen, de pluimstijging wordt op nul gesteld en de dimensies van de 

pluim worden aan die van het zag gelijk gesteld 

2 Wind in de richting van de turbine naar de schoorsteen: de schoorsteen staat dus 

benedenwinds van de windturbine (figuur 2) . Daarbij wordt aangenamen dat de 

schoorsteenpluim geemitteerd wordt in een turbulent zag met lagere windsnelheden en 

een hogere graad van turbulentie. Met een zogmodel (beschreven in bijlage A) voor 

windmolens wordt de lagere windsnelheid en de hogere turbulentie berekend. 

Figuur 2 
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De pluim komt in het zog vrij: de verspreiding vindt plaats ander zogcondities: 

meer turbulentie en een lagere windsnelheid 

De combinatie van windturbine en pluimverspreiding wordt hieronder verder uitgewerkt. 

Windturbine bovenwinds 
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De roakgassen warden uiteraard alleen apgenamen in het zag indien de wind van turbine 

naar schoarsteen waait. De windrichting hierbij is voor afzonderlijke windturbines 

verschillend. lndien de pluim vaar meer dan de helft in het zog komt (van bovenaf gezien), 

wardt valledige invang verondersteld; de zogcondities (wind en turbulentie) bepalen 

vervolgens het verspreidingsgedrag. De windsnelheid (en daarmee de pluimtransport

snelheid) neemt in het zoggebied af volgens formuleringen van het zogmodel. De toename 

van de dimensies van het zog volgen ook uit het zogmodel. De pluimhoogte wordt berekend 

met de normale pluimstijgingsformuleringen volgens het NNM, maar nu met de turbulentie 

die in het zog heerst (pluimstijging hangt af van de turbulentiegraad) van het zog. 

Windturbine benedenwinds 

De rookgassen verspreiden zich eerst normaal in de atmosfeer, maar eenmaal bij de 

windturbine aangekomen, wordt de pluim ineens geheel in het zog van de windturbine 

opgenomen. Dit gebeurt uiteraard alleen indien de wind in de betreffende haek staat. 

Algehele opname in het zog wordt dan aangenomen en ook dat de pluim zich direct 

verspreidt over de voile breedte van het zog . Criterium voor het opgenomen warden in het 

zog is weer of de helft of meer van de pluim in het zog komt (van bovenaf bezien) . De 

windsnelheid (en daarmee de pluimtransportsnelheid) neemt in het zoggebied af volgens 

formuleringen van het zogmodel. De toename van de dimensies van het zog volgen uit het 

zogmodel. De pluimstijging is teniet gedaan door de opname in het zog: de pluimhougte is 

dan gelijk aan de hoogte van het zog (deze is gelijk aan de turbinehoogte) . De rookgassen 

warden verondersteld nooit boven het zog uit te stijgen. 

Voorts is rekening gehouden met het feit dat de windturbine stil staat beneden de 

aanspreeksnelheid van de windturbine (3,5 m/s): er is dan uiteraard geen be'lnvloeding. 

De grenslaaghoogte (oak wel menghoogte) wordt door het zag van de windturbine verstoord. 

Door de turbulentie van windmolens wordt een lage menghoogte van bijvoorbeeld 70 meter 

'opgetild' naar bijvoorbeeld 100 meter. Pluimen die zich eerst boven de menghoogte 

bevonden kunnen dan ineens ingevangen warden in de menglaag en de grand gemakkelijk 

bereiken. Een hogere menghoogte betekent ook een betere verspreiding en dus meer 

verdunning. Aangenomen wordt dan dat de hoogte van de grenslaag minimaal gelijk is aan 

de top van het zog van de windturbine. De grenslaaghoogte wordt dus eventueel verhoogd 

tot deze waarde (maar wordt nooit verlaagd). In praktijk is echter helemaal niet duidelijk tot 

we\ke afstand dit opti\-effect zich uitstrekt; daarom zijn beide situaties doorgerekend en is de 

meest ongunstige situatie in deze studie gerapporteerd (dit blijkt de situatie zonder 

aanpassing van de menghoogte te zijn). 
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Voor de NOrvorming in de pluim is voorts nog het volgende van belang; er wordt als 

instantane pluimdimensie aangenomen dat deze gelijk is aan de zogdimensies (maximale 

menging van omgevingslucht met de rookgassen), indien de rookgassen via de turbine 

warden opgenomen in het zog . 

Voor het overige is de modelformulering gebruikt zoals in KEMA STACKS in 2007 

ge·lmplementeerd en door VROM goedgekeurd conform het gestelde in het Meet- en 

Rekenvoorschrift van november 2006. In dit voorschrift warden standaardrekenmethodes 

voorgeschreven en is ruimte gegeven aan rekenmodellen die minstens even goed zijn als de 

standaardrekenmethodes. STACKS voldoet aan het gestelde in dit voorschrift (zie paragraaf 

2.1). 

Omdat het windmoleneffect geen onderdeel van NNM is, is voor deze werkwijze expliciet 

een oordeel van RIVM/VROM gevraagd in het kader van de RBL. Hoewel de beoordeling 

een sfeer van voorzichtigheid uitstraalt, is geconcludeerd dat "het door de KEMA 

voorgestelde zogmodel om verschillende redenen en ender een aantal voorvvaarden 

acceptabel lijkt". Een nadere beschrijving van deze methodiek is gegeven in bijlage A. 

Voordelen van deze methodiek zijn te vinden in a) de gecombineerde invloed van beide 

turbines, b) de conservatieve benadering van de rekenwijze (daar waar onzekerheden zijn, is 

voor de hoogste bijdrage gekozen), c) er wordt rekening gehouden met specifieke 

gecombineerde effecten zoals het stilstaan van de turbines bij lage windsnelheden (de 

aanspreeksnelheid van de Vestas NM54 950 turbine is 3,5 mis) en d) de specifieke 

pluimstijging ter hoogte van de windturbines en de pluimdimensies op die locaties en de 

windsne\heidsver\aging plus zogwerking op de p\uimverspreiding. Dit maakt dat zo goed 

mogelijk bepaald wordt hoe de pluim wordt "ingevangen" in het zog van de windturbine. In 

het algemeen zal dit ertoe leiden dat de berekende concentraties windafwaarts van de lijn 

schoorsteen-windturbine hoger zullen zijn, dan wanneer de turbine niet aanwezig is. Er wordt 

bij de windturbines geen rekening met stilstand van de molens voor onderhoud of ten 

gevolge van storingen. Ten overvloede wordt opgemerkt dat een stilstaande windmolen geen 

invloed heeft de pluimverspreiding. 

2.2 Specifieke situatie rond REC Harlingen 

Bij de REC-installatie is sprake van enkele belangrijke effecten, die bij berekeningen van de 

verspreiding van de rookgassen om extra aandacht vragen: 

1 de nabijheid van de Waddenzee 

2 het effect van de installatiegebouwen 



3 de effecten van de windturbines . 

4 Effecten van fumigatie 
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5 De combinatie van windturbine, rookpluimstijging en atmosferische stabiliteit 

In het rekenmodel is met deze aspecten optimaal rekening gehouden. In tegenstelling tot 

andere rekenmodellen kan de specia!e versie van KEMA STACKS rekening houden met 

zowel het gebouweffect als met de effecten van de windturbines. Dit is mogelijk omdat de 

windrichtingen waarbij gebouweffect optreedt of waarbij effect van de windmolen sprake is, 

verschillend zijn. Deze rekenmethodiek is toegepast op alle stoffen die geemitteerd warden , 

dus voor alle RBL stoffen, fluor, chloor, geur, zware metalen, dioxines/furanen. Voor alle 

stoffen wordt gere-kend zonder de (concentratieverlagende) invloed van depositie, zodat oak 

op dit aspect conservatief wordt gerekend. De reden voor dit conservatisme is dat rekenen 

met gebouwinvloed in combinatie met depositie in het NNM niet mogelijk is. 

2.2.1 De nabijheid van de Waddenzee 

De nabijheid van de Waddenzee geeft aanleiding tot de vraagstelling in hoeverre het 

rekenmodel geldig is voor de verspreiding van rookgassen bovan water. In de beschrijving 

van het Nieuw Nationaal Model is duidelijk gesteld dat het model niet gevalideerd is boven 

(grate) wateroppervlakken. In de onderhavige situatie worden verspreidingsberekeningen 

uitgevoerd voor locaties die zich (als normaal) boven land bevinden. Van het emissiepunt (de 

schoorsteen, of andere bronnen op het terrein van de REC) tot de ontvangerpunten 

(rekenpunten) vindt verspreiding eveneens plaats boven land en niet boven de Waddenzee . 

In zoverre is dus geen sprake van niet-geldigheid van het rekenmodel. Wei dient met de 

nabijheid van de Waddenzee rekening gehouden te warden bij de bepaling van de 

terreinruwheid. Deze zal immers laag zijn door de aanwezigheid van de Waddenzee. Voorts 

is er nag een eventueel effect door fumigatie , besproken onder paragraaf 2.2.4. 

2.2.2 Het effect van de installatiegebouwen 

Het effect van de installatiegebouwen van de REC wordt verrekend door gebruik te maken 

van de in het NNM aanwezige gebouwmodule. Deze houdt rekening met gebouwinvloed op 

de pluimverspreiding door een gebouw. Bij de gebouwroutine is gesteld dat bronnen die 

meer dan 2 a 3 maal de gebouwhoogte z\jn , niet door het gebouw be'invloed worden _ De 

verschillende installatiegebouwen bij REC hebben meerdere hoogtes, te weten 11 , 31 en 

44 rn. Het lage gebouw be'invloedt de pluimverspreiding niet, in de berekeningen is met de 

gemiddelde hoogte van de twee andere gebouwen gerekend (38 m). De windturbines staan 

op ongeveer 100 en 300 meter afstand van de schoorsteen. lnvloed van het gebouw vindt 

plaats bij andere windrichtingen dan wanneer de windturbines de rookgassen be·1nvloeden. 
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De be"invloedingslijnen van gebouw en windturbines staan ruwweg haaks op elkaar, 

waardoor het mogelijk wordt om met beide effecten rekening te houden. Windturbine-invloed 

is er bij ruwweg noorden- en zuidenwind; gebouwinvloed is er ruwweg bij oosten- en 

westenwind. Meer precies: beYnvloeding door de windturbines vindt plaats bij windrichtingen 

van 330-25 graden (dus bij noordenwind) en - tegenovergestelde richting- bij 170-225 

graden. Bij deze windrichtingen, waarbij het model dus rekening houdt met de invloed van de 

windturbines, is de gebouwinvloed module in STACKS uitgeschakeld. Bij alle overige 

windrichtingen wordt deze weer ingeschakeld. 

Als gebouwdimensies is 42 x 159 x 38 m (b x I x h) gehanteerd . Het model rekent met een 
breedte, een lengte en een hoogte; daarom warden voor het vervangend gebouw de 

genoemde dimensies genomen. Daarmee wordt aan de voorzichtige kant gerekend; een te 

laag gebouw maakt dat de pluimbeYnvloeding en daarmee de concentraties warden 

onderschat; een te hoag gebauw maakt dat het verdunnend effect van het gebouw op de 

lage bronnen wordt overschat. Door het gebouwdeel van 31 m hoger te nemen dan in 

werkelijkheid, wordt een conservatieve aanpak nagestreefd voor de pluimbefnvloeding bij de 

schoorsteen . De keus van 38 m is ingegeven door de gemiddelde waarde te nemen van de 

twee hoogste gebouwdelen 44 en 31 m. Op deze wijze wordt het gebouwinvloed op de 

lagere bronnen optimaal meegenomen. 

2.2.3 De effecten van de windturbines. 

Het effect van de windturbines vindt plaats bij noorden- en zuidenwind . De wijze waarop dit 

effect in rekening wordt gebracht is identiek aan de werkwijze welke bij eerdere studies is 

toegepast (KEMA. 2007 , 2008, 2009) en beschreven in paragraaf 2.1.2. 

2.2.4 Effecten van fumigatie 

Fumigatie is het inmengen van verontreinigingen die zich hoger in de atmosfeer bevinden 

naar de onderste fuchtlagen toe , waardoor deze de grond kunnen bereiken. Aan de kust kan 

dit proces er anders uitzien dan verder landinwaarts. In deze paragraaf wordt uitgelegd wat 

de invloed van fumigatie kan zijn op de in dit rapport gemodelleerde situatie bij de REC. 

Het is een bekend verschijnsel dat zich in feite alle dagen in het jaar voordoet als de dikte 

van de grenslaag toeneemt door opwarming of opmenging van de onderste luchtlaag. De 

grenslaaghoogte is de hoogte tot waar verontreiniging vanaf de grand nog wordt 

verdund/opgemengd in de lucht. Verontreiniging die zich erboven bevindt, bereikt de grand 

niet; verontreiniging die zich hieronder bevindt kan niet verder naar boven warden 

(weg)gemengd. De grenslaaghoogte kan toenemen doordat de zon de bodem verwarmt en 
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daardoor turbulentie doet ontstaan of wanneer de windsnelheid gaat toenemen: de 

menglaag wordt dan als het ware opgetild. 

Treedt dit op bij schoorstenen? 

Bij (hoge) schoorstenen vindt dit proces ook altijd plaats in uren dat de menghoogte stijgt en 

de rookgassen dus opmengen in de onderste lagen van de atmosfeer. Oaarom is in het 

Nieuw Nationaal Model nauwkeurig beschreven hoe de hoogte van de grenslaag toeneemt 

in ochtend uren en hoe de interactie van de rookgassen dan plaatsvindt. Oat kan leiden tot 

de situatie dat de rookgassen 's ochtends vroeg boven de menglaag uitstijgen (volledige 

penetratie); iets later slechts gedeeltelijk boven de menglaag uitstijgen en later op de dag in 

zijn geheel in de menglaag ingevangen blijven. Door dit proces van uur tot uur te volgen in 

het model wordt met dit proces goed rekening gehouden. 

En de REC in Harlingen dan? 

Ook de pluirn van de REC volgt dit normale proces van penetratie door de top van de 

grenslaaghoogte en ook hier wordt dit proces van uur-tot-uur beschreven. Omdat de 

schoorsteen niet bijzonder hoog is (44 m) en aan de kust ligt waar het veel waait, zal dit 

minder van belang zijn dan voor schoorstenen (zeals bijvoorbeeld van energiecentrales) die 

veel hoger zijn . 

Heeft de nabijheid van zee hier invloed or? 

In beginsel heeft de nabijheid van de (wadden)zee invloed op het optreden van fumigatie. 

Uiteraard door de hogere windsnelheden boven water, waardoor het optreden van fumigatie 

beperkt is. Dit is in het model opgenomen. Maar er is een vorm van fumigatie die niet in het 

model is opgenomen. Hier gaan we na wat dat is en wanneer dat optreedt en of dat een 

nadelig effect heeft. 

Het kan zo zijn dat bij aanlandige wind de naar-land-strornende luchtmassa door het koele 

zeewater weinig turbulentie bevat. De grenslaaghoogte boven zee is dan dun (zeg enige 

meters tot enige tientallen meters). Boven land echter wordt de lucht snel opgemengd door 

het ruwe oppervlak (of, overdag, door de zonnewarmte die eveneens turbulentie 

veroorzaakt). Hierdoor ontstaat een zogenaamde "thermal internal boundary layer", de tibl 

(er is geen goede Nederlandse benaming voor) die er voor zorgt dat rookgassen die zich 

aanvankelijk boven de menghoogte bevinden, worden ingemengd in de groeiende 

grenslaaghoogte, zie onderstaande figuur. 
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... ------ ---- ---· ---
wind 

land 

De rookgassen die zich aan de kust bevinden zullen zonder deze fumigatie zich "normaal" 

verspreiden tot de hoogte van de top van grenslaag, zie hieronder. 

wind 

zee 

land 

In geval van de aanwezigheid van een 'tibl' zal de verticale verspreiding/verdunning 

"uitgesteld" warden en komt de pluim pas op wat grotere afstand van de schoorsteen aan de 

grand, zie onderstaande figuur. 
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Effect van een "tibl": de rookgassen worden door 'fumigatie' verder van de schoorsteen naar 

de grond gemengd dan zonder deze 'tlbl' . 

Omdat intussen de horizontale verspreiding/verdunning wel doorgaat, zullen de concen

traties bij deze uitgestelde verticale verdunning lager zijn . Het niet rekening houden met dit 

proces in het NNM is dus een conservatieve benadering en dat is tevens een reden waarom 

er geen uitzondering is gemaakt voor toepassing van het model bij schoorstenen aan de 

kust. 

2.2 .5 De combinatie van windturbine, rookpluimstijging en atmosferische 
stabiliteit 

Het effect van de windturbine op de rookpluimstijging wordt expliciet in deze studie 

meegenomen, zie paragraaf 2.1.2. Daarmee worden de effecten van de windturbine op de 

rookpluimstijging en de gewijzigde stabiliteit expliciet verrekend op een conservatieve wijze 

(volledige invang van de rookpluim, geen pluimstijging en slechtste effect ingevolge 

eventueel veranderde menghoogte). De stabiliteit van de atmosfeer wordt in het model voor 

elk uur gedetailleerd berekend, zeals gebruikelijk in het NNM. Het verstorende effect van de 

windturbine op deze stabiliteit (lees: atmosferische menging) wordt per uur bepaald en 

verrekend. Daarbij worden vanzelfsprekend oak minder stabiele uren meegenomen. Ook de 

pluimstijging wordt per uur berekend waarbij rekening wordt gehouden met alle stabiliteiten 

en de verstorende effecten van de windturbine op deze stabiliteit. 
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3 INVOERPARAMETERS 

Tabel 1 geeft een overzicht van de invoerparameters bij de berekeningen. De cotirdinaten 

zijn gegeven volgens het systeem van de Rijksdriehoekscotirdinaten. 

Tabel 1 Uitgangsgegevens verspreidingsberekeningen 

parameter 

meteoro\ogische periode 1995- 2004 (voor CO, CxHy en geur 1999 - 2008) 

ruwheidslengte zo (m) 0,077 men 1m 

imissiegebied concentratieberekeningen X: 156000 - 160000 Y: 577000 - 581000 ; 4 x 4 km 

aantal receptorpunten 2600 

receptorhoogte 1,5 m 

locatie schoorsteen X: 157675 Y: 578307 

schoorsteenhoogte 44 m 

schoorsteendiameter (inw) 2,5 m 

locatie en omvang gebouwen centrale b x I x h = 42 x 159 x 38 m; 

X: 157793 Y: 578280 

locaties windturbines 1) 157707; 578399 2)157772 ; 578588 

Type windturbine 1
> Vestas NM54 950kW turbine 

ashoogte windturb ines 1
> 55 m 

diameter rotorbladen windturbines 1
> 54,5 m 

aanspreeksnelheid turbines 1
> 3,5 mis 

1) lnformat1e afkomst1g van Omnn 

Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten toegepast: 

- ten aanzien van de meteorologische gegevens is voor de berekeningen gebruik gemaakt 

van een locatiespecifieke meteorologie op basis van de beschikbare gegevens van de 

meteostations van Schiphol en Eindhoven, conform het voorschrift van het Ministerie van 

VROM (voorjaar 2007) 

- voor PM10 en N02 is gebruik gemaakt van de in 2011 geldende achtergrond (GCN-) 

concentraties daterend van maart 2009. De berekeningen zijn gedaan voor het jaar 2011 

- ten aanzien van ruwheidslengte wordt verwezen naar de opmerkingen van Arcadis in het 

hoofdrapport; er is met twee ruwheidslengtes gerekend, te weten 0,077 m en 1 m 
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er is gerekend zonder depositie; de berekende concentraties kunnen daarmee als worst

case warden beschouwd. 

De emissievrachten van de verschillende componenten zijn gebaseerd op emissiegegevens 

verstrekt door Arcadis. Hierbij zijn worst-case emissies gehanteerd geldend voor het eerste 

jaar. Voor NOx is aangenomen dat de emissie bestaat uit 95% NO en 5% N02. In tabel 2 zijn 

een aantal algemene parameters gegeven van rookgasemissie uit de schoorsteen van de 

REC. Voor de gehanteerde emissiesterkte van de verschillende componenten gedurende 

'normaal in bedrijf' en gedurende storingen verwijzen we naar de rapportage van Arcadis . De 

geuremissies van de verschillende REC-bronnen zijn gebaseerd op informatie uit het rapport 

van Odournet en gegeven in tabel 3. De emissies worden zo gesimuleerd dat de emissies 

van schoorsteen en afvalbunker niet tegelijkertijd optreden. Voor de verdere uitgangspunten 

van de geurberekeningen verwijzen we naar de rapportage van Odournet. 

Tabel2 Algemene parameters emissies REC 

rookgastemperatuur 130 °C 

rookgasdebiet 205.000 Nm"/uur (14% vocht en 11% 0 2) 

Bedrijfstijd, normaal in bedrijf 8000 uren/jaar 

Bedrijfstijd , gedurende storingen 60 uren/jaar 

Stilstand 700 uren/jaar 

Tabel3 Geuremissies REC 

emissies ~eur OUF/h ouE/s h/jr 

schoorsteen 4,95E+08 137500 8060 

afva!bunker 9,90E+07 27500 700 
slakkenopslag 2,00E+07 5556 8760 

opslag bodemas 6,40E+06 1779 8760 
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4 CONTOURPLOTS EN RESUL TATEN 

In dit hoofdstuk warden van een aantal componenten contourplots gegeven alsmede een 

korte beschrijving van de rekenresultaten. Een gedetailleerd overzicht van de resultaten in 

tabelvorm van de rekenresultaten van alle componenten wordt gegeven in hoofdstuk 5. 

In de meeste gevallen zijn alleen de resultaten bij een ruwheidslengte van 1 meter gegeven, 

aangezien dit de hoogste berekende immissie"concentraties oplevert. Voor geur dragen een 

aantal lage bronnen significant bij aan de emissie. Voor lage bronnen geeft een lage ruwheid 

juist hogere immissies . Voor geur zijn daarom de resultaten voor beide doorgerekende 

ruwheidslengtes gegeven. Wanneer in dit hoofdstuk wordt gesproken over de locatie waar 

maximale concentraties optreden dan is dit inclusief het industrieterrein "lndustriehaven", 

maar exclusief het eigen terrein van de REC. 

PM10 
Uit de berekeningen volgt dat de hoogste immissiebijdragen van de REC gevonden warden 

voor een ruwheidslengte van 1 meter bij verkeersscenario B voor het eerste jaar. In figuur 3 

en 4 warden de resultaten van dit worst-case-scenario gegeven. Figuur 3 geeft de 

berekende bronbijdrage voor PM 10 . In figuur 4 is de berekende totaalconcentratie PM10 

gegeven. 

De maximale jaargemiddelde bronbijdrage bedraagt 0, 1 µg/m3 en ligt net buiten het terrein 

van REC Harlingen (158080; 578120), bij een achtergrondconcentratie van 13,8 µg/m 3
. Op 

het terrein van de REC zelf liggen de concentraties hoger maar blijven onder de 0,5 µg/m 3
. 

De maximale jaargemiddelde concentratie in de modelgebied bedraagt 15,4 µgfm3
, in het 

noordoosten van het receptorgebied. Hier wordt de invloed van een hogere achtergrond

concentratie zichtbaar. De bijdrage van de REC-emissies is op deze locatie kleiner dan 

0,01 µg/m3
. 

Het aantal overschrijdingsdagen van de daggemiddelde grenswaarde van 50 µg/m 3 is 

berekend voor een aantal receptorpunten. Alie waarden blijken minder dan 1 O over

schrijdingsdagen (exclusief zeezoutaftrek) te zijn, hetgeen oak verwacht mag warden op 

basis van de jaargemiddelde concentraties als gegeven in figuur 4. De maximale waarde van 

negen overschrijdingsdagen wordt berekend in het noordoosten van het modelgebied. 
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Figuur 3 Bijdrage bronnen aan jaargemiddelde PM10-concentratie (z0=1 m, scenario 8, 

eerste jaar) 
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Figuur 4 Totaal concentratie PM10 Qaargemiddeld), inclusief bijdrage bronnen (z0=1 m, 

scenario B, eerste jaar) 
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N02 

In tabel 4 zijn de resultaten van de berekeningen voor N02 gegeven voor de verschillende 

scenario's. De hoogste jaargemiddelde bronbijdrage wordt berekend voor verkeerscenario B. 

De maximale jaargemiddelde concentratie bedraagt 12,5 µg/m 3 en ligt daarmee ruim ender 

de grenswaarde van 40 µg/m3
. 

Bij verkeersscenario B is een incidentele overschrijding van de uurgemiddelde grenswaarde 

van 200 µg/m3 berekend. De maximaal zes overschrijdingen bij scenario 8 blijven ruim ender 

het maximaal toegestane aantal van 18 overschrijdingen van de uurgemiddelde grens

waarde per jaar. Dit volgt ook uit de in tabel 4 gegeven concentraties waarvoor geldt dat de 

berekende uurgemiddelde concentratie 18 maal per jaar overschreden is (cone N-18 

uurgem). Deze is in alle scenario's kleiner dan 100 µg/m3 en daarmee aanzienlijk lager dan 

de grenswaarde vaan 200 µg/m3 voor de uurgemiddelde concentratie. 

Tabel 4 Samenvatting resultaten berekeningen N02 

ruwheidslengte (m) 1m 0,077 m 

verkeerscenario See A See B See A See B 

max. bronbijdrage jaargem 0,9 1.4 0,5 1,4 

max. totaalconc jaargem 12,4 12,5 12,4 12,5 

max. N > uurnorm 0 6 0 6 

cone N-18 uurgem 47 76 47 70 

In figuur 5 is de bronbijdrage aan de jaargemidddelde NOrconcentratie weergegeven voor 

ruwheidslengte 1 meter bij verkeersscenario B en emissies voor het eerste jaar. 
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Figuur 5 Bijdrage bronnen aan jaargemiddelde NOrconcentratie (z0=1 m, scenario B, 

eerste jaar) 
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Geur 

Voor geur warden iets hogere concentraties berekend voor een ruwheidslengte van 0,077 m. 

Dit heeft te maken met het feit dat bij geur lage emisslebronnen een belangrijke bijdrage 

leveren. Voor lage bronnen neemt de immissie toe met afnemende ruwheidslengte. 

In de figuren 6 tot en met 9 zijn de 98-, en 99,9-percentielen gegeven (P98, P99,9) voor de 

berekende geurimmissie, bij een ruwheidslengte (Zo) van 1 meter en van 0,077 meter. 
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Figuur 6 P98 profiel voor uurgemiddelde geur concentraties bij zO = 0,077 m 
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Voor het 98-percentiel (175 uur per jaar) wordt een grenswaarde van 0,5 OUE/m3 

gehanteerd. Ult figuur 6 volgt dat er binnen het contour van 0,5 OUE/m3 geen woningen 

gelegen zijn. 
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Figuur 7 P99,99 profiel voor uurgemiddelde geur concentraties bij zO = 0,077 m 

Als het 99,99-percentiel wordt gehanteerd met een grenswaarde van 5 OUE/m3
, dan volgt uit 

figuur 7 dat ook hier op bewoonde locaties deze grenswaarde niet wordt overschreden. Het 
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99,99-percentiel betreft een piekconcentratie die een uur per jaar optreedt en is daarmee 

een zeer gevoelige parameter. 

In de figuren 8 en 9 warden de contourplots voor een ruwheidslengte van 1 meter gegeven. 
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Figuur 8 P98 profiel voor uurgemiddelde geur concentraties bij zO = 1 m 
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Ffguur 9 P99,99 profrel voor uurgemiddelde geur concentratie$ bij zO = 1 m 



-26- 55106127 -TOS/HSM 10-4410 

co 
Het 98-percentiel van het voortschrijdende 8-uur gemiddelde CO-concentraties bedraagt in 

het onderzoeksgebied maximaal 461 µg/m 3
, bij een ruwheidslengte van 1 meter. Dit is ruim 

onder de grenswaarde van 3,600 µg/m3
. 

S02 

Het 99,7-percentiel (P99,7) voor de berekende uurgemiddelde concentraties bedraagt 

13,0 µg/m3
. Dit is aanzienlijk lager dan de grenswaarde voor het uurgemiddelde van 

350 µg/m3
. Het 99,2-percentiel voor de berekende daggemiddelde concentraties bedraagt 

10,9 µg/m3 en ligt ruim onder de grenswaarde van 125 µg/m 3
. De gegeven resultaten gelden 

bij een ruwheidslengte van 1 meter en emissies in het eerste jaar. Voor een ruwheidslengte 

van 0,077 meter zijn de berekende concentraties lager. 

HF 

Uit de berekeningen volgt dat de hoogste immissiebijdrage van REC wordt berekend voor 

een ruwheldslengte van 1 meter. De maximale jaargemiddelde bronbijdrage blj de maximale 

emissies in het eerste jaar bedraagt 0,024 µg/m3 en de maxlmale daggemiddelde bijdrage 

0,25 µg/m 3
. In figuur 10 is de berekende daggemiddelde HF-immissiebijdrage van REC 

gegeven. 

Bij een ruwheids!engte van 0,077 m wordt een maximale jaargemiddelde bronbijdrage van 

0,019 µg/m 3 berekend en een maximale daggemiddelde bijdrage van 0,24 µg/m 3
. 

De gegeven maxima voor HF liggen in de korte nabijheid van de bron. Uit figuur 11 kan 

worden opgemaakt dat de bronbijdrage op enige afstand van de bron snel afneemt. 
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P99, 7 profiel voor daggemiddelde bijdrage HF (z0=1 m, eerste jaar) 
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Figuur 11 Jaargemiddelde bijdrage HF (z0=1 m, eerste jaar) 
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5 SAMENVATTENDE RESULTATEN 

In tabel 5 warden van de componenten waarvan luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in de 

Wet Milieubeheer de resultaten samengevat voor een ruwheidslengte van 1 meter. Gegeven 

zijn de achtergrondconcentraties voor de verschillende componenten , de maximale 

bronbijdragen en de maximale totaalconcentraties . De genoemde maximale waarden 

betreffen de maximale waarden buiten het terrein van REC Harlingen . In de laatste kolom 

zijn de locaties gegeven waarvoor de maximale bronbijdragen zijn berekend. 

Tabel5 Berekende maximale immissieconcentraties bij Zo == 1 m en emissies eerste jaar 

component omschrijving achtergrond maxima le maxima le locatie max 

concentratie bronbijdrage totale bronbijdrage 

concentratie (X;Y m) 

µg/m3 µg/ma µg/ma 

N02 jaargem 9, 1 - 12,4 0,9 12,4 157920; 578360 

Scenario A N > uurgern 

N02 jaargem 9,1 -12,4 1,4 12,5 158160;578120 

Scenario B N > uurgem 

PM10 jaargern 13,1-15,4 0, 1 15,4 157680; 578440 

Scenario A N > daggern 

PM10 jaargem 13, 1 - 15,4 0, 1 15,4 157680;578440 

Scenario B N > daggern 

S02 P99,2 jaarg em 1,0 10,9 157680; 578440 

P99, 7 daggem 13,0 157680; 578440 

co 8-uurgem - P98 203,9 - 214,5 461,0 160000; 577 480 

Cd (+Tl) jaargem 0,00016 I ) (Cd) 0.00006 0,00022 157680; 578440 
1) achtergrondconcentrat1es Cd , op basis informat1e Arcad1s , voor de ovenge componenten 1s de 

achtergrond uit de GCN (Grootschalige Concentraties Nederland) genomen 

Geur en de overige stoffen waarvoor geen luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in de Wet 

Milieubeheer worden niet getoetst op bedrijfsterreinen. Voor deze componenten wordt 

gekeken naar een viertal geurgevoelige locaties random het industrieterrein 'lndustriehaven', 

zie tabel 7. De geselecteerde geurgevoelige locaties betreffen de meest dichtbij gelegen 

woningen bij het industrieterrein , zie tabel 6. Voor een stof als fluor zijn er effecten mogelijk 

na depositie op gewassen en gras. Aangezien de geselecteerde woningen direct buiten de 

grens van het industrieterrein "lndustriehaven" liggen zijn deze locaties, behalve voor geur, 
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ook geschikt als toetslocaties voor de overige stoffen waarvoor geen luchtkwaliteitseisen zijn 

opgenomen in de Wet Milieubeheer. 

Tabel 6 Geselecteerde woningen rondom industrieterrein 

woning X-coordinaat Y-coordinaat ligging t.o.v. 

industrieterrein 

1 158000 579166 Noorden 

2 158618 578779 Noord-oosten 

3 158632 578180 Oosten 

4 157889 577302 Zuiden 

Tabel 7 Berekende immissieconcentraties bij Zo = 1 m en emissies eerste jaar voor de vier 

geselecteerde woningen 

component omschrijving woning 1 woning 2 woning 3 woning 4 

HCl"1 jaargem 0,0552 0,0299 0,0221 0,0010 

uurgem P99.99 6,26 3,25 3,36 0,69 

HF jaargem 0,0056 0,0028 0,0022 0,0001 

daggem P99,7 0,072 0,037 0,030 0,003 

Hg jaargem 7,33E-Ob 3,2:.:'.E-Ob 2,55E-05 0,09E-05 

CxHy 11 jaargem 0,0394 0,0172 0,0126 0,0005 

Som zw met (n=9) "1 jaargem 0,00073 0,00032 0,00025 0,00001 

PCDD/PCDF jaargem 14,?E-11 6,69E-11 5,32E-11 0,18E-11 

geur (OUE/m") P98 0,47 0,20 0,21 0,10 

P99.99 1,56 0,76 0,95 1,45 
l) berekend als C6Hs 
2
> som van 9 zware metalen (As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V) 

3
> HCI is opgeschaald op basis van de situatie na 1 jaar 

Voor HCI wordt ook het 99,99 percentiel gegeven, hetgeen gelijk staat aan de maximale 

uurgemiddelde bijdrage. De hoogste berekende uurgemiddelde concentratie wordt berekend 

voor woning 1 en bedraagt ongeveer 6 µg/m 3
. Dit is ruim onder de richtwaarde voor de 

uurgemiddelde concentratie van HCI van 5000 µg/m 3
. 
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Voor geur zijn de 98 en 99,99 percentielen gegeven. De berekende waarden blijven op de 

locaties uit tabel 6 onder de norm van 0,5 OUE/m 3 voor het 98 percentiel en 5 OUE/m3 voor 

het 99,99 percentiel. Oat is ook het geval bij een ruwheidslengte van 0,07 meter, zie tabel 9. 

Voor een aantal componenten warden in tabel 8 en 9 ook de resultaten voor ruwheidslengte 

0,077 m gegeven. Deze berekeningen zijn alleen uitgevoerd voor de meest relevante 

componenten . Voor de overige componenten, die alien uitsluitend via de schoorsteen 

geemitteerd warden , geven de resultaten bij een ruwheidslengte van 1 meter (tabel 5 en 7) 

de worst-case situatie weer. 

Tabel 8 Berekende maximale immissieconcentraties bij z0 == 0,077m en emissies eerste 

jaar 

component omschrijving achtergrond maxima le maxima le locatie max 

concentratie bronbijdrage to tale bronbijdrage 

concentratie (X;Y m) 
µg/m3 µg/mJ µg/m3 

N02 jaargem 9,1-12,4 0,5 12,4 157920;578200 

Scenario A N > uurgem 

N02 jaargem 9,1-12,4 1,4 12,5 158160;578120 

Scenario B N > uurgern 

PM10 jaargem 13,1 - 15,4 < 0,1 15,4 157680,578440 

Scenario A N > daggem 

PM10 jaargem 13,1-15,4 0, 1 15,4 158160;578120 

Scenario B N > daggem 

802 P99,2 jaargem 1,0 10,0 157680;578440 

P99,7 daggern 11,8 157680;578440 

Tabel 9 Berekende immissieconcentraties bij z0 = 0,077m en emissies eerste jaar voor de 

vier geselecteerde woningen 

component omschrijving woning 1 woning 2 woning 3 woning 4 

HF jaargem 0,0038 0,0022 0,0020 0.0001 

daggem P99,7 0,058 0,033 0,030 0,004 

geur (OUE/m") P98 0,44 0,26 0,37 0,18 

P99.99 2,34 2,23 3,23 2,74 
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BIJLAGE A KORTE BESCHRIJVING ZOGMODEL 

Het zogmodel is een dynamisch model dat de volgende zaken berekent: 

1 de verlaagde windsnelheid achter de windturbine, als functie van de afstand achter de 

turbine 

2 thrustcoefficient: een eigenschap van de turbine 

3 de zogbreedte: deze neemt toe naarmate we verder van de windturbine verwijderd zijn 

4 de turbulentieparameters in het zog : toegenomen turbulentie intensiteit en (in de regel) 

afgenomen wervelgrootte ten opzichte van de normaal optredende atmosferische 

wervelgrootte. 

Al deze parameters zijn een functie van de windsnelheid en de afstand tot de turbine. Door 

dit model te combineren met het gaussisch pluimmodel wordt de invloed van de windturbine 

effecten op de verspreidingen zo geed mogelijk verrekend. 

Zogeffect 

ti. V x 
~= !:. - ' ( )

,, 

vlmh ,. x 

met: 

j,V 

n 

snelheidsverschil van wind en de ongestoorde windsnelheid op ashoogte 

windsnelheid op ashoogte 

windturbinediameter 

afstand tot de windturbine 

Nabije zoglengte 

lnitieel snelheidsverschil afhankelijk van de werkingstoestand van de 

windturbine (Thrust) 

relaxatieconstante. Voor een zog in een turbulente grenslaag geldt n""'1 

lnitieel snelheidsverschil 

Thrustcoefficient te bepalen uit turbine-eigenschappen 
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Bijlage A blad 2 

X., = 0.97(~)1 {(~)2 +( 0.~2(m - L)2 )2}-1 
D 8 0.51 nr-4m + I 

met 
I 

m = (I - C 1 ) - ! inductiefactor 

Zogbreedte 

TurbU1ente Let1gtes~haat 

l' = O l Sb - 0.08 

TurbuJeritieiilnftlttte&siteit 

t:J = l 31 I 0.7 1 , 110.08 (x I Xs rO.% 

Referenties 

1 Wind turbine wake aerodynamics, L.J . Vermeer et al. Progress in Aerospace Sciences 

39(2003) 467-510, Pergamon1 2003. 
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BIJLAGE B BESCHIKKING VAN DE MINISTER VROM D.D. 1 JULI 2009. 



> Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag 

KEMA Nederland B.V. 
T.a.v. de heer J.J. Erbrink 
Postbus 9035 

' I 

6800 ET ARNHEM 

Datum 
Betreft 

Geachte heer Erbrink, 

Naar aanleiding van uw aanvraag tot goedkeuring van het Stacks+ rekenmodel in 
een omgeving van windmolens, ontvangen bij brief van 7 augustus met kenmerk 
50620017-TOS/ECC 08-8583 Erb/WSc, bericht ik u als vol gt. 

Ingevolge artikel 76 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) 

heb ik bij bijgaande beschikking de aanvulling op het rekenmodel Stacks+ in een 
omgeving voor windmolens goedgekeurd voor het toepassingsgebied van 
standaard reken rn ett10de 3, genoemd in artikel 75, eerste lid, van de Rbl 2007. 
Overeenkomstig het advies van het RIVM zijn aan de goedkeuring de volgende 

extra voorwaarden verbonden: 
de uitlaat van de schoorsteen waaraan gerekend wordt is niet meer dan 
25 meter lager dan de windmolen waardoor de pluim wordt be'invloed; 

elk van de windmolens waarvoor het model wordt toegepast staat zo ver 
van de schoorsteen dat de pluim slechts in een kleine windhoek wordt 
be'invloed; 
de achtergrondconcentraties zijn dusdanig laag dat, zelfs als de 

concentratiebijdrage van de schoorsteen met 50% wordt onderschat, de 
totale concentraties nog steeds aan de relevante grenswaarden voldoen. 
Hierbij kan rekening worden gehouden met de locaties waar wettelijk 
gezien niet behoeft te worden getoetst (toepasbaarheid en blootstelling). 

Direcoraat- Generaal 
Milleubeheer 
Directie Klirnaat & 
Luchtkwallteit 
Luchtkwa\\teit 

Rijnstraat 8 
Postbus 20951 
2500 EZ Den Haag 
lnterne postcode 650 

Contactpersoon 
mr. M.P.J. Hezemans 

T 070 339 81 53 
F 070 339 13 13 

Kenmerk 
DGM/K&L2009044702 
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Naar aanleiding van de laatste voorwaarde merk ik nog op dat het in sltuatles 
waarin de totale concentraties op of rond (een van) de grenswaarde(n) ligt Is 

aan te bevelen om het conservatieve karakter van het model nader te (laten) 
onderzoeken. 

de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelljke Ordening en Milieubeheer, 
voor deze: 
de directeur-generaal Milieubeheer, 
o.I: 

Dlrecoraat- Generaal 
Mlllcubeheer 
Olrectle Klimaal & 
Luchtkwalltelt 
Luchtkwallteil 

Kenmerk 
DGM/K&L2009044 702 
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> Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag 

KEMA Nederland B.V. 
T.a.v de heer J.J. Erbrink 
Postbus 9035 
6800 ET ARNHEM 

beschikking 

Overwegende: 
dat de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007van toepassing is op het door 
middel van berekeningen vaststellen van de concentraties verontreinigende 
stoffen in de buitenlucht als gevolg van de uitoefening van bevoegdheden of de 
toepassing van wettelijke voorschriften, bedoeld in artikel 5.16, tweede lid, van 
de Wet milieubeheer; 

dat ingevolge artikel 75, eerste lid, van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007 bij het door middel van berekeningen vaststellen van de concentraties 
verontrelnigende stoffen in de buitenlucht bij inrichtingen, gebruik wordt gemaakt 
van standaardrekenmethode 3, zijnde de rekenmethode van het Nieuw Nationaal 
Model (Uitgave 1998, ISBN 90-76323-003); 

dat ingevolge artikel 75, tweede lid, van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007 bij het door middel van berekeningen vaststellen van de concentraties 
verontreinigende stoffen in de buitenlucht bij inrichtingen, kan worden afgeweken 
van standaardrekenmethode 3, mits een andere methode waarmee wordt 
afgeweken passend is en gelijkwaardig aan standaardrekenmethode 3; 

dat ingevolge artikel 76 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007van 
een andere rnethode, als bedoeld in artikel 75, tweede lid, gebruik kan warden 
gemaakt indien die methode is goedgekeurd door de Minister; 

dat bij brief van 7 augustus 2008 met kenmerk 50620017-TOS/ECC 08-8583 
Erb/WSc een aanvraag tot goedkeuring van een aanvulling van het Stacks+ 
rekenmodel is ingediend voor situaties binnen het toepassingsgebied van 
standaardrekenmethode 3 in een omgeving met windmolens; 

Director&1at-Genera0tl 
Mllieubeheer 

Directie Klimaat en 
luchtkwaliteit 
Luchtkwal iteit 

Rjjnstraat 8 
Postbus 20951 
2500 EZ Den Haag 

Contactpersoon 

mr. M.P.J . Hezemans 

T 070 339 81 53 

Datum 

0 1 JULI 2009 
Kenmerk 
DGM/K&L2009044703 
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dat het Stacks+ rekenmodel en het toepassingsgebied daarvan in situaties van 
windmolens in de brief van 7 augustus 2008 met kenmerk 50620017-TOS/ECC 
08-8583 Erb/WSc op een deugdelijke wijze is beschreven; 

gelet op: 
Artikel 76 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 

besluit: 
Op grand van het voorgaande luidt mijn beslissing als volgt: 

De aanvulling op het Stacks+ rekenmodel zoals omschreven in de brief van 
7 augustus 2008 met kenmerk 50620017-TOS/ECC 08-8583 Erb/WSc, keur ik 
goed als rekenmodule voor situaties die vallen binnen het toepassingsgebied 
van standaardrekenmethode 3 waarin sprake is van een omgeving met 
wind mo lens. Daarbij geld en de volgende voorwaarden: 
- de uitlaat van de schoorsteen waaraan gerekend wordt is niet meer dan 25 

meter lager dan de windmolen waardoor de pluim wordt be'lnvloed; 
- elk van de windmolens waarvoor het zogmodel wordt toegepast staat zo ver van 

de schoorsteen dat de pluim s\echts in een kleine windhoek wordt be'inv\oed; 
- de achtergrondconcentraties zijn dusdanig laag dat, zelfs als de 

concentratiebijdrage van de schoorsteen met 50% wordt onderschat, de totale 
concentraties nog steeds aan de relevante grenswaarden voldoen. Hierbij kan 
rekening worden gehouden met de locaties waar wettelijk gezien niet behoeft 
te worden getoetst (toepasbaarheid en blootstelling). 

Als gevolg van deze goedkeuring kan het Stacks+ rekenmodel warden gebruikt bij 
het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit wanneer er sprake is van een 
omgeving met windmolens in situaties die vallen binnen het toepassingsgebied 
van standaardrekenmethode 3, bedoeld in artikel 75, eerste lid, van de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit 2007 en waarin wordt voldaan aan de hierboven 
genoemde voorwaarden. 

Directoraat-Generaal 
Mllieubeheer 
Directle Kllmaat en 
luchtkwaliteit 

Kenmerk 
DGM/K&L2009044 703 
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Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking 
hiervan, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Vo\kshuisvesting, Ruimte\ijke 
Ordening en Milieubeheer, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag. 
Het bezwaarschrift moet op grand van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht zijn ondertekend en voorzien van een datum,een naam en een 
adres. Duidelijk moet zijn aangegeven waarom tegen de beschikking bezwaar 
wordt gemaakt en zo mogelijk moet een kopie van de beschikking worden 
meegezonden. 

Voor a\gemene inlichtingen over het indienen van een bezwaarschrift kan de 
brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" over 
voorzieningsmogelijkheden op grand van de Algemene wet bestuursrecht 
worden aangevraagd bij: Postbus 51, Postbus 20002, 2500 EA Den Haag of 
telefonisch via de Postbus 51 Infolijn, telefoon 0800 - 8051. De brochure 
kan ook worden gedownload via: www .postbus51.nl (Brochures/Justitie). 

Hoogachtend, 

de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 

Voor deze: 

Olrectoraat-Generaal 
Milieubeheer 
Directie Klimaat en 
luchtkwaliteit 

Kenmerk 
DGM/K&L2009044703 
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KEMA STACKS VERSlE 2009 . 1 
Release 9 juni 2009 

Invoer Cd + Tl , Zo=0 . 077 

Stof-identificatie : fIJN STOF 

start datum/tijd : 10-4-2010 12 : 59:00 
datum/tijd journaal bestand : 10- 4- 2010 13 : 44 : 48 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven , vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie- bestand C : \Stacks91\Input\emis .dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd • : 1- 1- 1995 1 : 00 h 
Eind datum/tijd• : 31- 12-2004 24 : 00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos : frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor- lokatie 

met coordinaten : 
158000 579001 
gem . windsnelheid , neerslagsom 
sektor(van- tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15) : 4388 . 0 
2 ( 15- 45) : 4743.0 
3 ( 45- 75) : 7086 . 0 
4 ( 75- 105) : 5823 . 0 
5 (105- 135) : 5209 . 0 
6 (135-165) : 6486 . 0 
7 (165-195) : 8818 . 0 
8 (195-225) : 11886. 0 
9 (225- 255) : 10952 . 0 

10 (255- 285) : 9063 . 0 
11 (285-315) : 7147. 0 
12 (315- 345) : 6071 . 0 
gemiddeld/som : 87672 . 0 

lengtegraad : • : 5 . 0 
breedtegraad : • : 52 . 0 

5 . 0 
5 . 4 
8 . 1 
6 . 6 
5 . 9 
7 . 4 

10 . 1 
13 . 6 
12 . 5 
10 . 3 

8 . 2 
6 . 9 

Bodemvochtigheid-index • : 1 . 00 

4 . 1 229 . 70 
4.4 122 . 30 
5 . 0 161 . 10 
4 . 2 208 . 00 
4 . 0 377 . 30 
4 . 3 571.10 
5 . 2 1053 . 50 
6 . 1 2047 . 60 
7 . 5 1621. 40 
6 . 2 1007 . 40 
5 . 3 874 . 70 
4 . 5 4 71 . 30 
5 . 3 8745 . 40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0 . 20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] • : 0.0767 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mJ • : 1 . 5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] • : 
hoogste gem . concentratiewaarde in het grid •: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks • : 

Coordinaten (x,y) •: 157360 , 578360 
Datum/tijd (yy, mm , dd , hh) •: 1 995 10 14 2 

Aantal bronnen . : 2 

0 . 00196 
0 . 01148 
9 . 21106 



****'**** Brongegevens van bron • : 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [mJ •: 157675 
Y-positie van de bron [m] • : 578307 
kortste zijde gebouw [m) • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m) • : 159 . 0 
Roogte van het gebouw [ml • : 38 . 0 
Orientatie gebouw [graden) • · 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y=coordinaat van gebouw [m] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedr ijfsuren (Nm3) • · 56 . 94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 17 .1 2340 
Temperatuur rookgassen (K) • : 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000098330 

********* Srongegeven s van bron •: 2 
** BRON PLUS GEBOUW k* schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m ] • : 578307 
kortste zijde gebouw [ml • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m} • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38 . 0 
OtieJtLatie gebouw [graden] • : 160 . O 
x coordinaat van gebouw [m] • : 157793 
y-coordinaat van gebouw (mJ • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov m;:iriivPld) [m] • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . zchoorsteendiameter (top) · : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 6 .14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) • · 403 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • : 1. 000 
Warmte emissie v·oor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000081940 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer CO, Zo=0.077 

Stof-identificatie: co 

start datum/tijd: 10-4-2010 7:49:45 
datum/tijd journaal bestand: 10-4-2010 8:57:30 

Percentielen voor 8-uurgemiddelde concentraties 
Percentielen glijdend gemiddeld 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Historische berekeningen 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 ma art 2009 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 1999 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2000 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2001 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identif icatie van GCN-data (jaargem: . aps) voor het jaar 2002 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: . aps) voor het jaar 2003 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2004 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2005 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2006 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2007 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: . aps) voor het jaar 2008 versie 
17-02-09 van 1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1999 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2008 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren 0 

ii ws neerslag(mm) co 



1 (-15- 15) : 3787.0 4.3 3.8 257.40 184.1 
2 ( 15- 45) : 4652.0 5.3 4.3 155.70 199.4 
3 ( 45- 7 5) : 7121. 0 8.1 4.5 162.20 216 .8 
4 ( 75-105): 5387.0 6.1 3.8 216.70 246.0 
5 (105-135) : 4597.0 5.2 3.8 358.00 273.7 
6 (135-165) : 6394.0 7.3 4.2 555.60 269.1 
7 (165-195) : 9003.0 10.3 5.0 1138.00 238.1 
8 (195-225): 12878.0 14. 7 6.0 2202.50 209.7 
9 (225-255): 11137. 0 12.7 7.3 1601.10 183.7 

10 (255-285) : 9228.0 10.5 5.9 1066.20 170.3 
11 (285-315) : 7386.0 8.4 5.1 925.40 163.8 
12 (315-345) : 6030.0 6.9 4.2 494.20 167.9 
gemiddeld/som: 87600.0 5.2 9145.10 207.3 

lengtegraad: . : 5.0 
breedtegraad: . : 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 0.0767 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk 
Hoogte berekende concentraties [m] •: 1. 5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 208.90389 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 214.42825 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 1166.02490 

Coordinaten (x, y) •: 160000, 577080 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 2003 12 11 1 

Aantal bronnen 2 

********* Brongegevens van bron •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m]•: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zij de gebouw [m] •: 42. 0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •: 160.0 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) • · 403. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 9.272 
Warmte emissie voor deze bron constante ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80007 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

genomen 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.001475000 

********* Brongegevens van bron •· 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 



Orientatie gebouw [graden ] • : 1 60 . 0 
x coordinaat van gebouw [m) • : 157793 
y=coordinaat van gebouw [m) • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mJ • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • : 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bectrijfsuren (m/s) •: 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (Kl • · 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 603 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000184375 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer CxHy, Zo=0.077 

Stof-identificatie: Benzeen 

start datum/tijd: 10-4-2010 11:26:03 
datum/tijd journaal bestand: 10-4-2010 12:12:53 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur{blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! {laatste regel in percentielbestand) 

Bron{nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Historische berekeningen 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 1999 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2000 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2001 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2002 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2003 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2004 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2005 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data {jaargem: .aps) voor het jaar 2006 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data {jaargem: .aps) voor het jaar 2007 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2008 versie 
24-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol er1 Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1999 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2008 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) Benzeen 



1 (-15- 15) : 3787.0 4.3 3.8 257.40 
2 ( 15- 45): 4652.0 5.3 4.3 155.70 
3 ( 45- 75): 7121. 0 8.1 4.5 162.20 
4 ( 75-105): 5387.0 6.1 3.8 216.70 
5 (105-135): 4597.0 5.2 3.8 358.00 
6 (135-165): 6394.0 7.3 4.2 555.60 
7 (165-195) : 9003.0 10.3 5.0 1138. 00 
8 (195-225) : 12878.0 14.7 6.0 2202.50 
9 (225-255) : 11137.0 12.7 7 .3 1601.10 

10 (255-285) : 9228.0 10.5 5.9 1066.20 
11 (285-315) : 7386.0 8.4 5.1 925.40 
12 (315-345) : 6030.0 6.9 4.2 494.20 
gemiddeld/som : 87600.0 5.2 9145.10 

lengtegraad: . : 5.0 
breedtegraad: . : 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [ml•: 0.0767 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [ml•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3l •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x,y) •: 157360, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 2008 1 1 1 

Aantal bronnen . : 2 

********* Brongegevens van bron •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [ml•: 157675 
Y-positie van de bron [ml•: 578307 
kortste zijde gebouw [ml•: 42.0 
langste zijde gebouw [ml•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [ml•: 38.0 
Orienta tie gebouw [graden] •: 160. 0 
x coordinaat van gebouw [ml•: 157793 
y-coordinaat van gebouw [ml•: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)• : 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)• : 2.80 

0.51832 
0.56170 

23.12083 

Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) • · 403. 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80007 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000245830 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storingen 

X-positie van de bron 
Y-positie van de bron 
kortste zijde gebouw 
langste zijde gebouw 
Hoogte van het gebouw 

[ml •: 
[ml•: 

[ml • : 
[ml • : 
[ml •: 

157675 
578307 

42.0 
159.0 

38.0 



Orientatie gebouw [graden] • · 160 .0 
x_coordinaat van gebouw (m] • : 157793 
y coordinaat van gebouw [m] • : 518280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) •: 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volurneflux over bedrijfsuren (Nm3) • : 6 . 14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsure n (m/s) •: 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) • : 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • : 1. 000 
Warrnte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 603 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000032778 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer PCDD/PCDF, Zo=0.077, eerste jaar 

Stof-identificatie: inert gas 

start datum/tijd: 11-4-2010 9:17:48 
datum/tijd journaal bestand : 11-4-2010 10:03:35 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal rneteo-uren waarrnee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) inert gas 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45) : 4743.0 
3 ( 45- 75): 7086.0 
4 ( 75-105) : 5823.0 
5 (105-135): 5209.0 
6 (135-165) : 6486.0 
7 (165-195) : 8818.0 
8 (195-225): 11886. 0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315): 7147.0 
12 (315-345): 6071. 0 
gerniddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: • : 5. 0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.l 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodernvochtigheid-index•: 1. 00 

4.1 229.70 
4.4 122.30 
5.0 161.10 
4.2 208.00 
4.0 377.30 
4.3 571.10 
5.2 1053.50 
6.1 2047.60 
7.5 1621.40 
6.2 1007.40 
5.3 874.70 
4.5 471.30 
5.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 0.0767 

0.20 

Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genornen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/rn3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x, y) •: 157360, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)•: 1998 3 24 3 

Aantal bronnen . : 2 

0.00205 
0.01173 

13.43383 



********* Brongegevens van bron • : 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron (mJ • : 157675 
Y-positie van de bron [m) • : 578307 
kortste zijde gebouw [m ] • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [mJ •: 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [ml • : 38 . 0 
Orientatie gebouw [gradenj • · 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) LmJ • : 44. 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Oitw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nrn3) •: ~6 . 94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 17 .12340 
Ternperatuur rookgassen (K) • : 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 80004 
(Bedrijfsurcn zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000098330 

******** * Brongegevens van bron •· 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X- positie van de bron (m] •: 157675 
Y- positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m )•: 4 2 . 0 
langste zijde gebouw [m) • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38 . 0 
Orlentatie gebouw [graden) • : 160 . 0 
x coordinaat van gebouw (m) • : 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov mAniveld) [m] • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (to~) •: 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • : 6 .14 000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • : 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000655560 



KEMA STACKS VERSIE 2009 . 1 
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Invoer HCl, Zo=0.077, eerste jaar 

Stof-identificatie: HCl 

start datum/tijd : 4- 5-2010 19 : 31 : 43 
datum/tijd journaal bestand : 4- 5-2010 19 : 31 : 51 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben , de hoge percentielen 
kunnen bij een gerihg aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn ! (laatste regel in percentielbestand) 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend ! 

Meteo Schiphol en Eindhoven , vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158285 578357 
Voor neerslag , bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C: \Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo) periode 
Start datum/tijd • : 1- 1-1995 1 : 00 h 
Eind datum/tijd• : 31 - 12-2004 24 : 00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos : frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren , %) op 
receptor- lokatie 

met coordinaten : 
158285 578358 
gem . windsnelheid , neerslagsom 
sektor (van-tot) uren % ws neerslag(mm ) HCl 

1 (-15- 15): 4391. 0 
2 ( 15- 45): 4745 . 0 
3 ( 45- 75 ): 7085 . 0 
4 ( 75- 105) : 5822 . 0 
5 (105- 135) : 5210 . 0 
6 (135-165) : 6486 . 0 
7 (165-195) : 8812 . 0 
8 (195- 225) : 1i893 . 0 
9 (225 - 255 ) : 10947.0 

10 (255-285 ) : 9068.0 
11 (285-315) : 7146 . 0 
12 (315-345) : 6067 . 0 
gemiddeld/som : 87672 . 0 

lengtegraad : • : 5 .0 
breedtegraad : • : 52 . 0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvocbtigheid-index • : 1 . 00 

4 . 1 230 . 00 
4 . 4 123 . 70 
5 . 0 159 . 70 
4 . 2 208 . 00 
4 . 0 377 . 30 
4.3 571 . 10 
5 . 2 i053.50 
6 . 0 2048 . 00 
7 . 5 1621.00 
6 . 2 1007.40 
5 . 3 874.70 
4 . 5 471.00 
5 . 3 8745 . 40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0 . 20 

Aantal receptorpunten 4 
Terreinruwheid receptor gebied (m) • : 0 . 0767 
Terreinruwheid [m) op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m) • : 1 . 5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3J •: 
hoogste gem . concentratiewaarde in het grid • : 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks •: 

0 . 01491 
0 . 02054 

12.96571 



Coordinaten 
Datum/tijd 

Aantal bronnen 

(x, y) •: 158632, 
(yy,mm,dd,hh)•: 1998 

. : 2 

578180 
9 16 7 

********* Brongegevens van bron •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m]•: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •· 160.0 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000393330 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m]•: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m]•: 42.0 
langstP. zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m]•: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)• : 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • : 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) • · 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 1. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.001311110 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer HF, Zo=0.077, eerste jaar 

Stof-identificatie: HF 

start datum/tijd: 11-4-2010 7:00:07 
datum/tijd journaal bestand: 11-4-2010 7:45:30 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(rnrn) HF 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45) : 4743.0 
3 ( 45- 75); 7086.0 
4 ( 75-105): 5823.0 
5 (105-135): 5209.0 
6 (135-165): 6486.0 
7 (165-195); 8818.0 
8 (195-225) : 11886.0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285); 9063.0 
11 (285-315) : 7147.0 
12 (315-345) ; 6071.0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: •: 5.0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1.00 

4.1 229.70 
4.4 122.30 
5.0 161.10 
4.2 208.00 
4.0 377.30 
4.3 571.10 
5.2 1053.50 
6.1 2047.60 
7.5 1621.40 
6.2 1007.40 
5.3 874.70 
4.5 471.30 
5.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 0.0767 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid• : 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks• : 

0.00081 
0.00437 
4.59111 



578360 Caardinaten 
Datum/tijd 

(x,y)•: 157360, 
(yy,mm,dd,hh)•: 1995 1 7 2 

Aantal brannen . : 2 

********* Brangegevens van bran •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schaarsteen REC Harlingen 

X-pasitie van de bran [m)•: 157675 
Y-positie van de bran [m) •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orienta tie gebouw [graden] • · 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y=coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •· 56.94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000039346 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m) •: 157675 
Y-positie van de bron [m]•: 578307 
kortste zijde gebouw [m]•: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m) •: 38.0 
Orienta tie gebouw [graden] •: 160. 0 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m]•: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 1. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000012290 



KEMA STACKS VERSIE 2009 . 1 
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Invoer Hg, Zo=0 . 077 , eerste jaar 

Stof-identificatie : kwik 

start datum/tijd : 11 - 4- 2010 7 : 45 : 56 
datum/tijd journaal bestand : 11 - 4-2010 8 : 31 :25 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven , vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie- bestand C : \Stacks91\1nput\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd • : 1- 1-1995 1 : 00 h 
Eind datum/tijd • : 31- 12- 2004 24 : 00 h 

Aantal meteo- uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos : frekwentie van voorkomen van de wi ndsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten : 
158000 579001 
gem . windsnelheid, neers l agsorn 
sektor (van - tot) uren % ws neerslag (mm) kwik 

1 ( - 15- 15) : 4388 . 0 
2 ( 15- 45) : 4743 . 0 
3 ( 45- 75) : 7086 . 0 
4 ( 75-105) : 5823 . 0 
5 (105-135) : 5209 . 0 
6 (135-165) : 6486 . 0 
7 (165-195) : 8818 . 0 
8 (195-225) : 11886 . 0 
9 (225-255) : 10952 . 0 

10 (255-285 ) : 9063 . 0 
11 (285-315) : 7147. 0 
12 (315-345) : 6071 . 0 
gemiddeld/som : 87672 . 0 

lengtegraad : • : 5 . 0 
breedtegraad : •: 52 . 0 

5 . 0 
5 . 4 
8 . 1 
6 . 6 
5 . 9 
7 . 4 

10 . 1 
13 . 6 
12 . 5 
10 . 3 

8 . 2 
6 . 9 

Bodemvochtigheid-index • : 1 . 00 

4 . 1 229 . 70 
4 . 4 122 . 30 
5 . 0 1 61 . 10 
4 . 2 208 . 00 
4 . 0 377.30 
4 . 3 571 . 10 
5 . 2 1053 . 50 
6 . 1 2047 . 60 
7 . 5 1621. 40 
6 . 2 100"/ . 40 
5 . 3 874 . 70 
4 . 5 471.30 
5 . 3 8745 . 40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0 . 20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] • : 0 . 0767 
Terreinruwheid (ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] •: 1 . 5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem . concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks • : 

Coordinaten (x , y) • : 157360 , 578360 
Datum/t i jd (yy , mm , dd , hh) • : 1995 10 14 2 

Aantal bronnen . : 2 

0 . 00098 
0 . 00561 
4 . 60600 



********* Brongegevens van bran • · 1 
** BRON PLUS GEBOOW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron (m] • : 157675 
Y-positie van de bron [ml • : 578307 
kortste zijde gebouw [m) • : 42 . 0 
langste zijde gebouw (m] • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [ml •: 38 . 0 
Orientatie gebouw [graden) •· 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m) • : 157793 
y-coordinaat van gebouw [m) • : 578280 
Schoorsteenhoogte ( tov maaiveld) [mJ • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • : 56 . 94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 17 .12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000049170 

********* Brongegevens van bron • : 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-posi t" i P van de bron (m] • : 157675 
Y-positie van de bron [m] • : 578307 
kortste zijde gebouw [m) •: 42 . 0 
langste zij de gebouw (m] • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m) •: 38 . 0 
OrienLdLie gebouw [gradenj • : 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov mAAiveld) [m) • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . Dchoorsteendiameter (tup) · : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrij fsuren (Nm3 ) • : 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) • : 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • : 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000049170 
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Invoer N02, scenario A, Zo=0.077 

Stof-identificatie: N02 

start datum/tijd: 10-4-2010 18:00:05 
datum/tijd journaal bestand: 10-4-2010 19:35:47 

Geen percentielen berekend 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
l. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten : 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-15- 15) : 4385.0 5.0 4.1 229.70 6.1 61. 5 
2 ( 15- 45) : 4719.0 5.4 4.5 122.30 7.0 59.8 
3 ( 45- 7 5) : 7082.0 8.1 5.0 161.10 9.2 53.1 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 4.2 208.00 11. 9 43.6 
5 (105-135): 5207.0 5.9 4.0 377.30 15.4 36.2 



6 (135-165): 6486.0 7.4 4.3 571.10 19.4 30.4 
7 (165-195): 8805.0 10.1 5.2 1048.10 18.4 33.1 
8 (195-225): 11882. 0 13. 6 6.1 2047.60 14.8 40.5 
9 (225-255): 10948.0 12.5 7.5 1618.00 9.7 53.7 

10 (255-285) : 9059.0 10.3 6.2 1007.40 7.0 61. 4 
11 (285-315) : 7146.0 8.2 5.3 874.70 5.2 66.5 
12 (315-345): 6058.0 6.9 4.5 471.30 5.1 64.7 
gemiddeld/som: 87600.0 5.3 8745.40 11.1 49.7 

lengtegraad: .. 5.0 
breedtegraad: .. 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [ml•: 0.0767 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]• : 10.23211 
hoogste gem. conccntratiewaarde in het grid•: 12.41878 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 345.87809 

Coordinaten (x,y) •: 157200, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1995 1 7 2 

Aantal bronnen . : 5 

********* Brongegevens van bron •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m]•: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m]•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •: 160.0 
x coordinaat van gebouw [m]•: 157793 
y=coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volume flux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] : • 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 80007 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.002946251 

********* Brongegevens van bron •· 2 
** PUNTBRON ** totaal vrachtwagens 

X-positie van de bron [m] •: 157910 
Y-positie van de bron [m] •: 578270 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 
Temperatuur rookgassen (K) •: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 

0.05000 
0.00007 

285.00 
0.000 



Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas [%1 : • 8. 00 
Aantal bedrijfsuren: 29199 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) 0. 000010800 

********* Brongegevens van bron 3 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bron [ml•: 157959 
Y-positie van de bron [ml•: 578249 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 2. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [ %1 : • 8. 00 
Aantal bedrijfsuren: 6386 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112930 

********* Brongegevens van bron •· 4 
** PUNTBRON ** personenwagens 

X-positie van de bron [ml•: 157862 
Y-positie van de bron [m) •: 578229 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) •: 0. 8 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29. 90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0 . 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas [%) :• 32.00 
Aantal bedrijfsuren: 29221 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000000230 

********* Brongegevens van bron •: 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [ml•: 15767 5 
Y-positie van de bron [ml•: 578307 
kortste zijde gebouw [m) •: 42.0 
langste zijde gebouw [m) •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden) •: 160.0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y= coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 6.14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) • · 403. 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 1. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 



N02 fraktie in het rookgas [%] 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

: • 5. 00 
601 

0.000573610 
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Invoer N02, scenario B, Zo=0.077 

Stof-identificatie: N02 

start datum/tijd: 10-4-2010 15:17:11 
datum/tijd journaal bestand: 10-4-2010 17:59:33 

Geen percentielen berekend 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 8e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren D 

1) ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-15- 15) 4385.0 5.0 4.1 229.70 6 . 1 61. 5 
2 ( 15- 45) 4719.0 5.4 4.5 122.30 7 . 0 59.8 
3 ( 45- 75) 7082.0 8.1 5.0 161.10 9 . 2 53.1 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 4.2 208.00 11 . 9 43.6 
5 (105-135): 5207.0 5.9 4.0 377.30 15 . 4 36.2 



6 (135-165): 6486.0 7.4 4.3 571.10 19.4 30.4 
7 (165-195): 8805.0 10.l 5.2 1048.10 18.4 33.1 
8 (195-225) : 11882.0 13.6 6.1 2047.60 14.8 40.5 
9 (225-255) : 10948.0 12.5 7.5 1618.00 9.7 53.7 

10 (255-285): 9059.0 10.3 6.2 1007.40 7.0 61. 4 
11 (285-315): 7146.0 8.2 5.3 874.70 5.2 66.5 
12 (315-345) : 6058.0 6.9 4.5 471.30 5.1 64.7 
gemiddeld/som: 87600.0 5.3 8745.40 11.1 49.7 

lengtegraad: . : 5.0 
breedtegraad: . : 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 0.0767 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [ml•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]• : 10.28705 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 12.55814 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 2334.13804 

Coordinaten (x,y) •: 158080, 578120 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 2004 6 7 23 

Aantal bronnen . : 18 

********* Brongegevens van bron •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bran [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •· 160.0 
x_coordinaat van gebouw [m]•: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] ·• 5.00 
Aantal bedrijfsuren: 80014 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.002948642 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** PUNTBRON ** totaal vrachtwagens 

X-positie van de bron [m] •: 157910 
Y-positie van de bron [m] •: 578270 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 
Temperatuur rookgassen {K) •· 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 

0.05000 
0.00007 

285.00 
0.000 



Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] · • 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 29232 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000005080 

********* Brongegevens van bron . : 3 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bron [ml•: 157959 
Y-positie van de bron [ml•: 578249 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml •: 2. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [ %l : • 8. 00 
Aantal bedrijfsuren: 4681 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112930 

********* Brongegevens van bron •: 4 
** PUNTBRON ** reachstacker 

X-positie van de bron [ml•: 158077 
Y-positie van de bron [ml•: 578148 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [ml • : 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) • · 0. 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas [ %l · • 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 14642 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000112930 

********* Brongegevens van bron •· 5 
** PUNTBRON ** stilliggende bulkschip 

X-positie van de bron [ml•: 158101 
Y-positie van de bron [ml•: 578148 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0 . 73845 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [ %l : • 8. 00 
Aantal bedrijfsuren: 4181 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000024480 



********* Brongegevens van bran •: 6 
** PUNTBRON ** aanmeren bulkschip 

X-positie van de bran [m] •: 158109 
Y-positie van de bran [m] •: 578084 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0 . 33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.73845 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%) :• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 274 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.002500000 

********* Brongegevens van bran •· 7 
** PUNTBRON ** personenwdytws 

X-positie van de bran [m] •: 157 862 
Y-positie van de bran [m) •: 578229 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) •: 0. 8 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiarneter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas [%] :• 32.00 
Aantal bedrijfsuren: 29122 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000230 

********* Brongegevens van bran 8 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bran [m] •: 157959 
Y-positie van de bran [m) •: 578200 
Sc hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) • · 285. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] :• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 8311 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000028230 

********* Brongegevens van bran . : 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bran [m] •: 
Y-positie van de bran [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) • : 
Inw. schoorsteendiameter (top)• : 

9 

157945 
578245 

1. 0 
29.90 



Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0 . 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0 . 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [ %] • • 8. 00 
Aantal bedrijfsuren: 8329 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) 0. 000028230 

********* Brongegevens van bran 10 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [m] •: 158017 
Y-positie van de bron [m]•: 578182 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0 . 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0 . 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [ % ] • • 8. 0 0 
Aantal bedrijfsuren: 8291 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000028230 

********* Brongegevens van bron . : 11 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bran [m] •: 158081 
Y-positie van de bron [m] •: 578167 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [ % ] : • 8. 00 
Aantal bedrijfsuren: 8404 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000028230 

********* Brongegevens van bron •: 12 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 157928 
Y-positie van de bron [m]•: 578264 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 
Temperatuur rookgassen (K) •· 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 

0.05000 
0.00007 

285.00 
0.000 

Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
8.00 N02 fraktie in het rookgas [%] :• 



Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

********* Brongegevens van bron •· 13 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 157950 
Y-positie van de bran [m] •: 578204 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 

17032 

0.000028230 

Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] ·• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 16977 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000028230 

********* Brongegevens van bron •: 14 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 158010 
Y-positie van de bron [m] •: 578187 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) •: 0. 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fs11ren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%l ·• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 17164 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000028230 

********* Brongegevens van bron •· 15 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X- positie van de b.r:o!l [m] •: 158080 
Y-positie van de bron [m] •: 578162 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]•: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) •: 0. 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%l ·• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 17000 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000028230 

********* Brongegevens van bron •· 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 



X-positie van de bron (m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orienta tie gebouw [graden] •: 160. 0 
x_ coordinaat van gebouw [m]•: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 6. 14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 1.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas (%] :• 5.00 
Aantal bedrijfsuren: 607 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000573610 

********* Brongegevens van bron •: 17 
** PUNTBRON ** stilliggende containerschip 

X-positie van de bron [m] •: 158095 
Y-positie van de bron [m] •: 578145 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.73845 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 005 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas [%] :• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 14592 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000031880 

********* Brongegevens van bron •· 18 
** PUNTBRON ** aanmeren containerschip 

X-positie van de bron [m] •: 158099 
Y-positie van de bron [m] •: 578090 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0 . 30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0 . 33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 0.73845 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0 . 005 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] : • 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 946 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) 0. 002500000 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer PMlO, scenario A, Zo=0.077, eerste jaar 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 11-4-2010 12:23:29 
datum/tijd journaal bestand: 11-4-2010 13:40:49 

Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 6 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor 
zeezoutbijdrage met 6 dagen 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde dcl1tergrond GCN-waarden 2010-201~ 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 
2 

(-15- 15): 
( 15- 45) : 

4385.0 
4719.0 

5.0 
5.4 

4.1 
4.5 

229.70 
122.30 

16.8 
18.6 



3 ( 45- 7 5) : 7082.0 8.1 5.0 161.10 20.5 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 4.2 208.00 24.6 
5 (105-135) : 5207.0 5.9 4.0 377.30 25.5 
6 (135-165) : 6486.0 7.4 4.3 571.10 24.0 
7 (165-195): 8805.0 10.1 5.2 1048.10 22.0 
8 (195-225): 11882.0 13. 6 6.1 2047.60 19.7 
9 (225-255) : 10948.0 12.5 7.5 1618.00 18.8 

10 (255-285) : 9059.0 10.3 6.2 1007.40 17.1 
11 (285-315) : 7146.0 8.2 5.3 8 74.70 15.8 
12 (315-345): 6058.0 6.9 4.5 471.30 15.5 
gemiddeld/som: 87600.0 5.3 8745.40 19.8 (zonder 
zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: . : 5.0 
breedtegraad: .. 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 0.0767 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] •: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 13. 78376 (incl. 
zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 13.81950 (incl . 
zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 277.11157 

Coordinaten (x,y) •: 157200, 578120 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1996 1 26 9 

Aantal bronnen . : 5 

********* Brongegevens van bran •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bran [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m]•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160. 0 
x_coordinaat van gebouw [m]•: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 9.272 
Warmte emissie voor deze bron Constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80007 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000147512 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** PUNTBRON ** totaal vrachtwagens 

X-positie van de bron [m] •: 
Y-positie van de bron [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 

157910 
578270 

1. 0 
29.90 



Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) • · 285. 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 29199 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000380 

********* Brongegevens van bran 3 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bron [m] •: 157959 
Y-positie van de bran [m] •: 578249 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 2. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 6386 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006160 

********* Brongegevens van bron •: 4 
** PUNTBRON ** personenwagens 

X-positie van de bron [m] •: 157862 
Y-positie van de bron [m] •: 578229 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 0. 8 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 29221 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000020 

********* Brongegevens van bron •· 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m]•: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [ml•: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •: 160.0 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y coordinaat van gebouw [m]•: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren 

44.0 
2.50 
2.80 

(Nm3) •: 
(m/s) •: 

Temperatuur rookgassen (K) . : 
6.14000 
1.84646 

403.00 



Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 1.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 601 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000491667 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer PMlO, scenario B, Zo=0.077, eerste jaar 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 11-4-2010 10:04:25 
datum/tijd journaal bestand: 11-4-2010 12:22:57 

Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 6 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor 
zeezoutbijdrage met 6 dagen 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 
2 

(-15- 15): 
( 15- 45): 

4385.0 
4719.0 

5.0 
5.4 

4 .1 
4.5 

229.70 
122.30 

16.8 
18.6 



3 ( 45- 75): 7082.0 8.1 5.0 161. 10 20.5 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 4.2 208.00 24.6 
5 (105-135) : 5207.0 5.9 4.0 377.30 25.5 
6 (135-165): 6486.0 7.4 4.3 571.10 24.0 
7 (165-195) : 8805.0 10.1 5.2 1048.10 22.0 
8 (195-2 25 ) : 11882. 0 13. 6 6.1 2047.60 19.7 
9 (225-255): 10948.0 12.5 7.5 1618.00 18.8 

10 (255-285) : 9059.0 10.3 6.2 1007.40 17.1 
11 (285-315) : 7146.0 8.2 5.3 874.70 15.8 
12 (315-345) : 6058.0 6.9 4.5 471.30 15.5 
gemiddeld/som: 87600.0 5.3 8745.40 19.8 (zonder 
zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: .. 5.0 
breedtegraad: .. 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 0.0767 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]•: 13. 78704 (incl. 
zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 13.93457 (incl. 
zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 488.60579 

Coordinaten (x,y) •: 158080, 578120 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 2004 6 7 23 

Aantal bronnen 18 

********* Brongegevens van bron •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m]•: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m]•: 42.0 
langste zijde gebouw [m]•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160.0 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 56.94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80000 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 00014 7 542 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** PUNTBRON ** totaal vrachtwagens 

X-positie van de bron [m]•: 
Y-positie van de bron [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)• : 

157910 
578270 

1. 0 
29.90 



Uitw. schoorsteendiameter (top}•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3} •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s} •: 0. 00007 
Temperatuur rookgassen (K} •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW} •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 29232 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s} 0.000000180 

********* Brongegevens van bron 3 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bron [m] •: 157959 
Y-positie van de bron [m] •: 578249 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld} [ml•: 2. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top}•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top}•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3} •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s} •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW} •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 4681 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006160 

********* Brongegevens van bron • · 4 
** PUNTBRON ** reachstacker 

X-positie van de bron [m]•: 158077 
Y-positie van de bron [m] •: 578148 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top}•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top}•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3} • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s} •: 0. 00007 
Temperatuur rookgassen (K} •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 14642 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006160 

********* Brongegevens van bron •: 5 
** PUNTBRON ** stilliggende bulkschip 

X-positie van de bron [m] •: 158101 
Y-positie van de bron [m] •: 578148 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld} [ml•: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) •: 0. 73845 
Temperatuur rookgassen (K} •· 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 4181 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000960 



********* Brongegevens van bron •: 6 
** PUNTBRON ** aanmeren bulkschip 

X-positie van de bron [m] •: 158109 
Y-positie van de bron [m] •: 578084 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volume flux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.73845 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • • 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron c onstante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 274 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij f suren: (kg/ s) 0. 000040000 

********* Brongegevens van bron •: 7 
** PUNTBRON ** personenwagens 

X-positie van de bron [m] •: 157862 
Y-positie van de bro n [m]•: 578229 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 0. 8 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 29122 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg / s) 0.000000020 

********* Brongegevens van bron 8 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [m] •: 157959 
Y-positie van de bron [m]•: 5 78200 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8311 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) 0. 000001540 

********* Brongegevens van bron . : 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [m] •: 
Y-positie van de bron [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren 

9 

157945 
578245 

1. 0 
29.90 
30.00 

(Nm3) •: 0.05000 



Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8329 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron 10 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [ml•: 158017 
Y-positie van de bron [ml•: 578182 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte cmissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8291 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron 11 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [ml•: 158081 
Y-positie van de bron [ml•: 578167 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over hP.drij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) • · 0. 00007 
Temper21tuur rookgassen (K) • · 285. 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8404 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron •: 12 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [ml•: 157928 
Y-positie van de bron [ml•: 578264 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 17032 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron 13 



** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 157950 
Y-positie van de bron [m] •: 578204 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volume flux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 16977 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000001540 

********* Brongegevens van bron •· 14 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m]•: 158010 
Y-positie van de bron [m] •: 578187 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 17164 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000001540 

********* Brongegevens van bron •· 15 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 158080 
Y-positie van de bron [m] •: 578162 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0.000 
Warmte emissie voor deze bron Constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 17000 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron •· 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m] •: 
Y-positie van de bron [m] •: 
kortste zijde gebouw [m] • : 
langste zijde gebouw [m] • : 
Hoogte van het gebouw [m] • : 
Orientatie gebouw [graden] • : 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 

157675 
578307 

42.0 
159.0 
38.0 

160.0 
157793 
578280 



Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 1. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - inge l e zen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 607 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000491667 

********* Brongegevens van bran •: 17 
** PUNTBRON ** stilliggende containerschip 

X-positie van de bran [m]•: 158095 
Y-positie van de bran [m] •: 578145 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.73845 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 005 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 14592 
(Bedrijfsu r en zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001250 

********* Brongegevens van bran •: 18 
** PUNTBRON ** aanmeren containerschip 

X-positie van de bran [m] •: 158099 
Y-positie van de bran [ml•: 578090 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4 . 0 
Inw. schoorstce ndiamete r (top)•: 0 . 30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0 . 33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.73845 
Temperatuur r ookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 005 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 946 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emi s sie over bedrijfsuren: (kg / s) 0.000040000 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer S02, Zo=0.077, eerste jaar 

Stof-identificatie: S02 

start datum/tijd: 11-4-2010 6:06:50 
datum/tijd journaal bestand: 11-4-2010 6:59:37 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het Be jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) S02 



1 (-15- 15) : 4385.0 5.0 4.1 229.70 0.5 
2 ( 15- 45) : 4719.0 5.4 4.5 122.30 0.6 
3 ( 45- 7 5) : 7082.0 8.1 5.0 161.10 1. 0 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 4.2 208.00 1. 4 
5 (105-135): 5207.0 5.9 4.0 377.30 1. 2 
6 (135-165): 6486.0 7.4 4.3 571.10 1. 3 
7 (165-195) : 8805.0 10.1 5.2 1048.10 1. 4 
8 (195-225): 11882. 0 13. 6 6.1 2047.60 1. 4 
9 (225-255): 10948.0 12.5 7.5 1618.00 1. 0 

10 (255-285) : 9059.0 10.3 6.2 1007.40 0.9 
11 (285-315) : 7146.0 8.2 5.3 874.70 0.6 
12 (315-345): 6058.0 6.9 4.5 471.30 0.5 
gemiddeld/som: 87600.0 5.3 8745.40 1. 0 

lengtegraad: . : 5.0 
breedtegraad: .. 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terrcinruwheid receptor gebied [m] •: 0.0767 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [ml•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3l •: 1.06587 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 1.18167 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 185.78098 

Coordinaten (x,y) •: 157360, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)•: 1995 1 7 2 

Aantal bronnen 2 

***** * *** Brongegevens van bran •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van rlP. bron [ml•: 157675 
Y-positie van de bran [ml•: 578307 
kortste zijde gebouw [ml•: 42.0 
langste zijde gebouw [ml•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [ml•: 38.0 
Orienta tie gebouw [gradenl • · 160. 0 
x_coordinaat van gebouw [ml•: 157793 
y_coordinaat van gebouw [ml•: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •· 56.94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 9.272 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80007 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 001230181 

********* Brongegevens van bran •· 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bran 
Y-positie van de bran 
kortste zijde gebouw 
langste zijde gebouw 
Hoogte van het gebouw 

[ml•: 
[ml•: 

[ml • : 
[ml•: 
[ml•: 

157675 
578307 

42.0 
159.0 

38.0 



Orientatie gebouw [graden] • : 160 . 0 
x coordinaat van gebouw (ml • : 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] • : 44 . 0 
lnw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • : 6 . 14000 
Gem . ui ttree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1. 84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 1 . 000 
Warmte emissi e voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 603 
(Bedri jfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren : (kg/s) 0 . 000491670 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer som zware metalen, Zo=0.077, eerste jaar 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 11-4-2010 8:31:49 
datum/tijd journaal bestand : 11-4-2010 9:17:23 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45) : 4743.0 
3 ( 45- 75) : 7086.0 
4 ( 75-105): 5823.0 
5 (105-135) : 5209.0 
6 (135-165): 6486.0 
7 (165-195) : 8818.0 
8 (195-225): 11886.0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315) : 7147.0 
12 (315-345) : 6071. 0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegr aad: • : 5. 0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
f). 6 
5.9 
7.4 

10.1 
13. 6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1.00 

4.1 229.70 
4.4 122.30 
5.0 161.10 
4.2 208.00 
4.0 377.30 
4.3 571.10 
5.2 1053.50 
6.1 2047.60 
7.5 1621.40 
6.2 1007.40 
5.3 874.70 
4.5 471.30 
5.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 0.0767 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x, y) •: 157360, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1995 10 14 2 

Aantal bronnen . : 2 

0.00097 
0.00560 
4.60600 



********* Brongegevens van bran • · 1 
** BRON PLUS GEBOUW k* schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y- positie van de bron (m] • : 578307 
kortste zijde gebouw (mJ •: 42 . 0 
langste zijde gebouw [m] • : 159 . 0 
Hoogte van net gebouw [m) • : 38 . 0 
Orientatie gebouw [graden] •: 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] • : 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Oitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedri jfsuren (Nm3) • : 56 . 94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s ) • : 17 . 12340 
Temperatuur rookgassen (K) • : 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde e~issie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000049170 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X- positie van de bron [m) • : 157675 
Y-positie van de bron (m] • : 578307 
kortste zijde gebouw [m] • : 42.0 
langste zijde gebo1.1w [m] • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw l m1 • : 38 . 0 
Orientatie gebouw [graden] •: 160 . 0 
x_coordinaat van gebouw [ml • : 157793 
y_coordinaat van gebouw [m) • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) Lm] • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top} • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux o ver bedrij fsure n (Nm3) • : 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s ) • : 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0 ) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s ) 0 . 000016390 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer Cd + Tl, Zo=l 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 9-4-2010 22:48:16 
datum/tijd journaal bestand : 9-4-2010 23:33:19 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsekto ren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met c oordinaten : 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(rnm) FIJN STOF 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45) : 4743.0 
3 ( 45- 75) : 7086.0 
4 ( 75-105) : 5823.0 
5 (105-135) : 5209.0 
6 (135-165) : 6486.0 
7 (165-195) : 8818.0 
8 (195-225) : 11886. 0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315) : 7147.0 
12 (315-345) : 607]. 0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: • : 5. 0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13. 6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1.00 

3.3 229.70 
3.6 122.30 
4.0 161.10 
3.5 208.00 
3.3 377.30 
3.6 571.10 
4.3 1053.50 
4.9 2047.60 
5.9 1621.40 
4.9 1007.40 
4.2 874.70 
3.6 471.30 
4.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 1.0000 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties (m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]•: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x,y) •: 157520, 578360 
Datum/tijd (yy,rnm,dd,hh) •: 1995 1 7 2 

Aantal bronnen . : 2 

0.00263 
0.02257 
5. 41192 



* * *** Brongegevens van bron • : 1 
** BRON PLUS GEBOUW * schoorsteen REC Harlingen 

X- positie van de bron (mJ • : 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw (ml • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m] •: 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] • : 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m] • : 157793 
y-coordinaat van gebouw [m) •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44 . O 
Inw . schoorsteendiameter (top} • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 56 . 94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.l2340 
Ternperatuur rookgassen (K} •· 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrij fsuren {MW) •: 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een ernissie > 0 ) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000098330 

*****~*** Brongegevens van bron • : 2 
* '" BRON PLUS GEBOOW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X- J?ositie van de bron (m] •: 157675 
Y- positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m) •: 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38 . 0 
Orientatie gebouw [gradenJ •· 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y-coordinaat van gebouw [rn ) • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) •: 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) • · 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron Constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000081940 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer CO, Zo=l 

Stof-identificatie : co 

start datum/tijd: 9-4-2010 17:42:38 
datum/tijd journaal bestand: 9-4-2010 18:49:37 

Percentielen voor 8-uurgemiddelde concentraties 
Percentielen glijdend gemiddeld 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijnl (laatste regel in percentielbestand) 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekendl 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Historische berekeningen 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data (j aargem: . aps) voor het jaar 1999 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2000 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2001 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identif icatie van GCN-data (jaargem: . aps) voor het jaar 2002 versie 
17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2003 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2004 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (j aargem: .aps) voor het jaar 2005 versie 
17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2006 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2007 versie 
17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data (jaargem: . aps) voor het jaar 2008 versie 
17-02-09 van 1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiplwl en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1999 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2008 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) CO 



1 (-15- 15) : 3787.0 4.3 3.1 257.40 184.1 
2 ( 15- 45) : 4652.0 5.3 3.5 155.70 199.4 
3 ( 45- 75): 7121.0 8.1 3.7 162.20 216.8 
4 ( 75-105): 5387.0 6.1 3.2 216.70 246.0 
5 (105-135): 459 7 .0 5.2 3.2 358.00 273.7 
6 (135-165) : 6394.0 7.3 3.5 555.60 269.1 
7 (165-195): 9003.0 10.3 4.1 1138. 00 238.1 
8 (195-225): 12878.0 14.7 4.8 2202.50 209.7 
9 (225-255) : 11137. 0 12.7 5.7 1601.10 183.7 

10 (255-285): 9228.0 10.5 4.7 1066.20 170.3 
11 (285-315): 7386.0 8.4 4.0 925. 40 163.8 
12 (315-345): 6030.0 6.9 3.4 494.20 167.9 
gemiddeld/som: 87600.0 4.2 9145.10 207.3 

lengtegraad: . : 5.0 
breedtegraad: .. 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [ml•: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk 
Hoogte berekende concentraties [ml•: 1. 5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 208.91459 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 214.43104 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 1166.02490 

Coordinaten (x,y) •: 160000, 577080 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 2003 12 11 1 

Aantal bronnen 2 

********* Brongegevens van bran •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bran [m] •: 157675 
Y-positie van de bran [m] •: 5 7 830 7 
kortste zijde gebouw [m] • : 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160.0 
x_coordinaat van gebouw [m]• : 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 9.272 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80007 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gen omen 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.001475000 

********* Brongegevens van bran •: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bran 
Y-positie van de bran 
kortste zijde gebouw 
langste zijde gebouw 
Hoogte van het gebouw 

[m] •: 
[m] •: 

[mJ • : 
[m] • : 
[m] •: 

157675 
578307 

42.0 
159.0 

38.0 



Orientatie gebouw [graden] • : 160 . 0 
x coordinaat van gebo uw (m ] • : 157793 
y-coordinaat van gebou w [m j • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJ • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Oitw. schoorsteendiameter (top ) • : 2 . 80 
Gem. vo lume flux over bedri jfsuren (Nm3) • : 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsure n (m/s) • : 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW ) • : l.000 
Warmte e missie voor deze bron constante - ingelezen - waa r de 
Aantal bedrijfsuren : 603 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000184375 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer CxHy, Zo=l 

Stof-identificatie: Benzeen 

start datum/tijd: 9-4-2010 21:16:26 
datum/tijd journaal bestand: 9-4-2010 22:02:42 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Historische berekeningen 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 1999 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2000 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2001 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2002 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2003 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2004 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2005 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2006 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2007 versie 
24-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data (jaargem: .aps) voor het jaar 2008 versie 
24-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1999 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2008 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
1 5 8000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) Benzeen 

1 (-15- 15): 3787. 0 4.3 3.1 257.40 



2 ( 15- 45) : 4652.0 5.3 3.5 155.70 
3 ( 45- 7 5) : 7121. 0 8.1 3.7 162.20 
4 ( 75-105) : 5387.0 6.1 3.2 216.70 
5 (105-135) : 4597.0 5.2 3.2 358.00 
6 (135-165) : 6394.0 7.3 3.5 555.60 
7 (165-19 5 ): 9003.0 10.3 4.1 1138. 00 
8 (195-22 5) : 12878.0 14.7 4.8 2202.50 
9 (225-255) : 11137. 0 12.7 5.7 1601.10 

10 (255-285) : 9228.0 10.5 4.7 1066.20 
11 (285-315) : 7386.0 8.4 4.0 925.40 
12 (315-345) : 6030.0 6.9 3.4 494.20 
gemiddeld/som: 87600.0 4.2 9145.10 

lengtegraad: . : 5.0 
breedtegraad: . : 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 1.0000 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windr ichLlnysdfl1d11k.elij k gen omen 
Hoogte berekende concentraties [m] •: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x,y) •: 157520, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 2006 12 22 11 

Aantal bronnen . : 2 

********* Brongegevens van bron •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y=coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]•: 44.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 

0.52006 
0.59058 

17.91114 

Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 56. 94000 
Gem. ui ttree snelheid over bedrij fsuren (m/s) •: 1 7 .12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 9.272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80007 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000245830 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storingen 

X-positie van de bron [m] •: 
Y-positie van de bron [m] •: 
kortste zij de gebouw [m] •: 
langste zijde gebouw [m] •: 
Hoogte van het gebouw [m] • : 
Orientatie gebouw [graden] •: 

157675 
578307 

42.0 
159.0 

38.0 
160.0 



x coordinaat van gebouw [m) • : 157793 
y=coordinaat van gebouw [m) • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter ( top) •: 2 . 80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • : 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • : 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 603 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000032778 
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Invoer PCDD/PCDF, Zo=l , eerste jaar 

Stof-identificatie : i nert gas 

start datum/tijd : 11-4-2010 2 : 19 : 32 
daLum/tijd journaal bestand : 11-4-2010 3 : 04 : 33 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven , vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C: \Stacks9l\Input\emis . dat 

Doorgerekende (meteo}periode 
Start datum/tijd • : 1- 1-1995 1 : 00 h 
Eind datum/tijd • : 31-12-2004 24 : 00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos : frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren , %) op 
receptor-loka tie 

met c ou.c:c.1.i11c1Len : 
158000 579001 
gem . wi ndsnelheid, neers l agsom 
sektor(van-totl uren % ws neerslag(mml inert gas 

1 (-15- 15) : 4388 . 0 
2 ( 15- 45) : 4743 . 0 
3 ( 45- 75) : 7086 . 0 
4 ( 75-105) : 5823.0 
5 (105- 135) : 5209 . 0 
6 (135- 1G5) : 6486 . 0 
7 (165- 195) : 8818 . 0 
8 (195- 225) : 11886. 0 
9 (225-255) : 10952 . 0 

10 (255- 285) : 9063 . 0 
11 (285-315) : 7147 . 0 
12 (315- 345) : 6071. 0 
gemiddeld/som : 87672 . 0 

lengtegraad: •: 5 . 0 
breedtegraad : • : 52 . 0 

!:>.O 
5 . 4 
8 . 1 
6.6 
5.9 
7 . 4 

10 . 1 
13 . 6 
12 . 5 
10 . 3 

8 . 2 
6.9 

Bodernvochtighe.id-index • : 1 . 00 

3 . 3 229 . 70 
3 . 6 122 . 30 
4 . 0 161.10 
3 . 5 208 . 00 
3 . 3 377 . 30 
3 . 6 571 . 10 
4 . 3 1053 . 50 
4 . 9 2047 . 60 
5 . 9 1621. 40 
4 . 9 1007 . 40 
4 . 2 874 . 70 
3.6 471 . 30 
4 . 3 8745 . 40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0 . 20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 1 . 0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m) • : 1 . 5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] • : 
hoogste gem . concentratiewaarde in het grid• : 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks • : 

Coordinaten (x , y) • : 157520 , 578360 
Datum/tijd (yy , mm , dd , hh) • : 1998 3 24 3 

Aantal bronnen 2 

0.00274 
0.02357 
8 . 71946 



********* Brongegevens van bron •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •: 160.0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y=coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • · 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 4 03. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 9.272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000098330 

********* Brongegevens van bron •· 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m] • : 157675 
Y-positie van de bron [m] • : 578307 
kortste zijde gebouw [m ) •: 42.0 
langste zijde gebouw [m) • : 159.0 
Hoogte van het gebouw [m) • : 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •· 160.0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) • : 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • : 1. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 000655560 
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Invoer HCl, Zo=l, eerste jaar 

Stof-identificatie: HCl 

start datum/tijd: 4-5-2010 19:25:21 
datum/tijd journaal bestand: 4-5-2010 19:25:28 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158285 578357 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158285 578358 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(rnm) HCl 

1 (-15- 15) : 4391.0 
2 ( 15- 45) : 4745.0 
3 ( 45- 7 5) : 7085.0 
4 ( 75-105): 5822.0 
5 (105-135) : 5210.0 
6 (135-165): 6486.0 
7 (165-195): 8812.0 
8 (195-225): 11893.0 
9 (225-255): 10947.0 

10 (255-285) : 9068.0 
11 (285-315) : 7146.0 
12 (315-345): 6067.0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: • : 5. 0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 

3.4 230.00 
3.6 123.70 
4.0 159.70 
3.5 208.00 
3.3 377.30 
3.6 571.10 
4.3 1053.50 
4.9 2048.00 
5.9 1621.00 
4.9 1007.40 
4.2 874.70 
3.6 471.00 
4.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 

Aantal receptorpunten 4 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 1.0000 

0.20 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

0.02018 
0.02683 
9.39872 



Coordinaten 
Datum/tijd 

Aantal bronnen 

(x, y) •: 158632, 
(yy,mm,dd,hh) •: 1998 

2 

578180 
9 16 7 

********* Brongegevens van bron •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160. 0 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44 . 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2 . 80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 9.272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000393330 

********* Brongegevens van bron •· 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m]•: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •· 160.0 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44 . 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) • · 403. 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 1. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 001311110 
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Invoer HF, Zo~l, eerste jaar 

Stof-identificatie: HF 

start datum/tijd: 11-4-2010 0:04:03 
datum/ t ijd journaal bestand: 11-4-2010 0:48:49 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald lli:iiir locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor (van-tot.) nren % ws neerslag (mm) HF 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45): 4743.0 
3 ( 45- 75): 7086.0 
4 ( 75-105): 5823.0 
5 (105-135) : 5209.0 
6 (135-165): 6486.0 
7 (165-195): 8818.0 
8 (195-225): 11886.0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285): 9063.0 
11 (285-315) : 714 7. 0 
12 (315-345): 6071. 0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: •: 5.0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1.00 

3.3 229.70 
3.6 122.30 
4.0 161.10 
3.5 208.00 
3.3 377.30 
3.6 571.10 
4.3 1053.50 
4.9 2047.60 
5.9 1621.40 
4.9 1007.40 
4.2 874.70 
3.6 471.30 
4.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]•: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

0.00106 
0.00917 
2.70624 



Coordinaten 
Datum/tijd 

Aantal bronnen 

(x,y) •: 157520, 
(yy,mm,dd,hh) •: 1995 

. : 2 

578360 
1 7 2 

********* Brongegevens van bran •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bran [m)•: 157675 
Y-positie van de bran [ml•: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m) •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden) • · 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000039346 

********* Brongegevens van bron •· 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m) •: 157675 
Y-positie van de bron [m) •: 578307 
kortste zijde gebouw [m) •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m) •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •: 160.0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y- coordinaat van gebouw [m) •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1.84646 
Ternperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 1. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000012290 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer Hg, Zo=l, eerste jaar 

Stof-identificatie: kwik 

start daturn/tijd: 11-4-2010 0:49:16 
datum/tijd journaal bestand : 11-4-2010 1:33:59 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke rneteo 
De locatie waarop de rneteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\ernis.dat 

Doorgcrekende (rneteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarrnee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsorn 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(rnm) 

1 (-15- 15): 4388.0 
2 ( 15- 45): 4743.0 
3 ( 45- 75): 7086.0 
4 ( 75-105): 58:?1.0 
5 (105-135): 5209.0 
6 (135-165); 6486.0 
7 (165-195); 8818.0 
8 (195-225): 11886.0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315); 7147.0 
12 (315-345): 6071.0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: •: 5. 0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 

3.3 229.70 
3.6 122.30 
4.0 161.10 
3.5 208.00 
3.3 377.30 
3.6 571.10 
4.3 1053.50 
4.9 2047.60 
5.9 1621.40 
4.9 1007.40 
4.2 874.70 
3.6 471.30 
4.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [rn]•: 1.0000 

met coordinaten: 

kwik 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genornen 
Hoogte berekende concentraties [rn]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/rn3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x,y) •: 157520, 578360 
Datum/tijd (yy,rnm,dd,hh) •: 1995 1 7 2 

Aantal bronnen . : 2 

0.00131 
0.01110 
2.70624 



********* Brongegevens van bron • : 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron (mJ • : 157675 
Y- positie van de bran [m] • : 578307 
kortste z ij de gebouw [m] • : 42 . 0 
l angste zijde gebouw [m] • : 159 . 0 
Roogte van het gebouw Im) • : 38 . 0 
Orientatie gebouw (graden] • : 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] • : 157793 
y-coordinaat van gebouw [m ] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mJ •: 44. 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volurneflux over bedr i jfsuren (Nm3) • : 56 . 94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s ) • : 17 . 12340 
Temperatuur rookgassen (K) • : 403.00 
Gem . warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • : 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000049170 

********* Brongegevens van bron • : 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X- positie van de bron (mJ • : 157675 
Y-positie van de bron [m] • : 578307 
kortste zijde gebouw [m] • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m] • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] • : 38 . 0 
Orientatie gebouw [graden] • : 160 . 0 
x coordinaat van gebouw (m] • : 157793 
y=coordinaat van gebouw [m) • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml · : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Oitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3 ) •: 6 . 14000 
Gem . uitt:ree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) • : 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000049170 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer N02, scenario A, Zo=l 

Stof-identificatie: N02 

start datum/tijd: 10-4-2010 3:21:19 
datum/tijd journaal bestand : 10-4-2010 4:47:47 

Geen percentielen berekend 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 1 7-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 8e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
iden~ificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % WS neerslag(mm) N02 03 

1 (-15- 15) : 4385.0 5.0 3.3 229.70 6.1 61. 5 
2 ( 15- 45): 4719.0 5.4 3.6 122.30 7.0 59.8 
3 ( 45- 75) : 7082.0 8.1 4.0 161.10 9.2 53.1 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 3.5 208.00 11. 9 43.6 
5 (105-135): 5207.0 5.9 3.3 377.30 15.4 36.2 



6 (135-165): 6486.0 7.4 3.6 571.10 19.4 30.4 
7 (165-195) : 8805.0 10.1 4.3 1048.10 18.4 33.1 
8 (195-225): 11882.0 13.6 4.9 2047.60 14.8 40.5 
9 (225-255) : 10948.0 12.5 5.9 1618.00 9 . 7 53.7 

10 (255-285): 9059.0 10.3 4.9 1007.40 7 . 0 61. 4 
11 (285-315) : 7146.0 8.2 4.2 874.70 5.2 66.5 
12 (315-345) : 6058.0 6.9 3.6 471.30 5.1 64.7 
gemiddeld/som: 87600.0 4.3 8745.40 11 . 1 49.7 

lengtegraad: . : 5.0 
breedtegraad: . : 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] • : 10.24528 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 12.42573 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 252.41943 

Coordinaten (x,y) •: 157520, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)•: 2000 4 11 19 

Aantal bronnen . : 5 

********* Brongegevens van bron •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [ml•: 157675 
Y-positie van de bron (m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orienta tie gebouw [graden] •: 160. 0 
x_ coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] :• 5.00 
Aantal bedrijfsuren: 80007 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.002946251 

********* Brongegevens van bron •· 2 
** PUNTBRON ** totaal vrachtwagens 

X-positie van de bron [m] •: 157910 
Y-positie van de bron [m] •: 578270 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29. 90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 
Temperatuur rookgassen (K) •: 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 

0.05000 
0.00007 

285.00 
0.000 



Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas [%] :• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 29199 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000010800 

********* Brongegevens van bron . : 3 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bron [m] •: 157959 
Y-positie van de bron [m] •: 578249 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 2. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0 . 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [ % J • • 8. 0 0 
Aantal bedrijfsuren: 6386 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112930 

********* Brongegevens van bron •· 4 
** PUNTBRON ** personenwagens 

X-positie van de bron [m] •: 157862 
Y-positie van de bron [m] •: 578229 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 0. 8 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) .. 0.05000 
Gem. uittree snP.lheid over bedrijfsuren (m/s) .. 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) .. 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) .. 0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas [%] ·• 32.00 
Aantal bedrijfsuren: 29221 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000230 

********* Brongegevens van bron •: 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m]•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •· 160.0 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • : 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 1.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 



N02 frakti e in het rookgas [%] 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emi s sie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijf s uren: (kg/s) 

60 1 

0.000573610 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer N02, scenario B, Zo=l 

Stof-identificatie: N02 

start datum/tijd: 10-4-2010 1:04 : 17 
datum/tijd journaal bestand: 10-4-2010 3:20 : 46 

Geen percentielen berekend 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 8e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatiP. vAn GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 1/-02-09 van 
1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor (van-tot) uren % WS neerslag(mrn) N02 03 

1 (-15- 15) : 4385.0 5.0 3.3 229.70 6.1 61. 5 
2 ( 15- 45) : 4719.0 5.4 3.6 122.30 7.0 59.8 
3 ( 45- 7 5) : 7082.0 8.1 4.0 161.10 9.2 53.1 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 3.5 208.00 11. 9 43.6 
5 (105-135): 5207.0 5.9 3.3 377.30 15.4 36.2 



6 (135-165): 6486.0 7.4 3.6 571.10 19.4 30.4 
7 (165-195): 8805.0 10.l 4.3 1048.10 18.4 33.1 
8 (195-225): 11882.0 13.6 4.9 2047.60 14.8 40.5 
9 (225-255) : 10948.0 12.5 5.9 1618.00 9.7 53.7 

10 (255-285) : 9059.0 10.3 4.9 1007.40 7.0 61. 4 
11 (285-315): 714 6. 0 8.2 4.2 874.70 5.2 66.5 
12 (315-345): 6058.0 6.9 3.6 471.30 5.1 64.7 
gemiddeld/som: 87600.0 4.3 8745.40 11.1 49.7 

lengtegraad: .. 5.0 
breedtegraad: .. 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] •: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] • : 10.27771 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 12.64381 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 657.84788 

Coordinaten (x,y) •: 158080, 578120 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 2004 6 7 23 

Aantal bronnen . : 18 

********* Brongegevens van bron •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orienta tie gebouw [graden] •: 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [ml •: 4 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 9.272 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [ %] : • 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 80014 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 002948 642 

********* Brongegevens van bran •· 2 
** PUNTBRON ** totaal vrachtwagens 

X-positie van de bran [m] •: 157910 
Y-positie van de bran [m] •: 578270 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 
Temperatuur rookgassen (K) •· 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 

0.05000 
0.00007 

285.00 
0.000 



Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] :• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 29232 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000005080 

********* Brongegevens van bron . : 3 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bron [m] •: 157959 
Y-positie van de bron [m] •: 578249 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 2. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] :• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 4681 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112930 

********* Brongegevens van bron •: 4 
** PUNTBRON ** reachstacker 

X-positie van de bran [m] •: 158077 
Y-positie van de bron [m] •: 578148 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree sm~lhP.id over bedrijfsuren (m/s) • · 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas [%] ·• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 14642 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112930 

********* Brongegevens van bron •· 5 
** PUNTBRON ** stilliggende bulkschip 

X-positie van de bron [m] •: 158101 
Y-positie van de bron [m] •: 578148 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) • · 0. 73845 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] :• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 4181 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000024480 



********* Brongegevens van bran •: 6 
** PUNTBRON ** aanmeren bulkschip 

X-positie van de bron [m] •: 158109 
Y-positie van de bron [m] •: 578084 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volume flux over bedrij fsuren (Nm3) •: O. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.73845 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [ %] · • 8. 00 
Aantal bedrijfsuren: 274 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.002500000 

********* Brongegevens van bran •· 7 
** PUNTBRON ** personenwagens 

X-positie van de bron [m] •: 157862 
Y-positie van de bran [m] •: 578229 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 0. 8 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: O. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas [%] ·• 32.00 
Aantal bedrijfsuren: 29122 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000000230 

********* Brongegevens van bron 8 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bran [m] •: 157959 
Y-positie van de bron [m] •: 578200 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • : 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] : • 8. 00 
Aantal bedrijfsuren: 8311 
(Bedrijfsuren zijn uren met een ernissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000028230 

********* Brongegevens van bran 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bran [m] •: 
Y-positie van de bran [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [rn] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 

9 

157945 
578245 

1. 0 
29.90 



Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) •: 0. 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] :• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 8329 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000028230 

********* Brongegevens van bron . : 10 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [m] •: 158017 
Y-positie van de bron [m] •: 578182 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%) ·• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 8291 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000028230 

********* Brongegevens van bron . : 11 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [m)•: 158081 
Y-positie vAn de bron [m] •: 578167 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiamete.r: (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron Constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] :• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 8404 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000028230 

********* Brongegevens van bron •· 12 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 157928 
Y-positie van de bron [m] •: 578264 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 
Temperatuur rookgassen (K) •· 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 

0.05000 
0.00007 

285.00 
0.000 

Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
8.00 N02 fraktie in het rookgas [%] ·• 



Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

********* Brongegevens van bron •· 13 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [ml•: 157950 
Y-positie van de bron [m] •: 578204 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 

17032 

0.000028230 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •· 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] ·• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 16977 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000028230 

********* Brongegevens van bron •· 14 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 158010 
Y-positie van de bron [m] •: 578187 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas (%] :• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 17164 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000028230 

********* Brongegevens van bron •: 15 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 158080 
Y-positie van de bron [m] •: 578162 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 0.000 
Warrnte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] ·• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 17000 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gerniddelde ernissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000028230 

********* Brongegevens van bron •: 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 



X-positie van de bran [m] •: 157675 
Y-positie van de bran [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m]•: 38.0 
Orienta tie gebouw [graden] • · 160. 0 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44 . 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2 . 50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2 . 80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • : 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) • : 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 1. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] :• 5.00 
Aantal bedrijfsuren: 607 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ky/s) 0. 000573610 

********* Brongegevens van bron •: 17 
** PUNTBRON ** stilliggende containerschip 

X-positie van de bran [m] •: 158095 
Y-positie van de bran [m] •: 578145 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0 . 73845 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 005 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttcmp 
N02 fraktie in het rookgas [%] ·• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 14592 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000031880 

********* Brongegevens van bran •· 18 
** PUNTBRON ** aanmeren containerschip 

X-positie van de bron [m]•: 158099 
Y-positie van de bran [m] •: 578090 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0. 73845 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 005 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [%] :• 8.00 
Aantal bedrijfsuren: 946 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.002500000 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer PMlO, scenario A, Zo=l, eerste jaar 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 11-4-2010 4:58:22 
datum/tijd journaal bestand: 11-4-2010 6:06:23 

Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 6 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor 
zeezoutbijdrage met 6 dagen 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 8e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespeci fieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten : 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 
2 

(-15- 15) : 4385. 0 
( 15- 45): 4719.0 

5.0 
5.4 

3.3 
3.6 

229.70 
122.30 

16.8 
18.6 



3 ( 45- 75): 7082.0 8.1 4.0 161.10 20.5 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 3.5 208.00 24.6 
5 (105-135) : 5207.0 5.9 3.3 377.30 25.5 
6 (135-165): 6486.0 7.4 3.6 571.10 24.0 
7 (165-195): 8805.0 10.1 4.3 1048.10 22.0 
8 (195-225): 11882. 0 13. 6 4.9 2047.60 19.7 
9 (225-255) : 10948.0 12.5 5.9 1618.00 18.8 

10 (255-285): 9059.0 10.3 4.9 1007.40 17.1 
11 (285-315) : 7146.0 8.2 4.2 874.70 15.8 
12 (315-345): 6058.0 6.9 3.6 471.30 15.5 
gemiddeld/som: 87600.0 4.3 8745.40 19.8 (zonder 
zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: .. 5.0 
breedtegraad: . : 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [ml•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 13.78453 (incl. 
zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 13.83308 (incl . 
zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 277.50704 

Coordinaten (x,y) •: 157440, 578200 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1996 1 26 9 

Aantal bronnen 5 

********* Brongegevens van bran •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m]•: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159. O 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •: 160.0 
x_coordinaat van gebouw [m]•: 157 793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578 28 0 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) • • 403. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 9.272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80007 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000147512 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** PUNTBRON ** totaal vrachtwagens 

X-positie van de bron [m] •: 
Y-positie van de bron [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 

157910 
578270 

1. 0 
29.90 



Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 29199 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) 0. 000000380 

********* Brongegevens van bran . : 3 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bran [m] •: 157959 
Y-positie van de bran [m] •: 578249 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] • : 2. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • • 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 6386 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006160 

********* Brongegevens van bran •: 4 
** PUNTBRON ** personenwagens 

X-positie van de bran [m] •: 157862 
Y-positie van de bran [m] •: 578229 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 0.8 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0 .00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 0 .000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 29221 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000000020 

********* Brongegevens van bran •· 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bran [m] •: 157675 
Y-positie van de bran [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160.0 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m]•: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 

44.0 
2.50 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 

. : . : 
6 . 14000 
1.84646 

403.00 



Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 1.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 601 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000491667 



KEMA STACKS VERSIE 2009.l 
Release 9 juni 2009 

Invoer PMlO, scenario B, Zo=l, eerste jaar 

Stof-identificatie : FIJN STOF 

start datum/tijd: 11-4-2010 3:05:22 
datum/tijd journaal bestand: 11-4-2010 4:57:51 

Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 6 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor 
zeezoutbijdrage met 6 dagen 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 8e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten : 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 
2 

(-15- 15) : 
( 15- 45): 

4385.0 
4719.0 

5.0 
5.4 

3.3 
3.6 

229. 70 
122.30 

16.8 
18.6 



3 ( 45- 75): 7082.0 8.1 4.0 161.10 20.5 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 3.5 208.00 24.6 
5 (105-135): 5207.0 5.9 3.3 377.30 25.5 
6 (135-165) : 6486.0 7.4 3.6 571.10 24.0 
7 (165-195) : 8805.0 10.1 4.3 1048.10 22.0 
8 (195-225): 11882. 0 13.6 4.9 2047.60 19. 7 
9 (225-255) : 10948.0 12.5 5.9 1618.00 18.8 

10 (255-285) : 9059.0 10.3 4.9 1007.40 17.1 
11 (285-315) : 7146 .0 8.2 4.2 874.70 15.8 
12 (315-345): 6058.0 6.9 3.6 471.30 15.5 
gemiddeld/som: 87600.0 4.3 8745.40 19.8 (zonder 
zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: .. 5.0 
breedtegraad: . : 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meLeolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [ml•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 13. 78 620 (incl. 
zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 13.93145 (incl . 
zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 276.22432 

Coordinaten (x,y) •: 157920, 578200 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1996 1 26 9 

Aantal bronnen . : 18 

********* Brongegevens van bran •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bran [m]•: 157675 
Y-positie van de bran [m]•: 578307 
kortste zijde gebouw [ml•: 42.0 
langste zijde gebouw [m]•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160.0 
x coordinaat van gebouw [m]•: 157793 
y=coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56 . 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 9.272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80000 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000147542 

********* Brongegevens van bron •· 2 
** PUNTBRON ** totaal vrachtwagens 

X-positie van de bron [m] •: 
Y-positie van de bron [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] • : 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 

157910 
578270 

1. 0 
29.90 



Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 29232 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) 0. 000000180 

********* Brongegevens van bran . : 3 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bron [m]•: 157959 
Y-positie van de bron [m]•: 578249 
Schoorsteenhoogte ( tov maai veld) [m] • : 2. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) • · 0. 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 4681 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000006160 

********* Brongegevens van bron •: 4 
** PUNTBRON ** reachstacker 

X-positie van de bron [m] •: 158077 
Y-positie van de bron [m] •: 578148 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) •: 0 . 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0 . 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 14642 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 000006160 

********* Brongegevens van bron •· 5 
** PUNTBRON ** stilliggende bulkschip 

X-positie van de bron [m] •: 158101 
Y-positie van de bron [m] •: 578148 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.73845 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 4181 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000000960 



********* Brongegevens van bran •: 6 
** PUNTBRON ** aanmeren bulkschip 

X-positie van de bran [m] •: 158109 
Y-positie van de bran [m]•: 578084 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) •: 0. 73845 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 274 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000040000 

********* Brongegevens van bran •: 7 
** PUNTBRON ** personenwagens 

X-positie van de bran [m]•: 157862 
Y-positie van de bran [m] •: 578229 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 0. 8 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 29122 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000020 

********* Brongegeven s van bran 8 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bran [m] •: 157959 
Y-positie van de bran [m] •: 578200 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. O 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8311 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bran . : 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bran [m] •: 
Y-positie van de bron [m]•: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren 

9 

157945 
578245 

1. 0 
29.90 
30.00 

(Nm3) •: 0.05000 



Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8329 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000001540 

********* Brongegevens van bron . : 10 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [ml•: 158017 
Y-positie van de bron [ml•: 578182 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0 . 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8291 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000001540 

********* Brongegevens van bron . : 11 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [ml•: 158081 
Y-positie van de bron [ml•: 578167 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8404 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron •· 12 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [ml•: 157928 
Y-positie van de bron [ml•: 578264 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [ml •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29. 90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 17032 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000001540 

********* Brongegevens van bron . : 13 



** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bran [m]•: 157950 
Y-positie van de bron [m] •: 578204 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 16977 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron •: 14 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 158010 
Y-positie van de bron [m] •: 578187 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]•: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 17164 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron •· 15 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 158080 
Y-positie van de bran [m] •: 578162 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 17000 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron •: 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m] •: 
Y-positie van de bron [m] •: 
kortste zijde gebouw [m] •: 
langste zijde gebouw [m] •: 
Hoogte van het gebouw [m] •: 
Orientatie gebouw [graden] • · 
x coordinaat van gebouw [m]•: 
y_coordinaat van gebouw [m]•: 

157675 
578307 

42.0 
159.0 

38.0 
160.0 

157793 
578280 



Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 1. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 607 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 000491667 

********* Brongegevens van bran •: 17 
** PUNTBRON ** stilliggende containerschip 

X-positie van de bron [ml•: 158095 
Y-positie van de bran [m]•: 578145 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) •: 0. 73845 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0.005 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 14592 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) 0. 000001250 

********* Brongegevens van bran •: 18 
** PUNTBRON ** aanmeren containerschip 

X-positie van de bran [m] •: 158099 
Y-positie van de bran [m] •: 578090 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.73845 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 005 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 946 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000040000 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer S02, Zo=l, eerste jaar 

Stof-identificatie: S02 

start datum/tijd: 10-4-2010 23:11:54 
datum/tijd journaal bestand: 11-4-2010 0:03:37 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Gcnerieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Be jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecif ieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind daturn/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarrnee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(rrun) S02 



1 (-15- 15) : 4385.0 5.0 3.3 229.70 0.5 
2 ( 15- 45) : 4719.0 5.4 3.6 122.30 0.6 
3 ( 45- 75): 7082.0 8.1 4.0 161.10 1. 0 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 3 .5 208.00 1. 4 
5 (105-135) : 5207.0 5.9 3.3 377.30 1.2 
6 (135-165): 6486.0 7.4 3.6 571.10 1. 3 
7 (165-195): 8805.0 10.l 4.3 1048.10 1. 4 
8 (195-225): 11882.0 13. 6 4.9 2047.60 1. 4 
9 (225-255) : 10948.0 12.5 5.9 1618.00 1. 0 

10 (255-285): 9059.0 10. 3 4.9 1007.40 0.9 
11 (285-31 5 ) : 7146 .0 8.2 4.2 874.70 0. 6 
12 (315-345) : 6058.0 6.9 3.6 471.30 0.5 
gemiddeld/som: 87600.0 4.3 8745.40 1. 0 

lengtegraad: . : 5 .0 
breedtegraad: .. 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 1.07429 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 1.34574 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 110.19942 

Coordinaten (x, y) •: 157520, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1995 1 7 2 

Aantal bronnen 2 

********* Brongegevens van bron •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m]•: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m]•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m]•: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160. 0 
x_coo rdinaat van gebouw [m]• : 157793 
y_coordinaat van gebouw [m]•: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2 . 50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2 . 80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/ s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 9.272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80007 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 001230181 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron 
Y-positie van de bron 
kortste zijde gebouw 
langste zijde gebouw 
Ho ogte van het gebouw 

[m] •: 
[m] •: 

[m] •: 
[ml •: 
[m] •: 

157675 
578307 

42.0 
159.0 

38.0 



Orientatie gebouw (graden) •: 160 . 0 
x coordinaat van gebouw (m ) • : 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] •: 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3 ) • : 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsu~en (m/s) • : 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) • : 403.00 
Gein . warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • : 1. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 603 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000491670 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer som zware metalen, Zo=l, eerste jaar 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 11-4-2010 1:34:23 
datum/tijd journaal bestand: 11-4-2010 2:19:08 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45): 4743.0 
3 ( 45- 75) : 7086.0 
4 ( 75-105) : 5823.0 
5 (105-135): 5209.0 
6 (135-165) : 6486.0 
7 (165-195) : 8818.0 
8 (195-225) : 11886.0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315): 7147.0 
12 (315-345) : 6071. 0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: • : 5 . 0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1.00 

3.3 229.70 
3.6 122.30 
4.0 161.10 
3.5 208.00 
3.3 377.30 
3.6 571.10 
4.3 1053.50 
4.9 2047.60 
5.9 1621.40 
4.9 1007.40 
4.2 874.70 
3.6 471.30 
4.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 1.0000 

0.20 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] •: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]•: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x,y) •: 157520, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1995 1 7 2 

Aantal bronnen 2 

0. 00130 
0. 01104 
2.70624 



********* Brongegevens van bron •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m) • : 578307 
kortste zijde gebouw (m) •: 42 . 0 
langste zijde gebouw [m] • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] • : 38 . 0 
Orientatie gebouw (graden] •: 160 . 0 
x coordinaat van gebouw (ml • : 157793 
y=coordinaat van gebouw [ml • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] •: 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • : 56 . 94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17 . 12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0 ) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s ) 0 . 000049170 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y- positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m) • : 42.0 
langste zijde gebouw [m] • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw (m] • : 38 . 0 
Orientatie gebouw [graden] • : 160 . 0 
x coordinaat van gebouw Lm) •: 157793 
y-coordinaat van gebouw [m) • : 578280 
SchoorstP.P.nhnngte (tov maaiveld) [m) • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiam1:::Le.1. (Lop) • : 2 . 80 
Gem . volumef l ux over bedri jfsuren {Nm3) • : 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) • · 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - lngelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000016390 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer PCDD/PCDF, Zo=0.077, na eerste jaar 

Stof-identificatie: inert gas 

start datum/tijd: 10-4-2010 14:30:47 
datum/tijd journaal bestand : 10-4-2010 15:16:21 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) inert gas 

1 (-15- 15): 4388.0 
2 ( 15- 45): 4743.0 
3 ( 45- 75) : 7086.0 
4 ( 75-105): 5823.0 
5 (105-135): 5209.0 
6 (135-165) : 6486.0 
7 (165-195) : 8818.0 
8 (195-225): 11886. 0 
9 (225-255): 10952.0 

10 (255-285): 9063.0 
11 (285-315) : 7147.0 
12 (315-345) : 6071. 0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: •: 5.0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1.00 

4.1 229.70 
4.4 122.30 
5.0 161.10 
4.2 208.00 
4.0 377.30 
4.3 571.10 
5.2 1053.50 
6.1 2047.60 
7.5 1621.40 
6.2 1007.40 
5.3 874.70 
4.5 471.30 
5.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 0.0767 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] •: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x,y) •: 157360, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1998 3 24 3 

Aantal bronnen 2 

0.00107 
0.00588 

12.55783 



********* Brongegevens van bron •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y=coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 9.272 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000049170 

********* Brongegevens van bran •· 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [ml•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orienta tie gebouw [graden] • · 160. 0 
x_coordinaat van gebouw [ml•: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhnngte (tov maaiveld) [m] •: 44.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)• : 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (Lop)• : 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 1. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000655560 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer HCl, Zo=0.077, na eerste jaar 

Stof-identificatie: HCl 

start datum/tijd: 10-4-2010 9:50:50 
datum/tijd journaal bestand: 10-4-2010 10:41:14 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten : 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) HCl 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45) : 4743.0 
3 ( 45- 75): 7086.0 
4 ( 75-105): 5823.0 
5 (105-135) : 5209.0 
6 (135-165): 6486.0 
7 (165-195): 8818.0 
8 (195-225): 11886.0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315): 7147.0 
12 (315-345) : 6071.0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: • : 5. 0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.l 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index •: 1. 00 

4.1 229.70 
4.4 122.30 
5.0 161.10 
4.2 208.00 
4.0 377.30 
4.3 571.10 
5.2 1053.50 
6.1 2047.60 
7.5 1621.40 
6.2 1007.40 
5.3 874.70 
4.5 471.30 
5.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 0.0767 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

0.00534 
0.02857 

36.76342 



578360 Coordinaten 
Datum/tijd 

(x, y) • : 157360 , 
(yy,mm,dd,hh) • : 1995 1 7 2 

Aantal bronnen . : 2 

********* Brongegevens van bron • : 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harl ingen 

X-positie van de bron [m] • : 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m J • : 42 . 0 
langste zijde gebouw (m) • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw (m] • : 38 . 0 
Orientatie gebouw (graden) • : 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] • : 157793 
y=coordinaat van gebouw [m] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) • : 44 . 0 
Inw. schoorsteendiameter (top) •: 2 . 50 
Oitw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 56 . 94000 
Gem. uittrcc ~nelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 17.12340 
Temperatuur rookgassen {K) • : 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000245868 

****k**** Brongegevens van bron • : 2 
** BRON PLOS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m) • : 151675 
Y-positie van de bron [m) • : 578307 
kortste zijde gebouw [m) • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m) • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m) •: 38 . 0 
Oricntatie gebouw [graden] •: 160 . 0 
x coordinaat van gebouw (m) • : 157793 
y-coordinaat van gebouw (m] • : 578280 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44.0 
Inw . schoorsteendiameter (top) •: 2 .50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 80 
Gem . vol umeflux over bedrijfsuren (Nm3) • : 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) • · 403.00 
Ge111 . warm Le emissie over bedrij fsuren (MW) • · 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 001311110 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer HF, Zo=0.077, na eerste jaar 

Stof-identificatie: HF 

start datum/tijd: 10-4-2010 10:41:40 
datum/tijd journaal bestand: 10-4-2010 11:25:37 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten : 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) HF 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45) : 4743.0 
3 ( 45- 75) : 7086.0 
4 ( 75-105): 5823.0 
5 (105-135) : 5209.0 
6 (135-165): 6486.0 
7 (165-195) : 8818.0 
8 (195-225): 11886. 0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315) : 7147.0 
12 (315-345): 6071.0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: •: 5. 0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1.00 

4.1 229.70 
4.4 122.30 
5.0 161.10 
4.2 208.00 
4.0 377.30 
4.3 571.10 
5.2 1053.50 
6.1 2047.60 
7.5 1621.40 
6.2 1007.40 
5.3 874.70 
4.5 471.30 
5.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 0.0767 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

0.00019 
0.00079 
4.63126 



578360 Coordinaten 
Datum/tijd 

(x, y) •: 157360, 
(yy,rnrn,dd,hh) •: 1995 1 7 2 

Aantal bronnen 2 

********* Brongegevens van bron •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [ml•: 157675 
Y-positie van de bran [ml•: 578307 
kortste zijde gebouw [ml•: 42.0 
langste zijde gebouw [ml•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •· 160.0 
x coordinaat van gebouw [ml•: 157793 
y=coordinaat van gebouw [ml•: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijf::;uren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) • · 403. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 9.272 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80003 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009835 

********* Brongegevens van bron •· 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bran [m]•: 157675 
Y-positie van de bran [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m]•: 42.0 
langste ~ijde qebouw [ml•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m]•: 38.0 
Orientatie gebouw [gradenl • · 160. 0 
x_coordinaat van gebouw [ml•: 157793 
y_coordinaat van gebouw [ml•: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2 . 50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volume flux over bedrij fsuren (Nm3) •: 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 1.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000012290 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer Hg, Zo=0.077, na eerste jaar 

Stof-identificatie: kwik 

start datum/tijd: 10-4-2010 12 : 13:20 
datum/tijd journaal bestand : 10-4-2010 12 : 58:36 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke rneteo 
De locatie waarop de rneteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start daturn/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal rneteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsorn 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45) : 4743.0 
3 ( 45- 75) : 7086.0 
4 ( 75-105): 5823.0 
5 (105-135): 5209.0 
6 (135-165) : 6486.0 
7 (165-195) : 8818.0 
8 (195-225) : 11886.0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315) : 7147. 0 
12 (315-345) : 6071. 0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: • : 5. 0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 
8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1.00 

4.1 229.70 
4.4 122.30 
5.0 161.10 
4.2 208.00 
4.0 377.30 
4.3 571.10 
5.2 1053.50 
6.1 2047.60 
7.5 1621.40 
6.2 1007.40 
5.3 874.70 
4.5 4 71. 30 
5.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 0.0767 

met coordinaten: 

kwik 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] •: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x,y) •: 157360, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1995 10 14 2 

Aantal bronnen . : 2 

0.00049 
0.00267 
2.30253 



********* Brongegevens van bron •: l 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] • : 578307 
kortste zijde gebouw [m] • : 42 .0 
langste zijde gebouw [m] •: 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m) •: 38 . 0 
Orientatie gebouw (gradenj •· 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y- coordinaat van gebouw [m) •: 578280 
S~hoorsteenhoogte (tov rnaaiveld} [m] •: 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedr ij fsuren (Nm3 ) • : 56 . 94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 17 . 12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 80004 
(Bcdrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedl.ij fauren : (kg/s) 0 . 000024580 

**~****** Brongegevens van bron • · 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X- positie van de bron [m) •: 157675 
Y-positie van de bran LmJ •: 578307 
kortste zijde gebouw [m) • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m] • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m) • : 38 . 0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] • : 157793 
y=coordinaat van gebouw [m) • : 578280 
SchoorsteenhoogtA (tov maaiveld) [m) • : 44. 0 
Inw . schoorsteendiameter (top} •: 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (Lup) · : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • : 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K} •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : {kg/s) 0 . 000049170 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer PMlO, scenario A, Zo=0.077, na eerste jaar 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 10-4-2010 21:55:03 
datum/tijd journaal bestand : 10-4-2010 23:11:27 

Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 6 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor 
zeezoutbijdrage met 6 dagen 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 8e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 
2 

(-15- 15) : 
( 15- 45): 

4385.0 
4719.0 

5.0 
5.4 

4.1 
4.5 

229.70 
122.30 

16.8 
18.6 



3 ( 45- 7 5) : 7082.0 8.1 5.0 161.10 20.5 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 4.2 208.00 24.6 
5 (105-135): 5207.0 5.9 4.0 377.30 25.5 
6 (135-165) : 6486.0 7.4 4.3 571.10 24.0 
7 (165-195) : 8805.0 10.1 5.2 1048.10 22.0 
8 (195-225): 11882. 0 13. 6 6.1 2047.60 19.7 
9 (225-255) : 10948.0 12.5 7.5 1618.00 18.8 

10 (255-285) : 9059.0 10.3 6.2 1007.40 17.1 
11 (285-315) : 7146.0 8.2 5.3 874.70 15.8 
12 (315-345): 6058.0 6.9 4.5 4 71. 30 15.5 
gemiddeld/som: 87600.0 5.3 8745.40 19.8 (zonder 
zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: . : 5.0 
breedtegraad: .. 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 0.0767 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [ml•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 13.78212 (incl. 
zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 13.81171 (incl . 
zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 277.11405 

Coordinaten (x,y) •: 157200, 578120 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1996 1 26 9 

Aantal bronnen . : 5 

********* Brongegevens van bran •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m]•: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m]•: 42.0 
langste zijde gebouw [m]•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • · 160. 0 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] •: 4 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 56.94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80007 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000073921 

********* Brongegevens van bron •· 2 
** PUNTBRON ** totaal vrachtwagens 

X-positie van de bron [m] •: 
Y-positie van de bron [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 

157910 
578270 

1. 0 
29.90 



Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0 . 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0 . 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 29199 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000000380 

********* Brongegevens van bran . : 3 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bran [m] •: 157959 
Y-positie van de bran [m] •: 578249 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 2. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 6386 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006160 

********* Brongegevens van bran •: 4 
** PUNTBRON ** personenwagens 

X-positie van de bran [m]•: 157862 
Y-positie van de bran [m] •: 578229 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 0 . 8 
I nw. schoorsteendiameter (top)•: 29 . 90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30 . 00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 29221 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000000020 

********* Brongegevens van bran •· 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bran [ml•: 157675 
Y-positie van de bran [m]•: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] • : 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] • : 38.0 
Orientatie gebouw [graden] • : 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m] • : 157793 
y- coordinaat van gebouw [m] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren 
Temperatuur rookgassen (K) 

44.0 
2.50 
2.80 

(Nm3) • : 
(m/s) • · . : 

6 .14000 
1.84646 

403.00 



Gem. warmte emissie over 
Warmte emissie voor deze 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren 
gemiddelde emissie over 

bedrij fsuren (MW) • · 1. 000 
bran constante - ingelezen - waarde 

601 
met een emissie > 0) 
bedrij fsuren: (kg/s) 0.000491667 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer PMlO, scenario B, Zo=0.077, na eerste jaar 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 10-4-2010 19:36:39 
datum/tijd journaal bestand: 10-4-2010 21:54:32 

Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 6 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor 
zeezoutbijdrage met 6 dagen 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 8e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
GCN-waarden in de ELK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mrn) FIJN STOF 

1 
2 

(-15- 15) 
( 15- 45) 

4385.0 
4719.0 

5.0 
5.4 

4.1 
4.5 

229.70 
122.30 

16.8 
18.6 



3 ( 45- 75) : 7082.0 8.1 5.0 161.10 20.5 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 4.2 208.00 24.6 
5 (105-135): 5207.0 5.9 4.0 377.30 25.5 
6 (135-165) : 6486.0 7.4 4.3 571.10 24.0 
7 (165-195): 8805.0 10.1 5.2 1048.10 22.0 
8 (195-225): 11882.0 13.6 6.1 2047.60 19.7 
9 (225-255): 10948.0 12.5 7.5 1618.00 18.8 

10 (255-285) : 9059.0 10.3 6.2 1007.40 17.1 
11 (285-315) : 7146.0 8.2 5.3 874.70 15.8 
12 (315-345): 6058.0 6.9 4.5 471.30 15.5 
gemiddeld/som: 87600.0 5.3 8745.40 19.8 (zonder 
zeezoutcorrectie} 

lengtegraad: .. 5.0 
breedtegraad: .. 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient} •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 0.0767 
Terreinruwheid [ml ov u~teolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [ml•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 13.78540 (incl. 
zeezoutcorrectie} 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 13.92725 (incl . 
zeezoutcorrectie} 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 488.60579 

Coordinaten (x,y} •: 158080, 578120 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh} •: 2004 6 7 23 

Aantal bronnen . : 18 

********* Brongegevens van bron •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m]•: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [ml•: 42.0 
langste zijde gebouw [m]•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •· 160.0 
x coordinaat van gebouw [m]•: 157793 
y=coordinaat van gebouw [ml•: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld} [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top}•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s} •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW} • · 9. 272 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80014 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s} 0.000073910 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** PUNTBRON ** totaal vrachtwagens 

X-positie van de bran [ml•: 
Y-positie van de bran [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)• : 

157910 
578270 

1. 0 
29.90 



Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 29232 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000180 

********* Brongegevens van bran 3 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bran (m] •: 157959 
Y-positie van de bran [m] •: 578249 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [ml•: 2. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) •: 0. 0000 7 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 4681 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006160 

********* Brongegevens van bron • · 4 
** PUNTBRON ** reachstacker 

X-positie van de bran [m] •: 158077 
Y-positie van de bran [m] •: 578148 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 14642 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000006160 

********* Brongegevens van bron •· 5 
** PUNTBRON ** stilliggende bulkschip 

X-positie van de bran [m] •: 158101 
Y-positie van de bran [m] •: 578148 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.73845 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 0.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 4181 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000960 



********* Brongegevens van bron •· 6 
** PUNTBRON ** aanmeren bulkschip 

X-positie van de bron [m] •: 158109 
Y-positie van de bron [m] •: 578084 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4. O 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.73845 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 274 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000040000 

********* Brongegevens van bran •: 7 
** PUNTBRON ** personenwagens 

X-positie van de bran [m] •: 157862 
Y-positie van de bran [m] •: 578229 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) •: 0 . 8 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29 . 90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30 . 00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

0.05000 
0.00007 

285.00 
0.000 

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 29122 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

********* Brongegevens van bran 8 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bran [m) •: 157959 
Y-positie van de bran [m) •: 578200 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 

0.000000020 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8311 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) O. 000001540 

********* Brongegevens van bron . : 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bran [m] •: 
Y-positie van de bran [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] • : 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren 

9 

157945 
578245 

1. 0 
29.90 
30.00 

(Nm3) • · 0.05000 



Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 0.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8329 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron . : 10 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [ml•: 158017 
Y-positie van de bran [ml•: 578182 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8291 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) 0. 000001540 

********* Brongegevens van bron . : 11 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [ml•: 158081 
Y-positie van de bron [ml•: 578167 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8404 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg / s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bran •· 12 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [ml•: 157928 
Y-positie van de bran [ml•: 578264 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285. 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 17032 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron 13 



** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 157950 
Y-positie van de bron [m] •: 578204 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0 . 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285 .00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 16977 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000001540 

********* Brongegevens van bron •: 14 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 158010 
Y-positie van de bron [m] •: 578187 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]•: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0 .00 007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 17164 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron •· 15 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 158080 
Y-positie van de bron [m]•: 578162 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0 . 05 000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0 . 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 17000 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron •: 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m] • : 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [ml • : 42.0 
langste zijde gebouw [m ] • : 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orienta tie gebouw [graden] .. 160.0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y coordinaat van gebouw [m] •: 578280 -



Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 1. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 607 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) 0. 000491667 

********* Brongegevens van bran •· 17 
** PUNTBRON ** stilliggende containerschip 

X-positie van de bran [ml•: 
Y-positie van de bran [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 

158095 
578145 

4.0 
0.30 
0.33 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) . : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

0 . 05000 
0 . 73845 

285 . 00 
0 . 005 

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 14592 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

********* Brongegevens van bran •· 18 
** PUNTBRON ** aanmeren containerschip 

X-positie van de bran [m] •: 158099 
Y-positie van de bran [m] •: 578090 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 

0.000001250 

Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0 . 73845 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0 . 005 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 946 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000040000 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer S02, Zo=0.077, na eerste jaar 

Stof-identificatie: S02 

start datum/tijd: 10-4-2010 8:57:57 
datum/tijd journaal bestand: 10-4-2010 9:50:24 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren 0 

-0 ws neerslag(mm) S02 



1 (-15- 15) : 4385.0 5.0 4.1 229.70 0.5 
2 ( 15- 45) : 4719.0 5.4 4.5 122.30 0.6 
3 ( 45- 75): 7082.0 8.1 5.0 161.10 1. 0 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 4.2 208.00 1. 4 
5 (105-135) : 5207.0 5.9 4.0 377.30 1.2 
6 (135-165): 6486.0 7.4 4.3 571.10 1. 3 
7 (165-195): 8805.0 10.1 5.2 1048.10 1. 4 
8 (195-225): 11882.0 13.6 6.1 2047.60 1. 4 
9 (225-255): 10948.0 12.5 7 .5 1618.00 1. 0 

10 (255-285): 9059.0 10.3 6.2 1007.40 0.9 
11 (285-315): 7146.0 8.2 5.3 874.70 0.6 
12 (315-345): 6058.0 6.9 4.5 471.30 0.5 
gemiddeld/som: 87600.0 5.3 8745.40 1. 0 

lengtegraad: . : 5 .0 
breedtegraad: .. 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 0.0767 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 1.04995 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 1.09748 
Hoogs te uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 187.46168 

Coordinaten (x,y) •: 157360, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1995 1 7 2 

Aantal bronnen . : 2 

********* Brongegevens van bron •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •: 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y-coordinaat van gebouw [m]•: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 56. 94000 
Gem. uittree sne lheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 9.272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80001 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 000491982 

********* Brongegevens van bron •· 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron 
Y-positie van de bron 
kortste zijde gebouw 
langste zijde gebouw 
Hoogte van het gebouw 

[m] •: 
[m] •: 

[m] •: 
[m] •: 
[m] •: 

157675 
578307 

42.0 
159.0 

38.0 



Orientatie gebouw (graden] • : 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] • : 157793 
y=coordinaat van gebouw (m] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) fm] • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top)•: 2 . 50 
Oitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • : 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/sl • : 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 1.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 603 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000491670 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer som zware metalen, Zo=0.077, na eerste jaar 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 10-4-2010 13:45:12 
datum/tijd journaal bestand: 10-4-2010 14:30:23 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45) : 4743.0 
3 ( 45- 75): 7086.0 
4 ( 75-105): 5823.0 
5 (105-135): 5209.0 
6 (135-165): 6486.0 
7 (165-195): 8818.0 
8 (195-225): 11886.0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315) : 7147.0 
12 (315-345) : 6071. 0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: •: 5.0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 

4.1 229.70 
4.4 122.30 
5.0 161.10 
4.2 208.00 
4.0 377.30 
4.3 571.10 
5.2 1053.50 
6.1 2047.60 
7.5 1621.40 
6.2 1007.40 
5.3 874.70 
4.5 471.30 
5.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 0.0767 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties (m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x,y) •: 157360, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1995 10 14 2 

Aantal bronnen . : 2 

0.00048 
0.00266 
2.30253 



********* Brongegevens van bron •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X- positie v an de bron [rn] •: 157675 
Y-positie van de bron [rn] • : 578307 
kortste zijde gebouw (ml • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m] •: 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 18. 0 
Orientatie gebouw [gradenJ •: 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m) • : 157793 
y-coordinaat van gebouw (m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [rn] • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3 ) •: 56 . 94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 17 .12340 
Temperatuur rookgassen (Kl • : 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 9 . 272 
Warmte emissie voor de ze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 80004 
(Bedrijfsuren zijn ure11 mel t!t!ll t!m.i:>::de > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000024580 

********* Brongegevens van bron •: 2 
~* BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bran [m]• : 157675 
Y-positie van de bran [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m] • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38 . 0 
Orientatie gebouw [graden] •· 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m) • : 157793 
y-coordinaat van gebouw [m) •: 578280 
Schoor steenhoogte (tov maaiveldl [m) • : 41 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uilw. ~H.:ho0r::;Lee11dia111eter (top) •: 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1 . 84646 
Tempe r atuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • : 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfs11ren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrij fsuren : (kg/s) 0 . 000016390 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer PCDD/PCDF, Zo=l, na eerste jaar 

Stof-identificatie: inert gas 

start datum/tijd: 10-4-2010 0:18:40 
datum/tijd journaal bestand : 10-4-2010 1:03:27 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) inert gas 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45): 4743.0 
3 ( 45- 7 5) : 7086.0 
4 ( 75-105) : 5823.0 
5 (105-135) : 5209.0 
6 (135-165) : 6486.0 
7 (165-195): 8818.0 
8 (195-225): 11886. 0 
9 (225-255): 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315) : 7147.0 
12 (315-345): 6071. 0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: •: 5.0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5 . 4 
8 . 1 
6 . 6 
5 . 9 
7 . 4 

10 . 1 
13 . 6 
12 . 5 
10 . 3 

8 . 2 
6 . 9 

Bodemvochtigheid-index•: 1.00 

3.3 229.70 
3.6 122.30 
4.0 161.10 
3.5 208.00 
3.3 377.30 
3.6 571. 10 
4.3 1053.50 
4. 9 2047.60 
5.9 1621.40 
4.9 1007.40 
4.2 874.70 
3.6 471.30 
4.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x, y) •: 157 520, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1998 3 24 3 

Aantal bronnen . : 2 

0.00143 
0.01215 
8.15088 



********* Brongegevens van bron •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m]•: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38. 0 
Orienta tie gebouw [graden] • · 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m)•: 157793 
y=coordinaat van gebouw [m) •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volume flux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. uittree snelheid overbedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • : 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000049170 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m] •: 157 675 
Y-positie van de bron [m]•: 578307 
kortste zijde gebouw [m) •: 42.0 
langste zijde gebouw [m) •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •: 160.0 
x coordinaat van gebouw [m) •: 157793 
y=coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaivcld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) • : 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 1. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000655560 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer HCl, Zo=l, na eerste jaar 

Stof-identificatie: HCl 

start datum/tijd: 9-4-2010 19:42:21 
datum/tijd journaal bestand: 9-4-2010 20:32:00 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten : 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) HCl 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45) : 4743.0 
3 ( 45- 75) : 7086.0 
4 ( 75-105) : 5823.0 
5 (105-135) : 5209.0 
6 (135-165): 6486.0 
7 (165-195): 8818.0 
8 (195-225) : 11886.0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315) : 7147. 0 
12 (315-345) : 6071. 0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: •: 5. 0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1.00 

3.3 229.70 
3.6 122.30 
4.0 161.10 
3.5 208.00 
3.3 377.30 
3.6 571.10 
4.3 1053.50 
4. 9 2047.60 
5.9 1621.40 
4.9 1007.40 
4.2 874.70 
3.6 471.30 
4.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

0.00706 
0.06259 

21.67026 



578360 Coordinaten 
Datum/tijd 

(x, y) •: 157520, 
(yy,mm,dd,hh) •: 1995 1 7 2 

Aantal bronnen . : 2 

********* Brongegevens van bron •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m]•: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •: 160.0 
x coordinaat van gebouw [rn] •: 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov rnaaiveld) [rn] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiarneter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volurneflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bed_r__i_jf::;uren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000245868 

********* Brongegevens van bron •· 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m]•: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [rn] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orienta tie gebouw [graden] • · 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y=coordinaat van gebouw [m]•: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 6.14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 1.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.001311110 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer HF, Zo=l, na eerste jaar 

Stof-identificatie: HF 

start datum/tijd: 9-4-2010 20:32:27 
datum/tijd journaal bestand: 9-4-2010 21:15:59 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) HF 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45) : 4743.0 
3 ( 45- 75): 7086.0 
4 ( 75-105): 5823.0 
5 (105-135) : 5209.0 
6 (135-165) : 6486.0 
7 (165-195): 8818.0 
8 (195-225): 11886.0 
9 (225-255): 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315) : 7147.0 
12 (315-345) : 6071.0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: • : 5. 0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1.00 

3.3 229.70 
3.6 122.30 
4.0 161.10 
3.5 208.00 
3.3 377.30 
3.6 571.10 
4.3 1053.50 
4.9 2047.60 
5.9 1621.40 
4.9 1007.40 
4.2 874.70 
3.6 4 71. 30 
4.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

0.00027 
0.00205 
2.72990 



578360 Coordinaten 
Datum/tijd 

(X , y) • : 157520 , 
(yy , mm , dd, hh) • : 1995 1 7 2 

Aantal bronnen . : 2 

**** ***** Brongegevens van bron • : 1 
k* BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y- positie van de bron [m) •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m] •: 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] • : 38 . 0 
Orientatie gebouw [graden] •· 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] • : 157793 
y-coordinaat van gebouw [m) • : 578280 
Schoorsteenboogte (tov maaiveld) (m] • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • : 56 . 94000 
Gem . uittree snelheid over b~drljfsuren (m/s) •: 17 . 12340 
Temperaluur rookgassen ( K) •: 403 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 80003 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemi ddelde emi ssie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000009835 

A*******k Brongegevens van bron • : 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X- positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] • : 578307 
kortste zijde gebouw [m] • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m] • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] • : 38 . 0 
OrientctLlt::: y~bouw [graden) • · 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m l • : 157793 
y-coordinaat van gebouw (m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml •: 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) •: 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • · 6 . 14000 
Gem . u i ttree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 1 . 84646 
'I'emperatuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedr i jfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emi ssie over bedrij fsuren : (kg/s) 0 . 000012290 



KEMA STACKS VERSIE 2009 . 1 
Release 9 juni 2009 

Invoer Hg , Zo=l , na eerste jaar 

Stof-identificatie : kwik 

start datum/tijd : 9-4 -2010 22 : 03 : 09 
datum/tijd journaal bestand : 9- 4 - 2010 22 : 47 : 51 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron (nen)-bijdragen berekend ! 

Meteo Schiphol en Eindhoven , vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag , bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie - bestand C : \Stacks91\Input\emis . dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd • : 1 - 1-1995 1 : 00 h 
Eind datum/tijd • : 31-12 - 2004 24 : 00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De wLndroos : frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren , %) op 
receptor- lokatie 

met coordinaten : 
158000 579001 
gem . windsnelheid , neerslagsom 
sektor (van - tot) uren % ws neerslag(mm) kwik 

1 (-15 - 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45) : 4743 . 0 
3 ( 45 - 75 ): 7086 . 0 
4 ( 75-105) : 5823 . 0 
5 (105- 135): 5209 .0 
6 (.135-165) : 6486 . 0 
7 (165 - 195) : 8818.0 
8 (195-225) : 11886 . 0 
9 (225 - 255) : 10952 . 0 

10 (255 - 285) : 9063 . 0 
11 (285 - 315) : 7147 . 0 
12 (315-345) : 6071 . 0 
gemiddeld/som : 87672 . 0 

lengtegraad : •: 5 . 0 
breedtegraad : •: 52 . 0 

5 . 0 
5 . 4 
8 . 1 
6 . 6 
5 . 9 
7 . 4 

10 . 1 
13 . 6 
12 . 5 
10 . 3 

8 . 2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index • : 1. 00 

3 . 3 229 . 70 
3 . 6 122 . 30 
4 . 0 161 . 10 
3 . 5 208 . 00 
3 . 3 377 . 30 
3 . 6 571 . 10 
4 . 3 1053 . 50 
4 . 9 2047 . 60 
5 . 9 1621. 40 
4 . 9 1007 . 40 
4 . 2 874 . 70 
3 . 6 4 71 . 30 
4 . 3 8745 . 40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0 . 20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m) •: 1 . 0000 
Terreinruwheid lm] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] • : 1 . 5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3) •: 
hoogste gem . concentratiewaarde in het grid •: 
Roogste uurwaarde concentratie in tijdreeks •: 

Coordinaten (x,y) •: 157520 , 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1995 1 7 2 

Aantal bronnen . : 2 

0 . 00066 
0 .00546 
1 . 35284 



********* Brongegevens van bron • : 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42 . 0 
langste zijde gebouw [m] • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38 . 0 
Orientatie gebouw [gradenj •: 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [rn] • : 157193 
y-coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44.0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 7. . 50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • : 56 . 94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17 . 12340 
Temperatuur rookgassen (K) • : 403 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80004 
(Oedri jfsuren zijn ui:en met ee11 emissie > 0} 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren : (kg/s} 0 . 000024!:>80 

**~**~*** Brongegevens van bron •: 2 
** BRON PLOS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m] • : 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38 . 0 
Orientatie gebouw Lgraden] • : 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y=coordinaat van gebouw [m] • : 578280 
Schnnrsteenhoogte (tov maaiveld} [m] •: 44.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Oitw. schoorslee11<.l .i. r.11 11eler ( top} • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 6.14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • : 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW} • : 1. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000049170 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer PMlO, scenario A, Zo=l, na eerste jaar 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 10-4-2010 6:41:32 
datum/tijd journaal bestand : 10-4-2010 7:49:18 

Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 6 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor 
zeezoutbijdrage met 6 dagen 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 8e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 4385. 0 
2 ( 15- 45): 4719.0 

5.0 
5.4 

3.3 
3.6 

229.70 
122.30 

16.8 
18.6 



3 ( 45- 75) : 7082.0 8.1 4.0 161.10 20.5 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 3.5 208.00 24.6 
5 (105-135) : 5207.0 5.9 3.3 377.30 25.5 
6 (135-165): 6486.0 7.4 3.6 571.10 24.0 
7 (165-195): 8805.0 10.1 4.3 1048.10 22.0 
8 (195-225) : 11882. 0 13.6 4.9 2047.60 19.7 
9 (225-255) : 10948.0 12.5 5.9 1618.00 18.8 

10 (255-285) : 9059.0 10 .3 4.9 1007.40 17.1 
11 (285-315) : 7146.0 8.2 4.2 874.70 15.8 
12 (315-345) : 6058.0 6.9 3.6 471.30 15.5 
gemiddeld/som: 87600.0 4.3 8745.40 19.8 (zonder 
zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: . : 5.0 
breedtegraad: .. 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 1.0000 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties (m] •: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 13.78250 (incl. 
zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 13.81883 (incl . 
zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 277.51048 

Coordinaten (x, y) •: 1 57440, 578200 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1996 1 26 9 

Aantal bronnen . : 5 

********* Brongegevens van bron •: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m]•: 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m]•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orienta tie gebouw [graden] • · 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m]•: 157793 
y=coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 56. 94000 
Gem. ui ttree snelheid over bedrij fsuren (m/ s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80007 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000073921 

********* Brongegevens van bron •· 2 
** PUNTBRON ** totaal vrachtwagens 

X-positie van de bron [m] •: 
Y-positie van de bron [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)• : 

157910 
578270 

1. 0 
29.90 



Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0 . 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0 . 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 29199 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000380 

********* Brongegevens van bron . : 3 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bron [ml•: 157959 
Y-positie van de bron [ml•: 578249 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 6386 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006160 

********* Brongegevens van bron •: 4 
** PUNTBRON ** personenwagens 

X-positie van de bron [ml•: 157862 
Y-positie van de bron [ml•: 578229 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 0.8 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •· 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 29221 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000020 

********* Brongegevens van bron •· 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [ml•: 157675 
Y-positie van de bron [ml•: 578307 
kortste zijde gebouw [ml•: 42.0 
langste zijde gebouw [ml•: 159.0 
Hoogte van het gebouw [ml•: 38.0 
Orientatie gebouw [gradenl •: 160.0 
x coordinaat van gebouw [ml•: 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 

44.0 
2.50 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 

. : 6.14000 
1.84646 

403.00 



Gem. warmte emissie over 
Warmte emissie voor deze 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren 
gemiddelde emissie over 

bedrij fsuren (MW) •: 1. 000 
bran constante - ingelezen - waarde 

601 
met een emissie > 0) 
bedrijfsuren: (kg/s) 0.000491667 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer PMlO, scenario B, Zo=l, na eerste jaar 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 10-4-2010 4:48:39 
datum/tijd journaal bestand : 10-4-2010 6:41:01 

Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 6 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor 
zeezoutbijdrage met 6 dagen 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren 

1 
2 

(-15- 15): 
( 15- 45) : 

4385.0 
4719.0 

5.0 
5.4 

ws neerslag(mm) FIJN STOF 

3.3 
3.6 

229.70 
122.30 

16.8 
18.6 



3 ( 45- 75) : 7082.0 8.1 4.0 161.10 20.5 
4 ( 75-105): 5823.0 6.6 3.5 208.00 24 .6 
5 (105-135): 5207.0 5.9 3.3 377.30 25.5 
6 (135-165): 6486.0 7.4 3.6 571.10 24.0 
7 (165-195) : 8805.0 10.1 4.3 1048.10 22.0 
8 (195-225) : 11882.0 13.6 4.9 2047.60 19.7 
9 (225-255) : 10948.0 12.5 5.9 1618.00 18.8 

10 (255-285) : 9059.0 10 .3 4.9 1007.40 17.1 
11 (285-315) : 7146.0 8.2 4.2 874.70 15.8 
12 (315-345) : 6058.0 6.9 3.6 4 71. 30 15.5 
gemiddeld/som: 87600.0 4.3 8745.40 19.8 (zonder 
zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: . : 5.0 
breedtegraad: . : 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 1.0000 
Terr:elru:uwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelij k genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] •: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 13.78417 (incl. 
zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 13.92211 (incl. 
zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 276.22432 

Coordinaten (x,y) •: 157920, 578200 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)•: 1996 1 26 9 

Aantal bronnen . : 18 

********* Brongegevens van bran •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bran [m] •: 157675 
Y-positie van de bran [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •· 160.0 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y_coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •· 56.94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • · 9.272 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80014 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000073910 

********* Brongegevens van bran •: 2 
** PUNTBRON ** totaal vrachtwagens 

X-positie van de bran [m] •: 
Y-positie van de bran [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]• : 
Inw. schoorsteendiameter (top)• : 

157910 
578270 

1. 0 
29.90 



Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 29232 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 000000180 

********* Brongegevens van bran 3 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bron [ml•: 157959 
Y-positie van de bron [ml•: 578249 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 2. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) • · 285. 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 4681 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000006160 

********* Brongegevens van bron • : 4 
** PUNTBRON ** reachstacker 

X-positie van de bron [ml•: 1580 7 7 
Y-positie van de bron [ml•: 578148 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [ml •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 14642 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000006160 

**** **** * Brongegevens van bron •· 5 
** PUNTBRON ** stilliggende bulkschip 

X-positie van de bron [ml•: 158101 
Y-positie van de bran [ml•: 578148 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml•: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.73845 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 4181 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000000960 



********* Brongegevens van bron •: 6 
** PUNTBRON ** aanmeren bulkschip 

X-positie van de bron [m] •: 158109 
Y-positie van de bron [m]•: 578084 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0. 73845 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 274 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000040000 

********* Brongegevens van bron •: 7 
** PUNTBRON ** per::;onenwagens 

X-positie van de bron [m] •: 157862 
Y-positie van de bron [m] •: 578229 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] •: 0. 8 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 29122 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000020 

********* Brongegevens van bron . : 8 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [m] •: 157959 
Y-positie van de bran [m] •: 578200 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8311 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bron . : 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bran [m] •: 
Y-positie van de bron [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 
Uitw . schoorsteendiameter (top)•: 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren 

9 

157945 
578245 

1. 0 
29 . 90 
30 . 00 

(Nm3) • · 0.05000 



Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8329 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bran 10 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bran [m]•: 158017 
Y-positie van de bran [m] •: 578182 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 0.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8291 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000001540 

********* Brongegevens van bran . : 11 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bran [m] •: 158081 
Y-positie van de bran [m] •: 578167 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) •: 0. 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 0.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 8404 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) 0. 000001540 

********* Brongegevens van bran •· 12 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bran [m] •: 157928 
Y-positie van de bran [m] •: 578264 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29. 90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •· 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 17032 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) 0. 000001540 

********* Brongegevens van bran 13 



** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 157950 
Y-positie van de bron [m] •: 578204 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0 . 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 16977 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/ s) 0. 000001540 

********* Brongegevens van bron •: 14 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 158010 
Y-positie van de bron [m] •: 578187 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 0 . 00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 0 . 000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 17164 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000001540 

********* Brongegevens van bron •· 15 
** PUNTBRON ** haakarmvrachtauto 

X-positie van de bron [m] •: 158080 
Y-positie van de bron [m] •: 578162 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 1. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 29.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.00007 
Temperatuur rookgassen (K) •· 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •· 0.000 
Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 17000 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001540 

********* Brongegevens van bran •· 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bran [m] •: 
Y-positie van de bran [m] •: 
kortste zijde gebouw [m] •: 
langste zijde gebouw [m] •: 
Hoogte van het gebouw [m] •: 
Orientatie gebouw [graden] •: 
x_coordinaat van gebouw [m] •: 
y_coordinaat van gebouw [m]•: 

157675 
578307 

42.0 
159.0 

38.0 
160.0 

157793 
578280 



Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) •: 6 .14000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1.84646 
Temperatuur rookgassen (K) •· 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) •: 1. 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 607 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000491667 

********* Brongegevens van bron •· 17 
** PUNTBRON ** stilliggende containerschip 

X-positie van de bron [m] •: 
Y-positie van de bron [m] •: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 

158095 
578145 

4.0 
0.30 
0.33 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) • · 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

0.05000 
0.73845 

285.00 
0.005 

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 14592 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

********* Brongegevens van bron •· 18 
** PUNTBRON ** aanmeren containerschip 

X-positie van de bron [m] •: 158099 
Y-positie van de bron [m] •: 578090 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 0.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 0.33 

0.000001250 

Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 0. 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 0.73845 
Temperatuur rookgassen (K) •: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) • · 0. 005 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 946 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0. 000040000 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer S02, Zo=l, na eerste jaar 

Stof-identificatie: S02 

start datum/tijd: 9-4-2010 18:50:04 
datum/tijd journaal bestand: 9-4-2010 19:41:57 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties Vdll Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
identificatie van GCN-data voor het lOe jaar; versie 17-02-09 van 
1. 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
(ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) S02 



1 (-15- 15): 4385.0 5.0 3.3 229.70 0.5 
2 ( 15- 45) : 4719.0 5.4 3.6 122.30 0. 6 
3 ( 45- 7 5) : 7082.0 8.1 4.0 161.10 1. 0 
4 ( 75-105) : 5823.0 6.6 3.5 208.00 1. 4 
5 (105-135) : 5207.0 5.9 3.3 377.30 1. 2 
6 (135-165): 6486.0 7.4 3.6 571.10 1. 3 
7 (165-195): 8805.0 10.1 4.3 1048.10 1. 4 
8 (195-225): 11882. 0 13. 6 4. 9 2047.60 1. 4 
9 (225-255) : 10948.0 12.5 5.9 1618.00 1. 0 

10 (255-285): 9059.0 10.3 4.9 1007.40 0.9 
11 (285-315) : 7146.0 8.2 4.2 874.70 0.6 
12 (315-345): 6058.0 6.9 3.6 4 71. 30 0.5 
gemiddeld/som: 87600.0 4.3 8745.40 1. 0 

lengtegraad: . : 5.0 
breedtegraad: . : 52.0 
Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) • : 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]•: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 1.05422 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 1.16908 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 111.19011 

Coordinaten (x, y) •: 157520, 578360 
Datum/tijd (yy,rnrn,dd,hh) •: 1995 1 7 2 

Aantal bronnen . : 2 

********* Brongegevens van bron •· 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] •: 157675 
Y-positie van de bron [m]•: 578307 
kortste zijde gebouw [m] •: 42.0 
langste zijde gebouw [m] •: 159.0 
Hoogte van het gebouw [m] •: 38.0 
Orientatie gebouw [graden] •: 160. 0 
x coordinaat van gebouw [m] •: 157793 
y- coordinaat van gebouw [m] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] •: 44. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)•: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)•: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • · 56. 94000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 9.272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 80001 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000491982 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m] • : 157675 
Y-positie van de bron [m] • : 578307 
kortste zijde gebouw [m] • : 42.0 
langste zijde gebouw [m] • : 159.0 
Hoogte van het gebouw [ml • : 38.0 



Orientatie gebouw Lgraden ] • · 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] • : 157793 
y-coordinaat van gebouw (m] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoor steendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) •: 6 . 14000 
Gem . uittree snelhe id over bedrijfsuren (m/s) • : 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 603 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000491670 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer som zware metalen, Zo=l, na eerste jaar 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 9-4-2010 23:33:43 
datum/tijd journaal bestand: 10-4-2010 0:18:16 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45): 4743.0 
3 ( 45- 75) : 7086.0 
4 ( 75-105) : 5823.0 
5 (105-135): 5209.0 
6 (135-165): 6486.0 
7 (165-195): 8818.0 
8 (195-225): 11886. 0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285) : 9063.0 
11 (285-315) : 7147.0 
12 (315-345): 6071.0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: • : 5. 0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.l 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 

3.3 229.70 
3.6 122.30 
4.0 161.10 
3.5 208.00 
3.3 377.30 
3.6 571.10 
4.3 1053.50 
4.9 2047.60 
5.9 1621.40 
4.9 1007.40 
4.2 874.70 
3.6 471.30 
4.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 0.20 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m] •: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] •: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x, y) •: 157 520, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1995 1 7 2 

Aantal bronnen 2 

0.00065 
0.00540 
1.35284 



******A** Brongegevens van bron • : 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] • : 157675 
Y-positie van de bron [m] •: 578307 
kortste zijde gebouw [m] • : 42 . 0 
langste zijde gebouw [m] •: 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] • : 38.0 
Orientatie gebouw [graden) • : 160 . 0 
x_coordinaat van gebouw [m) •: 157793 
y coordinaat van gebouw (m] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] •: 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . SO 
Uitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volume flux over bedrij fsuren (Nm3) • : 56 . 94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 17 . 12340 
Temperatuur rookgassen (K} •· 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 80004 
(Bedrijfsuren zijn uurn mel ee11 emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000024~80 

********* Brongegevens van bron •: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen storing 

X- positie van de bron [m] • : 157G75 
Y- positie van de bron [m] • : 578307 
kortste zijde gebouw (m] • : 42 . 0 
langste zijde gebouw (m) • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw (m] •: 38 . 0 
Orientatie gebouw (graden] • · 160 . 0 
x coordinaat van gebouw lmJ • : 157793 
y-coordinaat van gebouw fm] •: 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJ • : 14 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top} • : 2 . 50 
Uilw . sc;hoorsLee11diameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volume flux over bedrij fsuren (Nm3) •: 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s} •: 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) •: 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bPdrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000016390 



KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Invoer Cd+ Tl, Zo=0.077 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 10-4-2010 12:59:00 
datum/tijd journaal bestand: 10-4-2010 13:44:48 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 158000 579000 
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd•: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd•: 31-12-2004 24:00 h 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 

met coordinaten: 
158000 579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15) : 4388.0 
2 ( 15- 45) : 4743.0 
3 ( 45- 75) : 7086.0 
4 ( 75-105) : 5823.0 
5 (105-135) : 5209.0 
6 (135-165) : 6486.0 
7 (165-195): 8818.0 
8 (195-225): 11886.0 
9 (225-255) : 10952.0 

10 (255-285): 9063.0 
11 (285-315) : 714 7. 0 
12 (315-345) : 6071. 0 
gemiddeld/som: 87672.0 

lengtegraad: •: 5.0 
breedtegraad: •: 52.0 

5.0 
5.4 
8.1 
6.6 
5.9 
7.4 

10.1 
13.6 
12.5 
10.3 

8.2 
6.9 

Bodemvochtigheid-index•: 1. 00 

4.1 229.70 
4.4 122.30 
5.0 161.10 
4.2 208.00 
4.0 377. 30 
4.3 571.10 
5.2 1053.50 
6.1 2047.60 
7.5 1621.40 
6.2 1007.40 
5.3 874.70 
4.5 471.30 
5.3 8745.40 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) •: 

Aantal receptorpunten 2601 
Terreinruwheid receptor gebied [m]•: 0.0767 

0.20 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] •: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] •: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid•: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks•: 

Coordinaten (x, y) •: 157360, 578360 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) •: 1995 10 14 2 

Aantal bronnen 2 

0.00196 
0. 01148 
9.21106 



********* Brongegevens van bron • : 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m) • : 157675 
Y- positie van de bron [m ) • : 578307 
kortste zijde gebouw [m] • : 42 . 0 
langste zijde gebouw (m] • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] • : 38 . 0 
Orientatie gebouw (graden) • · 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] • : 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] • : 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mJ •: 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 80 
Gem . volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) • : 56 . 94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s ) • : 17 . 12340 
Temperatuur rookgassen (K} •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 9 . 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 80004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000098330 

********~ Brongegevens van bron • · 2 
**BRON PLUS GEBOUW ~* schoorsteen REC Harlingen storing 

X-positie van de bron [m) •: 157675 
Y-positie van de bron [m)•: 578307 
kortste zijde gebouw [m] • : 42 . 0 
langste zijde gebouw (m] • : 159 . 0 
Hoogte van het gebouw (m] • : 38 . 0 
Orientacie gebouw [graden] •: 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] • : 157793 
y-coordinaat van gebouw [m] • : 578280 
Scboorst.P.P.nhoogtP. (tov m;:ia).veld) [m] • : 44 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) • : 2 . 50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) · : 2 . 80 
Gem . volume flux over bedri jfsuren (Nm3) • : 6 . 14000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) •: 1 . 84646 
Temperatuur rookgassen (K) •: 403 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) • : 1 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 604 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000081940 



Rekenresultaten verkeersaantrekkende werking Bijlage3 

Rapportage no2pm10 
Naam rekenaar, vrij. 
Versie 8.1 
Stratenbestand REC 
Jaartal 2011 
Meteoroloaische conditie Meerjarige meteorologie 
Resultaten inclusief zeezoutcorrectle 6 dagen 
Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 µglm3 
Schalinasfactor emissiefactoren 
Personeneauto's 1 
Middelzwaar verkeer 1 
Zwaar verkeer , 
Autobussen 1 

N02 fua/m3l N02 l11a/m3l N02fun/m3) N02 f11a/m3l 
Plaats Straatnaam x y Jaaraemiddelde Jm achterarond # Overschriidinaen arenswaarde # Overschriidinaen olandremoel 

Harlingen Lange Lijnbaan AO 157867 578215 15,1 10,2 0 0 
Harlingen Lange Lijnbaan + SeeA 157867 578215 15,4 10,2 0 0 
Harlingen Lange Lijnbaan + Sees 157867 578215 15,2 10,2 0 0 

PM10 lua/m3) PM10 lua/m3) PM10 rua/m3) PM10 fua/m3) 
Plaats Straatnaam x y Jaaraemiddelde Jm achterarond # Overschriidingen 11renswaarde # Overschrijd.inaen plandrempel 

Harlinoen Lange Lijnbaan AO 157867 578215 14,6 19,8 2 0 
Harl1ngen Lange Lijnbaan + SeeA 157867 578215 14,7 19,8 2 0 
Harlingen Lange liJnbaan + Sees 157867 578215 14,6 19,8 2 0 



lnvoergegevens verkeersaantrekkende werking t:51jlage 3 

Straat lntensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bo men Afstand Fractie 
Plaats naam X(m) Y(m) (mvUetm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor tot wegas stagnatie 

Harlingen Lange Lijnbaan AO 157867 578215 5770 0,80 0,12 0,08 0,00 0 Normaal stadsverkeer Seide zljden van .. . 1 10 0,00 
Harlingen Lange Lijnbaan + SceA 157867 578215 5948 0,79 0,12 0,09 0,00 0 Normaal stadsverkeer Seide zijden van .. . 1 10 0,00 
Harlingen Lange Lijnbaan + Sees 157867 578215 5890 0,80 0,12 0,08 0,00 0 Normaal stadsverkeer Seide zijden van ... 1 10 0,00 




