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Figuur 1.1 

Ugging inrichtfng 
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IN LEIDING 

In opdracht van Omrin is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve 
van de realisatie van een afvalverbrandingsinstallatie op de Industriehaven 
te Harlingen. De installatle betreft een Reststoffen Energie Centrale (REC). 
Het onderzoek vindt plaats in het kader van de aanvraag voor een 
oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer. 

Doel van het akoestisch onderzoek is lnzicht te geven in de akoestische 
inpasbaarheid van de aangevraagde activlteiten binnen de kaders van de 
Wet milieubeheer en Wet geluidhinder. Hiertoe is de geluidbelasting bepaald 
op een aantal, in overleg met het bevoegd gezag overeengekomen, 
beoordelingspunten. De op deze punten bepaalde geluidbelasting is 
vervolgens vergeleken met de door het bevoegd gezag voorgenomen 
normstelling in het kader van de Wet milieubeheer. Het akoestisch 
onderzoek kan ter toetsing worden aangeboden aan de zonebeheerder om 
vast te stellen of aangevraagde activiteiten inpasbaar zijn in geluidzonering 
conform de Wet geluldhinder. 

De rapportage is als volgt opgebouwd: 
• in hoofdstuk 2 wordt de situering van de inrichting, de terreinindeling 

en de representatieve bedrijfssituatie beschreven; 
• In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het wettelijk kader; 
• de onderzoeksopzet en de berekeningen komen aan de orde in 

hoofdstuk 4 respectievelijk in hoofdstuk 5; 
• en in hoofdstuk 6 tenslotte worden de conclusies van het onderzoek 

weergegeven. 

Op figuur 1.1 is de locatie van de inrichting op het industrieterrein 
Industriehaven te Harlingen weergegeven. 
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2.1 

Tabel 2.1 
Relevante 
beoordel ingspunten 
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UITGANGSPUNTEN 

S!TUERING VAN DE INRICHTING EN MAATGEVENDE 

BEOORDEUNGSPUNTEN 

R.10.100.05 1 

De inrichting is gelegen op de Industriehaven te Harlingen. Dit 
industrieterrein betre~ een geluidgezoneerd industrieterrein. In het kader 
van de Wet geluidhinder is om het industrieterrein een zone vastgesteld 
waarmee de geluidbelasting van het industrieterrein als geheel is begrensd. 
In dit onderzoek is ter plaatse van (enkele relevante) zogenoemde 
zonebewakingspunten de geluidbelasting van de inrichting bepaald. 

Bulten het industrieterrein, maar binnen de zone zijn geluidgevoelige 
bestemmingen gelegen. In het kader van de Wet geluidhinder is ook op 
deze woningen de geluidbelasting van het industrleterrein als geheel 
begrensd middels een Maximaal Toelaatbare Grenswaarde (MTG). In dit 
onderzoek is ter plaatse van (enkele relevante) MTG-woningen de 
geluidbelasting van de inrichting bepaald. 

Daarnaast is ten behoeve van de zonebewaking en handhaving t er plaatse 
van een aantal referentiepunten de geluidbelasting van de inrichting 
bepaa!d. 'leer een cverz?cht v~n de re:evantc beuordeli11gspunt~ri Lie tabei 
2.1. De llgging van de beoordelingspunten is weergegeven op flguur 2.1. 

IP01 Referentiepunt 1 

IP02 Referentiepunt 2 

IP03 Referentiepunt 3 

IP04 Referentiepunt 4 

IPOS Referentiepunt 5 

IP06 Referentiepunt 6 

Zl57 zonepunt 

Z166 Zonepunt 

Z185 zonepunt 

Z187 zonepunt 

MTG57 Harlingerstraatweg 90 

MTG63 Harlingerstraatweg 58 

97 Blynsewei 1-3 west 

98 Blynsewei 1-3 noord 

99 Haulewei 25-27 

101 Haulewei 23 

110 Sw1ngmaleane 3 zuld 

111 Swlngmaleane 3 oost 

112 Swingmaleane 1 zuid 

113 Swingmaleane 1 oost 
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Flguur 2.1 
Retevante 
beoordelingspunten 

2.2 
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Op het terrein van de inrichting zijn globaal de volgende onderdelen te 
onderscheiden; 
• Toegangspoort met weegbrug 
• Parkeerplaatsen personenwagens personeel en bezoekers; 
• Op- en overslagterrein voor containers; 
• Containerwisselplaats 
• Installaties op en rond gebouwen; 
• Bedrijfsgebouw. 

De inrichting wordt ontsloten aan de zuldzijde van het terrein aan de Lange 
Lijnbaan. 
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REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSlTUATIE (RBS) 
De representatieve bedrijfssituatie dient, overeenkomstig de 'Handreiking 
Industrielawaai en Vergunningverlening', Ministetie van VROM van oktober 
1998, betrekking te hebben op een voor de geluiduitstraling kenmerkende 
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de inrichting. In de regel wordt 
dit voor het akoestisch onderzoek vertaald als de meest geluidbelastende 
bedrijfssjtuatie, voor zover deze situatie zich meer dan 12 maal per jaar 
kan voordoen. De situatie die zich 12 maal per jaar, of minder, voordoet 
wordt de 'incidentele bedrijfssituatie' genoemd. 

In dit hoofdstuk zijn uitsluitend die activiteiten beschreven die akoestlsch 
relevant zijn. 
De ultgangspunten zijn in overleg met de inrlchtinghouder tot stand 
gekomen. 

De inrichting betre~ een continu bedrijf met een bedrijfstijd tussen de 8000 
en 8760 uur per jaar. Onder representatieve bedrijfsomstandigheden zijn 2 
scenario's en de volgende geluldbronnen te onderscheiden: 
• Scenario A: aanvoer afval, 100% door middel van vrachtwagens en 

afvoer bodemas, 100% vrachtwagens 
• Scenario B: aanvoer afval, 50% per vrachtwagP.n Pn 50% per sch!p e!"? 

afvoer bodemas, 100% per schip 

• Vervoer personeel en bezoekers; 
• Aankomst en vertrek van personenwagens; 
• Logistlek en buitenwerkzaamheden; 
• Aanvoer afval per vrachtwagens (A, B); 
• Containerwissel trekker/oplegger (A, B); 
• Aan- en afvoer per schip (B); 
• Containeroverslag met reachstacker (B); 
• Afvoer reststoffen (A, B); 
• Installaties op en rond de bedrijfsgebouwen; 
• Geluiduitstraling door dak- en geveldelen; 

In het onderstaande wordt nader ingegaan op de bedrijfstijden van 
genoemde bronnen. Voor een detaitoverzicht wordt verwezen naar bijlage 2 
en de figuren 2 en 3. 

Vervoer personeel en bezoekers 
Aankomst en vertrek van personenwagens 
Per etmaal komen en gaan er in totaal 34 personenwagens (personeel en 
bezoekers) op het terrein. De gemiddelde rijsnelheid van de 
personenwagens bedraagt 15 km/u. De personenwagens maken gebruik 
van een eigen lngang aan de Lange Lijnbaan. Het personeel werkt in 3 
ploegen en per dienst zijn er 8 personeelsleden aanwezig: 
• 06.00-14.00 uur 
• 14.00-22.00 uur 
• 22.00-06.00 uur 
Bezoekers komen en gaan uitsluitend in de dagperiode. 
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Tabel 2.2 

Vervoersbewegingen per 
etmaalperiode voor 
scenario A 
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Loqistlek scenario A 
Aanvoer afval met vrachtwagens 
Bij de ingebruikname van de installatie zal 100% van het te verbranden 
afval worden aangevoerd per vrachtwagen. Dit betreft 228.000 ton per 
jaar. Voornoemde komt overeen met 34 vrachtwagens van 24 ton en 14 
vrachtwagens van 6 ton gedurende de dagperiode. In de avond- en 
nachtperiode vinden geen transportbewegingen plaats. 

De vrachtwagens arriveren bij de poort en worden gedurende 1 minuut 
gewogen. De 6-tons vrachtwagens rijden vervolgens door naar de 
ontvangsthal en storten daar gedurende 1,5 minuut het afval. Daarna 
verlaten zij yia de weegbrug, waar zij opnieuw warden gewogen (1 minuut), 
het terrein. 

De 24-tons vrachtwagens hebben 2 containers waarvan 1 op een 
aanhanger. Na weging wordt de aanhanger geplaatst op de container
wisselplaats (2 minuten manoeuvreren) en rijdt de vrachtwagen door naar 
de ontvangsthal en stort daar gedurende 3 minuten het afval. Hierna rijdt 
de vrachtwagen naar de container-wisselplaats en verwisselt de lege 
container met de volle container van de aanhanger; dit proces neemt 5 
minuten in beslag. Vervolgens wordt opnieuw gestort en rijdt de 
vrachtwagen terug om de aanhanger aan te koppelen (2 minuten) en via de 
weegbrug wordt het terrein verlaten. 

Afvoer reststoffen met vrachtwagens 
De reststof bodemas wordt dagelijks afgevoerd met behu lp van 5 
vrachtwagens van 25 ton. De vrachtwagens warden geladen door een 
shovel; dit laden neemt 15 minuten per vrachtwagen in beslag. Gemiddeld 
wordt dagelijks eveneens vliegas en rookgasresidu door 1 vrachtwagen per 
stof afgevoerd. De gemiddelde rijsnelheid van de vrachtwagens bedraagt 15 
km/u . 

Personenauto's personeel 6 6 6 6 6 

Personenauto's bezoekers 16 16 

Vrachtwagens - 24-ton - 34 34 
aanvoer 

Vrachtwagens - 6-ton - 14 14 
aanvoer 

Vrachtwagens - 25 ton - 7 7 
afvoer 

Loqistiek scenario B 
Aanvoer afva/ met vrachtwagens en per schip 
Binnen een jaar na ingebruikname is het de verwachting dat 50% van de 
aanvoer (114.000 ton) per schip zal plaatsvinden. Per etmaal arriveert er 1 
schip van 500 ton met 40 containers per keer voor de aanvoer van 
teststoffen en de afVoer van lege containers. Dit schip kan in de dag-, 
avond- of nachtperiode aankomen, maar altijd slechts in 1 periode per 
etmaal. Het proces van de aanvoer per vrachtwagen is identiek aan 
scenario A, alleen het aantal vervoerbeweglngen neemt af. 

6 
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Tabel 2.3 

Vervoersbewegingen per 
etmaalperiode voor 
scenario B 
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De schepen meren af aan de kade aan oostzijde van de inrichting en 
warden gelost met behulp van een reachstacker. De reachstacker plaatst de 
containers op de kade en deze worden vervolgens door 1 haakarm 
vrachtwagen geladen (2 minuten), afgevoerd naar de ontvangsthal en 
leeggestort (3 mlnuten). De haakarrn vrachtwagen plaatst de lege container 
(2 minuten) en neemt een nieuwe container mee. Het lossen van een schip 
door de reachstacker neemt 2 uur In beslag. Na het lossen wordt hetzelfde 
schfp geladen met 40 lege containers, ook dlt proces neemt 2 uur In beslag. 
Gedurende het laden en lossen (4 uur) voorzien de schepen in hun stroom 
door gebruikmaklng van de eigen scheepsaggregaten omdat er geen 
walstroom aanwezig is. 

In de zoneringsystematiek kan er slechts een bedrijfssituatie representatief 
zijn . De aanvrager moet 1 bedrijfssituatie aanmerken als representatieve 
bedrijfssituatie. En daarmee wordt gerekend. Een en ander conform artikel 
2.1 van het reken- en meetvoorschrift geluldhinder 2006. 

In de onderhavige situatie is de nachtperiode de maatgevende periode 
aangezien de aankomst en het laden/lossen van een schip in deze periode 
het strengste toetsingskader van toepassing is op de beoordelingspunten. 
Ondanks dat een schip ook in de dag- of avondperiode kan arriveren is op 
basis van het bovensLdd1 1ue cle nachtperiode als representarieve 
bedrijfssituatie in het rekenmodel opgenomen. 

Afvoer reststoffen per vrachtwagen en schip 
De bodemas wordt 2 maal per week in de dagperiode afgevoerd per schip. 
Een schfp wordt beladen met 800 ton bodemas door middel van een 
transportband en trechter. Dit proces neemt 4 uur in beslag en het 
scheepsaggregaat Is derhalve eveneens 4 uur in bedrijf. Gedurende de 
week wordt de bodemas wordt door een shovel geladen in een kipwagen 
van 25 ton (15 minuten). De kipwagen lost vervolgens de bodemas in de 
bunker bij de kade (3 mfnuten), en rijdt terug om opnieuw geladen te 
warden. Dlt gebeurt 16 maal gedurende de dagperiode. De overige 
reststoffen (vliegas en rookgasresidu) warden door 1 vrachtwagen per stof 
afgevoerd. 

r:: 
Personenauto's personeel 6 6 6 6 6 

Personenauto's bezoekers 16 16 

Vrachtwagens - 24-ton - 17 17 
aanvoer 

Vrachtwagens - 6-ton - 7 7 
aanvoer 

Vrachtwagens - 25 ton - 2 2 
afvoer 

Schepen - aanvoer 1 

Schepen - afvoer 1 1 

6 

1 
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Installaties op en rond de bedrijfsqebouwen; 
Schoorsteen 

R.10.100.05 ' 

De gereinigde rookgassen warden afgevoerd door de schoorsteen op de 
westzijde van de inrichting. Hiertoe is een bronvermogen van 91 dB(A) 
gehanteerd. De schoorsteen heeft een hoogte van 44 meter. In het 
akoestisch model is de bron die de geluiduitstraling representeert 
gesitueerd op O,Sm hierboven. 

Stoomleiding 
Het product van de REC is stoom. Deze stoom wordt door middel van een 
stoomleiding afgevoerd naar een warmtekrachtcentrale elders op het 
industrieterrein. De stoomleiding hier naar toe bevindt zich op 5 meter 
boven het maaiveld en heeft een diameter van 600mm. Uiteraard is deze 
leiding zeer goed gelsoleerd, primair om het warmteverlies zoveel mogelijk 
te beperken, maar het heeft tevens een gunstig akoestisch effect. Eventueel 
geluld afkomstlg van deze leidlng betreft stroomgeluid maar is vanwege de 
goede isolatie niet of nauwelijks hoorbaar. 

Stangenzeef 
Een restproduct van de verbranding is as. Dit as slaat neer op de bodem 
van de ketel en wordt bodemas genoemd. De bodemas wordt afgevoerd 
naar een depot Voorafgaand aan het transport wordt de bodemas door een 
stangenzeef geleid om grove delen eruit te halen. Deze stangenzeef bevindt 
zich aan de noordzijde van het ketelhuis. Hierbij is een bronvermogen van 
95 dB(A) gehanteerd. 

Ventilatoren 
Op en aan het gebouw bevinden zich meerdere ventilatoren. Deze zijn allen 
ingevoerd in het rekenmodel . 

Geluiduitstralinq door dak- en geve!delen; 
De centrale bestaat uit meerdere gebouwonderdelen: 
• ontvangsthal afval 
• werkplaats en magazijnen 
• bunker 
• ketelhuis 
• techniekgebouw 
• rookgasreinigingsgebouw 
• kantoren 
De centrale wordt opgebouwd uit een staalconstructie en voorzien van een 
gelsoleerde doosconstructie. 

Ontvangsthal 
In de ontvangsthal rijden tijdens de dagperiode de vrachtwagens binnen en 
storten daar het afval in de voorraadbunker. De toegang (noordzijde) tot de 
ontvangsthal is 33m2 groat en bestaat uit een (open) rolhek vanwege de 
aanvoer van lucht voor het verbrandingsproces. Voor het overige is de 
ontvangsthal gesloten. Bepalend voor de gebouwuitstraling is het storten 
van het afval, en hierbij wordt een binnenniveau gehanteerd van 90 dB(A). 
Er vindt in de avond- en nachtperiode geen aanvoer en/of stort plaats en 
derhalve is er geen geluidemissie vanuit de ontvangsthal in deze perioden. 
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Werkp/aats en magazijnen 
Onder de ontvangsthal bevinden zich de werkplaats en magazijnen. In deze 
ruimten vinden, in relatle tot de overige activiteiten, geen akoestisch 
relevante activiteiten plaats. 

Bunker 
VanUit de bunker wordt het afval met behulp van een grijpkraan naar de 
oven getransporteerd. In de bunker bevlndt zich een langzaam draaiende 
shredder die te grote fracties verkleind. Deze shredder is bepalend voor het 
gehanteerde binnenniveau van 85 dB(A). 

Ketelhuis 
In het ketelhuis vindt de verbranding plaats en wordt de stoom 
geproduceerd die het product is van deze centrale. Voor dit gebouwdeel is 
een binnenniveau gehanteerd van 80 dB(A). 

Techniekgebouw 
In het techniekgebouw bevinden zich installatles die dienen ter 
ondersteuning van het gehele proces of ten behoeve van andere 
gebouwdelen. In overleg met de opdrachtgever wordt hier een 
binnennlveau gehanteerd van 80 dB(A). 

Ruvkgasreinigi11ygebouw 
Het proces van de rookgasreiniging bestaat uit een veelheid van installaties 
die niet allen een akoestisch relevante bijdrage leveren. Er is uitgegaan van 
een binnenniveau van 80 dB(A) in dit gebouwdeet. 

Kantoren 
In de kantoren vinden geen akoestisch relevante activiteiten plaats . 

Yerkeer va n en naar de inrichtino Cindirecte hinder) 
De inrichting is gelegen op een gezoneerd fndustrieterrein en de indirecte 
hinder behoeft daardoor niet te worden beoordeeld. In hoofdstuk 3.2 wordt 
het begrip indirecte hinder nader ultgelegd. 
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3.1 

3.2 
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T OETSINGSKADER GELUIDGEZONEERD 

I NDUSTRIETERREI N 

WET GELUIDHINDER 
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De lnrichting is gesitueerd op een zogenoemd geluidgezoneerd 
industrieterrein. In het kader van de Wet geluidhinder is om het 
industrieterrein een zone vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting van de 
gezamenlijke bedrijven op het lndustrieterrein niet meer mag bedragen dan 

• 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
• 45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 
• 40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

Voor geluidgevoelige bestemmingen buiten het industrieterrein, maar 
binnen de zone zijn hogere geluidbelastingen vanwege de gezamenlijke 
inrlchtingen toelaatbaar, waarvoor dan een Maximaal Toelaatbare 
Grenswaards (MTG) moet zijn verleend. De Wet geluidhinder stelt geen 
grenswaarden aan de geluidniveaus voor woningen gelegen op een 
geluidgezoneerd industrleterreln. 

De zonebeheerder, draagt zorg voor de gestelde grenswaarden aan de 
geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op het industrieterrein. 
Onderhavig onderzoek kan ter toetsing worden aangeboden aan de 
zonebeheerder om vast te stellen of de geluidbelasting van de nu 
aangevraagde activiteiten inpasbaar is in de geluidzonering. 

Het bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer kan de 
beoordeling van de zonebeheerder hanteren voor het stellen van 
geluidgrenswaarden. 

De Wet geluidhinder stelt geen grenswaarden aan de maximale 
geluidniveaus ter plaatse van de zonegrens. In de berekening van de 
geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op het industrieterrein op de 
zone wordt het verkeer op de openbare weg inclusief het verkeer van en 
naar de inrichting niet meegenomen, 

INDIRECTE HINDER 

In kader van de vergunning Wet milieubeheer dient tevens te worden 
bepaald wat de akoestische invloed is vanwege het verkeer van en naar de 
inrichting. In de Handreiking industrielawaai en vergunning wordt 
aangegeven dat de reikwijdte van de vetgunning beperkt is tot het gebied 
waar'blnnen dit verkeer van en naar de inrichting als zodanig herkenbaar Is 
en nog nlet opgaat in het beeld van het omgevingsverkeer. 

De ontsluiting van de lnrichting vindt plaats via de wegen van het 
industrieterrein en is ter plaatse van woningen van derden niet meer 
herkenbaar als verkeer van en naar de inrlchting. Berekening en toet sing 
van indirecte hinder is derhalve niet van toepassing. 
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4 .1 

Tabel 4 .1 
Gehanteerde 
geluidvermogenniveaus in 
dB{ A) 
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0PZET VAN HET ONDERZOEK 

I NRICHTING 

Ter bepaling van de geluidbelasting van de omgeving vanwege de inrichting 
is de volgende onderzoeksopzet gehanteerd. 

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai', Ministerie van VROM, 1999. 

Het gebied tussen de beoordeHngspunten en de inrichting bestaat 
voornamelijk uit verhard industrieterreln of anderszins akoestische harde 
ondergrond, zoals water. 

Aangezien het een nieuwbouwtraject betreft, zijn de 
geluidvermogenniveaus van de mobiele bronnen en installaties bepaald op 
basis van kengetallen en/of de meetervaring van Oranjewoud. 

Het geluidniveau in de eventuele akoestisch relevante bedrijfsruimten is 
vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. De geluiduitstraling door de 
akoestisch relevante gebouwdelen is berekend overeenkomstig de 
genoemde handleiding (methode 11.7). Als basis voor de berekeningen zijn 
de vastgestelde binnenniveaus gehanteerd aangevuld met informatie over 
de oppervlakten en geluidisolatie {literatuurwaarden) van het 
desbetreffende dak- en of geveldeel. 

Een overzicht van de belangrijkste gehanteerde geluldvermogenniveaus is 
weergegeven in onderstaande tabel 4.1. 

Personenwagen rijden 95 102 

Vrachtwagen 103 110 

Dumper 104 109 

Transportband 85 85 

Scheepsaggregaat 90 95 

Reachstacker 103 112 

Wfsselen/plaatsen container 105 115 

Koppelen/ontkoppelen 105 110 

Schoorsteen 91 91 

Shovel laden 105 110 

Storten bodemas 102 108 ---
Stangenzeef 95 

De overdrachtsberekenlngen zijn ultgevoerd met behulp van een 
computerprogramma, Geonoise VS.43, dat gebaseerd is op het 
overdrachtsmodel methode 11.8 van de genoemde handleiding. 

100 
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4.2 

I REC Harlingen R.10.100.os j 

Voor de berekeningen zijn op basis van de vastgestelde bedrijfssituatie uit 
hoofdstuk 2 de volgende gegevens ingevoerd; 
• de brongegevens per afzonderlijke bron (de bedrijfsduur, de 

immissierelevante bronsterkte, de locatie, de hoogte en eventuele 
rlchtingsafha n kelij khei d) ; 
de afschermende of reflecterende objecten op het eigen terrein (locatie 
en hoogte); 
de locatie van de berekeningspunten; 
de hoogte van de ingevoerde geluidbronnen ligt boven de 
daadwerkelijke hoogte van de bronnen zodat de geluiduitstraling correct 
wordt berekend. 

Voor de beoordelingshoogte ter plaatse van de woningen is de In het 
zonemodel aanwezige hoogte gehanteerd. 

De berekeningen zijn uitgevoerd inclusief de bijdrage van reflecties in de 
gebouwen. Op de waarneempunten is de invallende geluidbelasting 
berekend, dit is de geluidbelasting exclusief de reflectie van de gevel waar 
het waarneempunt op is gelegen. 

De ingevoerde gegevens wordt zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. 

BEREKENINGEN 

Het gestandaardiseerde immissieniveau (Li) op het beoordelingspunt wordt 
per geluidbron berekend volgens de formule: 

L; = LwR - ~ D 

Waarin: 
L, gestandaardiseerde immissieniveau; 
LwR lmmlssierelevante bronsterkte in dB( A); 
~ D verzamelterm voor alle verzwakkingen. 

Het langtijdgemiddeld deelgeluidniveau (LAeqi,LT) wordt per geluidbron op het 
beoordelingspunt i berekend waarbij een meteocorrectieterm (Cm) en een 
bedrijfsduurco rrectie (Ct>) toegepast volgens onderstaande formule: 

De correctieterrnen warden berekend met de volgende forrnules: 

Cb = - 10 log TJT0 

Cm = -(5 - 50 X (hb + ho)/r) 

Waarin: 
Tb bedrijfsduur; 
T0 beoordelingshoogte; 
hb bronhoogte; 
h0 waarneemhoogte; 
r meetafstand. 
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I REC Harlingen R.10.100 .. os I 

Wanneer op het beoordellngspunt blnnen het tot<1al aanwezige 
geluidn'iveau 1 vanwege de betreffende inrichting een geluid met een 
duidelijk tonaal, een impulsachtig karakter of muziekkarakter kan warden 
waargenomen, wordt op het langtijdgemiddeld deelgeluidniveau .(LAeqt,l.T) 
rnaxim.aal een toes lag In rekening gebrachl vol gens: 

Waarin : 
L1v1p langtijdgerniddeld deelbeoordelingsniveau van de gehele inrichting; 
'-Aeql ,LT langtijdgemiddeld deelgeluidniveau van de gehele inrichting; 
K11 toeslag spedfleke karakter geluid. 

Het langtijdgemiddeid beoordellngsniveau ('-At;LT) wordt voor elke 
bedrijfssituatie bepaald uit de energetlsche sommatie van de 
deeibeoordelingsnlveaus volgens : 

LAr,lT = 10 log ( lOU\R{,LT 110 ) 

Waarln: 
LAr,LT langtijdgemiddeid beoordellngsniveau; 
LArt,LT langtijdgemiddeid deeibeoordeiingsniveau. 
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5.1 

Tabel 5 .1 
Geluidniveaus LAr,n in dB(A) 
- representatieve 
bedrijfssituatie 

5.2 

I REC Harlingen R.10.100.05 1 

BEREKENDE GELUIDNI VEAUS 

lANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ( L AR,LT) 

In tabel 5.1 zijn de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus 
(l.Ar,LT), als gevolg van activiteiten en installaties op de inrichting 
weergegeven. Een volledig overzicht van de resultaten is opgenomen in 
bijlage 3. 

1P01_A 48,8 49,7 47,6 47,6 47,6 47,6 

IP02_A 53,3 54,0 47,9 47,9 47,9 48,2 

1P03_A 49,2 61,8 40,3 40,3 40,3 56,8 

TP04_A 37, 1 37,4 36,8 36,8 36,8 36,9 

IP05_A 33,1 34,8 32,4 32,4 32,4 33,4 

IP06_A 36,3 39,9 33,7 33,7 33,7 35,0 

Z157_A 27,7 27,9 25,7 25,7 25,7 25,8 

Z166_A 28,4 30,9 23,2 23,2 23,1 26,4 

Z185_A 27,2 28,5 25,7 25,7 25,7 25,8 

Z187_A 26,9 29,1 25,9 25,9 25,9 27,2 

MTG57_A 30,4 32,4 25,7 25,7 2517 28,1 

MTG63_A 29,4 33,9 24,8 24,8 24,8 30,2 
---

97_A 34,4 37,3 25,0 2510 25,0 31,4 

98_A 34,2 37,0 24,7 24,7 24,7 31,2 
------

99_A 35,5 38,5 25,7 25,7 25,7 32,3 
---

lOl_A 35,7 37,9 24,6 24,6 24,6 32,2 

110_A 35,6 37,0 27,4 27,4 27,4 29,7 

111_A 35,4 36,9 27,3 27,4 2713 29,7 

112_A 34,8 36,1 26,1 26,1 26,1 28,5 

113_A 37,0 38,3 27,9 27,9 27,9 30,6 

Uit tabel 5.1 is af te leiden dat de immissieniveaus van de inrichting, ter 
plaatse van de zone en afhankelljk van de etmaalperiode, circa 13 tot 23 dB 
beneden de zonegrenswaarden liggen. 

MAXIMALE GELUIDNIVEAUS ( LAMAX) 
In tabel 5.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus (LAmax), als gevolg 
van activiteiten en installaties op de inrichting voor enkele maatgevende 
punten weergegeven. Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt 
verwezen naar bijlage 4. 
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Tabel 5.2 ------
Geluidnlveaus LArnax in dB(A) 
- representatieve 
bedrijfssi tuatie 

5.3 

Tabel 5 .3 
Toetslng inrichtlng aan 
bronvermogens en 
maatregelen BREF 

I REC Harlingen 

Dag 

Avond 

Nachl 

43 

28 

28 

Containerwissel 99_A 

Personenauto's 97 _A 

P~rsonenauto 's 99_A 

47 

28 

43 

R.10.100.os I 

Container laden 99..A 

Personenauto's 97 _A 

Reachstacker 99_A 

Uit tabel 5.2 is af te leiden dat de immissieniveaus van de inrichting, ter 
plaatse van relevante (geluidgevoelige) punten en afhankelijk van de 
etmaalperiode, ruimschoots beneden de grenswaarden van 60, 55 en 50 
dB(A) liggen. 

BBT - B ESTE 8 ESCHIKBARE T ECHNIEKEN 

In tabel 5.3 zijn de resultaten van de toetsing van de inrlchtlng aan de 
BREF Waste Incineration weergegeven. 

Aanvoer afval Volle dig 104-109 80·98 
gesloten hal (in hal) 

102-110 
(voertuigen) 

Shredder(s) Plaatslng 95-99 71-74 Geplaatst fr) 
binnen bunker 

Bunker Geluidisolatie, 79-81 71-74 Geheel gesloten, 
degelijke geluidge'isoleerd 
poorten gebouw "" 

Ketelhuis Geluidisolatre, 78-91 71-75 Geheel gesloten, 
dempers, geluldgeisoleerd 
goede deuren gebouw 

Rookgasreiniglng Geluidisolatie, 89-95 71-90 Geheel gesloten, 
dempers geluldgelsoleerd 

gebouw 
---

Behandeling en Gesloten hal, 92·96 (dag) 72-94 
afvoer van laden in 71·72 (nacht) 
residuen bunker 

TOTAAL 105-110 (dag) 96- 101 

93-99 (nacht) (dag) 

9 1-'95 
(nach t) 

* Afhankelijk van richting en gecorrigeerd voor bedrijfsduur 
** Met uitzondering van het open rolhek 

Ult tabel 5.3 blljkt dat de REC in zowel de dag- als nachtperiode beduidend 
stiller is dan het BREF aangeeft. Dit komt met name door het ontbreken van 
luchtkoellng en de plaatslng van de meeste bedrljfsonderdelen in goed 
ge'isoleerde constructies. De REC voldoet hiermee aan het principe van BBT. 
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I REC HarHngen R.10.100.05 ' 

5AMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van Omrin is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een 
reststoffen energiecentrale (REC) op het geluidgezoneerde industrieter rein 
Industriehaven te Harlingen. Het onderzoek vond plaats in het kader van de 
aanvraag voor een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer. 

Doel van het akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de akoestische 
inpasbaarheid van de aangevraagde activiteiten binnen de kaders van de 
Wet milieubeheer en Wet geluidhfnder. Hiertoe is de geluidbelasting bepaald 
op een aantal beoordelingspunten. Het akoestisch onderzoek kan ter 
toetsing worden aangeboden aan de zonebeheerder om vast te stellen of 
aangevraagde activiteiten inpasbaar zijn in geluidzonering conform de Wet 
geluidhinder. 

De immissienlveaus van de tnrichting, ter plaatse van de zone en 
afhankelijk van de etrnaalperiode, liggen circa 13 tot 23 dB beneden de 
zonegrenswaarden. De akoestische inpassing van de REC lljkt hierrnee zeer 
goed rnogelijk. Deze afweging dient echter te worden gernaakt door het 
bevoegd gezag en/of de zonebeheerder. 

Ten aanzien van de maximale geluidniveaus ter plaatse van relevante 
(geluidgevoellge) punten en afhankelijk van de etmaalperiode geldt dat 
deze ruimschoots beneden de hiervoor geldende grenswaarden liggen. 

De ontsluiting van de inrichting vindt plaats via de wegen van het 
industrieterrein en is ter plaatse van woningen van derden niet meer 
herkenbaar als verkeer van en naar de inrichting. Overeenkomstfg de 
aanbevelingen in de Circulalre inzake geluldhinder veroorzaakt door het 
wegverkeer van en naar de inrichting, 29 februari 1996, ministerie VROM is 
de geluidbetasting vanwege verkeer van en naar de inrichting 
(verkeersaantrekkende werking) niet bepaald of onderhevig aan 
grenswaarden. 

Uit toetsing aan de BREF Waste Incineration blijkt dat de REC in zowel de 
dag- als nachtperiode beduidend stiller is dan het BREF aangeeft. De REC 
voldoet hierrnee aan het principe van BBT. 

Joure, april 2010 
Buro Appel B.V. 
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BIJLAGE 1 lNVOERGEGEVENS 
REKENMODEL 

R.10.100.05 1 
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REC liarllngen 

Moclo.J. : l..ange t.t 1nbo1an @ 1on1dtd - l.Arf.T - Seen. A 
G~oep :La.ng;'! Lljnbaan @ fcn.tdtd 
t.ijst Viln C~bouwen, voor rekN1ml!'thOde 111<11.Jst del1nu1 .. l - n. 

Id 

001 onl.Ydll<JSU\i,l 
00?. bunkei:: 
003 tcchnlek 
OM ketnlhua 
005 rool<qasrei nt<ri m1 

006 kit.ntQQt: 
001 schoorsteen 
008 pon ler:s109e 
009 pompcnhnis 
010 k(llltoor 

Geonoise V5. 4 ~ 

lloo9Le Maalw'lltl HDet. 

20. 00 0 , 00 RelallN 
l~ . oo o.on Re1at.•<"I 
10 . 00 0,00 RelalH•C 
~~ . oo 0 , 00 Relatiet 
30, 0U o.oo Rel atlet 

10. 00 11 , 00 RelaUef 
4~ . 00 0, 00 Relatief 
3, 50 0,00 Re.lat let 
3. 50 O, tHI RelaLlt•( 

HJ ' 00 0, 00 Rel.aUef 

Bij l a ge 1 
Invoerge9 e vens 

C1• Ren . 31 Retl . 63 

0 dll U, 80 0 , 8!1 
0 dU 0, 80 o.eo 
0 dB 0, 80 0 , 80 
0 <,IS (J , 80 (1 , 80 
0 dB 0, 80 0 , 80 

0 dS Q, 80 0, 80 
0 dB o.ao 0, 80 
0 dB o.ao 0,80 
0 dB 0, 80 0 , 80 
0 dB o,ao o,so 



REC Harlingen 

Model: .ange> Lljnba.:in @ IOmrinl - C.!lrl.T - :>c:en r,. 
C.rnep : Lange Li j nbaan @ (Om r i "1 
Li isL van Gebouwen, voor reke11meL11ode 1ndusLr i.1~ lawaai - LL 

Id Refl. 12S Re fl. 250 Rd\. S()Q f(ef.1. lk Refl . 2k 

Bljlage 1 
Tnvoerqeqevens 

RP.fl . 4k Refl. 8k 
------------------------------------------------------------- ---- ---·-----
001 u,ao (), 80 0,80 .}, 80 0,80 0 , 80 0 , 80 
002 0,80 0,80 0,80 o, au 0,80 0,80 0, 80 
003 0, 80 0, 80 0 , 80 0 , RO 0, 80 0,80 0, AO 
001 0, O<l 0, 80 o,ao IJ , ~u 0, 80 0 , 80 tl , 80 
005 o. 80 0 ,80 0 , 80 0, 80 0,80 0,80 () , 80 

OOG 0,80 0,80 0 , 80 0,80 o. so 0,80 0, 80 
007 0, 80 0, 80 0,80 0, 80 0, 80 0,80 0,80 
oou o, ao 0 , 80 0,80 0,80 0, 80 0,80 0,80 
00'1 0, 8() 0,80 0 , 80 0, 80 0, 80 0 , 80 0,80 
nin 0,80 0,80 0,80 0 ,80 ll , 80 0 ,80 0 , 80 
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REC Harlingen 

r-todel:Lange Lijnb .. an@ [On1cinl - I.ArL'I' - Seen. II 
Gcocp:Lang<' Lij'nbaan @ (01L1cinl 
Lijsr van J,1 jnbronnen, vnor r"kenmel.h•1du lnd11slriP l awani - (I, 

fd Omschr ijv~ng 

LOOJ Lransportba,.10 boc.Jcmas 

Geonoise VS . 43 

rso t i JS() m.;aiveldhoogt" llOef. 

O, 00 Reliltlef 

Biilage 1 
Invoergegevens 

Cb (D) Cb (A) 

0,00 0, 00 



REC Harli ngen 

Model :1.;ingfl ·,tjnbaan ~ (Omrinl - 1.1\rr:r - Seen. A 
Croep : Lanqe LiJnbaan @ Ornr~nl 
Lijst. van l.i i nhro1111en, voor reke11methotle I 11dtlstLieJ awaal - it, 

Bijlage l 
rnvoer gegeve ns 

Id Ct.J( N) Ma x . afst:. ;..w. 3: l.w. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw . 500 l,w, H. Lw_ 2k l.w , 4k Lw . Bk Hed . JJ Red . 63 

LOO! !I, ,:o 25,00 G2 , 00 76 , !JO 74 , 00 81 , 00 &IJ , 00 H , UO 70 , 00 67 , 00 o, uo 0 , 00 
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REC Harlingen 

Model : J,.;nge Lij nnaa n @ [Omri n J - 1,1\rVI' - Seen. h 
Groep : L:inqe I.i j nbaan @ I tJmr L'1 I 
Lqsl van LI jnbron11en, voor rekernnethode I ndu sLr i<?lawaa i - 1[, 

l d Red. 125 11e<l. ;::,o Re d . 5 00 Red . 11< Red. 2k 

Bi j lage 1 
Invoe.cgegevens 

Red . 0. Red. Bk 
-------------------------------~----------------------------------
LOOL O, UO 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 0U o, no C, 00 
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REC Harlingen 

Model;L.~nqe 4ijnb<1c•11@ (Omri11l - 1.111.L'r - Seen. II 
Gtoopit .. in<Je W.jnbac1n ti !Om•inl 
Lijst v1in Mobielc brn11 , voor t'ckenmetl'lode n1uustrii:ol1J1<11.il - rt. 

ld Olnscbrl l v I 119 ISO II ltllnl. 

Bijlage l 
lnvoer9e9evens 

----------------------- -- ----------------- ---------- - -------------------------------
1o1on1 ()9csonen"ur n ' s pecsonoe; o, 1~ o. oo l<"l•H le( ll 
M002 per11onemrnto ' s be~)(er:r 0, 1S o.oo Rttlol.lef J2 
M001 vr .wa•l'-'" - 6 toa - komen 1, so Re-I.it rer 14 
MOIH ''t . 11~<1cn 6 ton gai.n 1,50 Ro1.:i~tcf. t4 
MOO!l vr . wagon - 24 ton - f<omen 1,50 0,00 R"l<1Llat J4 

MOO ti vr.w119nn • 24 ton - kOllM:n l. :.o R<>lc1t iuf 68 
M007 vc.waq1>n - 74 ton - kOl!len .~o Rol.itltd 68 
M008 vr:.w1190n - 2~ con - Komen 1, so 0,00 Rol«11.ief )4 
MO\~ vr-act.1.w. 2!1 ton - afvo~~ r~scscof!cn I, !iO 0,00 RcldL!eC 
M0l6 vrad11.w. 7.5 ton - atvour i;estsr:of!en LSO t),OO llul.llle! 

Geonoise 115. 43 



REC Harlingen 

Motfcl :l.an9e 1.tjnbaan ~ 1011111111 - t:./\rl:r - Seen . A 
Clr(l(?p : Lan9e t.ljnbaan ~ tOmrlnl 
1.i jist. van Mabiela bron, voor cel<.<inr11ec.hQCl•J lnduscr!elctl!"a i - IL 

Bijlaqe l 
Invoer9e9evens 

Id i\ant.ol (A) A.lntal{N) <;t>(O) Cb (A) Cb(Nl Gr<m.enultre MaK,iJr11r. Lw. 3! 1,w , 63 Lw. 125 t.w. 250 Lw. 500 

M001 12 l2 JO , l'l 25 . ~2 18, .U 15 15,00 69, 00 69, 00 81 . 00 ao, oo B<t , 00 
M002 26, ·13 IS 15. 00 69, 00 69, 00 81 , 00 80, 00 8<1 . 00 
MOOl 28, SS IS 20. 00 67, 00 73, 00 85,00 86, 00 91 , 00 
KOO~ n , 69 15 2~ . 00 67, 00 I J , OO 85, 00 86, 00 91 , 00 
MOO'l iM , 25 lS 25, 00 67, 00 I), 00 8$, 0(J 86, 00 91 , 00 

MOOf> 20,41 LS 2s.oo 67, 00 73,00 8~ . oo 86. 00 91, 00 
>100·1 l0, 85 l!> ;>.5 , 00 61 , 00 7),00 85, 00 86, 00 91 . 00 
M008 n , s<i IS ?.5. 00 67, 00 13, 00 85, 00 86, 00 'H,00 
HO!~ 30, 51 IS 25. 00 67, 00 IJ , 00 85. 00 86, 00 91, 00 
M016 30,:Z~ 15 2.5 , 00 67,00 73, 00 BS, 00 86, 00 '>l , 00 
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REC Hailinqen Bljlaqe l 
rnvoe.r:cteqevens 

Model: wn9e t.ijnb<1a11 I! (Omrinl - 1.111 1:r - seen. A 
Gro .. p: l . .dni)e Lijn.buan 8 !Ornci.n I 
Lt1sL van Mobicle bron, \/Oor rekenmo~hode J:ndllalrielawaal - ll. 

rd Lw. Iii. "'"· 2k Lw. 4k 1.w. Bk Rod. 31 Red.. 63 Re(i, l2S 11-0tJ, 150 R~d . 500 R<>d. ll< Red . 2k Rod. 41c -------------- --------------------------------------------------------
111101 118,00 '10,00 ?0,00 86, 00 0,00 o.oo o.ou o,oo o.oo IJ , 00 o.oo 0, 110 
M002 88,00 '10, 00 90,00 86, 00 0,00 o. oo 0, 01.1 o,oo 0 , 00 0 , 00 0,00 0, 00 
Mll03 96, 00 99, 00 98,00 83, 00 o, no o. oo O, OQ 0 , 00 o. oo o, oo o.oo o,oo 
MOO~ %,00 ~9 , 0G 98,00 8".3 ,00 fJ, 00 v, vn u,ou o, oo o,oo o,oo o, ()0 0 , 00 
MOOS 96,00 99, 00 98, 00 83, 00 0,00 o. oo o.oo o. oo o.oo o.oo o,oo o,oo 
M006 96,00 99, C>D 98,00 83, 00 0, 00 Q,00 o,oo n,no o,oo o. oo 0,00 o,oo 
MOO'I 96,00 99, 00 98,00 83 , 00 0,00 o. oo 0 , 00 u.oo o.oo o. oo o.oo o.oo 
M008 96, 0Q 99, 00 98 , ()0 83, 00 0, 00 () , 00 o,oo o,oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
MOl!l 96, 00 99 . 00 98, 00 83,00 o,oo 0, 00 o.oo o, oo o,oo 0 , 00 o,oo o,oo 
M016 96, 00 99 . 00 !16 .• 00 83, 00 o,oo o, oo o,oo n,oo o, on o,oo o, Oil o, oo 
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REC Harlingen 

MorJeJ : f,ange Lijnbadn @ fOml in 1 - LAcLT - Seen. A 
Grn<'p>t.,.nge J. i jnorian @ !Omrin I 
r. list van Mobiele bro:i, vovr cek,,nmelhoc.le J ndusr r lelaw;rni - ll. 

ld Red . a:. 

MOCJl n, ou 
M002 0 , 00 
M003 0, UO 
M004 0 , 00 
MOOS 0 , 00 

:~:J06 0 , 00 
M007 0, 00 
MOOB 0, 00 
!o'.015 0, 00 
11016 o, oo 

Ge onoise VS . 13 
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REC Bar lingen 

f.lo<.le1 : Lanqti Lijnl)..un e (Omrin I - Ll\rLT - Seen. fl 
Groep: lodOCJb l.t jnl\dan ~ !Omrlnl 
1.ij:n. van Pu•n.bronnen, voor ~.e.KeOJllPtnod<'> rndus.t.clclawa.al - lL 

001 '<~hOOCSL"IJll 
00)1 rooic9dska11 .... 1 
003 St of'<JOll'Z.<?t.! C 
1)04 RGR - vcnlilJtor 
01)';. RGR - vent.U.1tor 

006 !IGR - vent.11.n:or 
001 R(;R - venr I lator 
008 techlllekqc})i)uw - vent1lat.or 
009 lc~hnlek9ebouw - vent.ilat.or 
UJO tcohn lek9t>bouw - vont.il.lt.or 

Oil kct.e.lhuJ s - vent.1.L:ltOL 
0}:1 k<>tellluir: vontililt.OL 
Oil k<>telhuls - vent.i19tOr 
014 ~t>teJ.huls - ve11tilato1· 
l~OO'l vrachtw~ WC'l!~bc11g - stcH • 

MOlO Vt:acllL w. "''"'':lbl'U<J - st.al . 
MOH vracl)tw. ont koppelen 
MOU vrachtw. containerwl.ssel 
1'.0ll vr<tcht.w. knppolen 
MOl I shovel - l.ictoo vracht.111. 

tlOOI ontv.ing3tha1 - open\ 09 
G001 a11tv4119stha l - dak 
ClOOl onLvangslttal - """ t:003 ont.•.ran9sU1a I - dal< 
'""!?? ••.Hli.. ._GU':10\ilct1 - tldfc. 

uoo~ t)UO lct>r - d<.j k 
'3004 buokttr - ct11k 
c:;005 t>unkeJ" - g<"V.U 
GOOS b1mker - gcv~l 
C006 Ketulh1t!cs - (lak 

Gll06 ketelhuia - cJak 
G006 lletelhuis - dak 
C006 l<ete.llm l" - d~k 
G007 kere lllui~ - 9cvet 
GOOJ l':et.eJhUi$ - qevel 

G007 KOte.UtUl!l - <JOVOl 
G007 kOLelllu ia - <Jelle! 
G008 RGR - dak 
G008 ltGR - tt..lt 
r.oos P.GR - uak 

C009 RGR - qev1:I 
G009 RGR - gevcl 
(100!1 RGR - gevel 
GflOq ~ - C)Olf()l 

GOlU tc:chniek')uhouw - dale 

GOll 1 echnlekgr-houw - 9ev<?J 
Cl012 hunker - oevt1l 
GOL2 tiu11ker. - 9evcl 
(;0 l'I kcl.Clhuis - C)llVCl 
GOll ketelhuis - g~vcl 

COl4 untva11qst11.il - geveJ 
Co14 cmt:vangsLhdl - gevel 

Geonoise V5.43 

Hoo9le 

11·;, so 
S, 00 
1 , SO 

.Sl , UU 

:H, 00 

31 , Oil 
ll , 00 
11, 00 
11, 00 
11 , 00 

45 , 00 
45, 00 
4S, 00 
45, 00 

l , so 

1,so 
1, 50 
1, 50 
1 , 50 
! , SO 

3 , 00 
20.10 
20, 10 
20, 10 
20, 10 

35, 10 
lS, 10 
23 , 50 
2), 50 
45, 10 

115, 10 
'15,10 
45, 10 
:io,oo 
30 , 00 

30,00 
30,00 
30, 10 
30 , 10 
30,111 

20, 00 
zo. oo 
20,00 
20,00 
10, 10 

7 , 50 
30 , 00 
30 , 00 
40, 00 
~o . oo 

15,00 
15, 00 

.Bi Hage l 
Tnvoe ,rgegevens 

M<1alveJd liflO<JWdc J l n l Li e 

O, OU Relatief 
o.oo Rclatief 
o. oo Relaltet 
o.oo Rol<it.lef 
0, 00 llcJa r.lcf 

0,()11 nelatic.t 
o.oo nelat.ie1 
o.ou Relatief 
o.ou Relatid 
0, 00 Hialat.ier 

o. oo Relotlef 
0, 00 11<:1dliet 
0, 00 !Wldt.ieI 
o.oo R~latief 
o. oo R.eJ.,tief 

o,oo Rt.LdLicl 
0 , 00 R.ttl<>tief 
O, O(J Q<:lat.let 
o,oo Rdolief 
0 , 00 Ruhtie.f 

6, 96 RulaLiet. 
0 , 00 Rdat.ief 
0 , 00 Rt!latlet 
0 , 00 Rc.luLief. 
0 , 00 lltlaUet 

0, 00 llel<lt.~uf 
0 , 00 RelatJ;,f 
0 , 00 Relclt.iet 
o.oo R.olatief 
0 , 00 nct.illd 

o,oo R~lillie( 

0 , 00 11.<11.ttief 
0, 00 noL~tie.f 
o,oo P..uldU<..:f 
o.oo RolatieJ 

0, 00 Ro>ldtillf 
o,oo Relatlef 
o,oo Rclcltief 
o.oo 11.Pt.it\ef 
0, 00 Rel<itief 

o.oo l\clutiet 
o, oo R.u LI! t.le f 
o,oo Rc.ldtieC 
0, 00 Re la ti ct' 
0, 00 R;.:latief 

0, 00 Rclati.,1 
t), 00 l~t'J.atio t 

o. oo R••lai:ie! 
o.oo IV lat.ie.f 
11,no RelaL!ci 

0, 00 R(!li\t lef 
0, 00 R"-1atlef 



REC Ha rlingen Bijlaqe 1 
Invoerge g e v e ns 

Modt<l : l.a119e J, i j nbaan @ [OmcJ n] - LllrL'I' - Sc:eo. II 
Gronp : J,,.nge t.ijnbaar. @ [Ornrinl 
1.ijsr van l'untbronnen, voor rekenmeLr1ode IndusLrlelawaal . l r. 

Id Bron t ype Ru~n~. Kock Cb(O) Cb(ll) Cb(N) Lw. 31 Lw . 63 Lw. 12.!> J.w. 250 Lw . 500 Lw. l k 
------------------------·------... ----------------------------------- - -----------------
001 Norrnaal 0, 00 )60. 00 0 , 00 o, oo 0, 00 54 , 40 70, ~ o 80, 40 84 , 40 86, 40 84, 40 
002 Norllk1al 0, 00 360 . 00 0,00 o. oo 0 , 00 77 , 00 80, 00 80,00 75, 00 75, 00 57,00 
003 Norrna."ll 0,00 .160, 00 0,00 0, 00 0 , 00 82, 00 89, 00 90, 00 87, 00 
004 Norrnaal o, oo 360, 00 o,oo 0, 00 0,00 39, 10 50, 70 59, 60 69, 10 71, 80 70,40 
005 Nonnaal 0 , ()0 360, 00 o.oo 0, 00 0, 00 39, 10 50, 70 59, 60 69 , 10 11 1 80 10, 40 

006 Norrnanl o, ()0 360,00 o,oo o, oo 0, 00 39, 10 50, 70 59 , 60 69, 10 71, 80 10, 40 
007 Normaal 0 , 00 360,00 0,00 0, 00 0 , 00 39,10 50, 70 SY, 60 69, tO 11, 80 70, 40 
008 fllormaal o, ()0 360, 00 0,00 0, 00 0,00 51,10 67, 50 76, 10 83 , 70 88 , 60 86, 60 
009 Norniaal 0 , 00 360, 00 o,oo 0, 00 0, 00 :;1 , 10 67, ~o '76, 10 83, 10 88 , GO 86, 60 
010 Nonnan l o, oo 360 , 00 0 , 00 0, 00 o,oo 51, 10 6-1 . so 16, 10 83 , 10 88 , 60 116, 60 

011 NormaaJ 0, 00 360, 00 0 , 00 0, 00 0, 00 55, 40 62 , 60 67 , 70 6~ . 20 64 , 60 61 , 80 
01:;> Nonnaa l o,oo 360, QO o,oo 0, 00 0 , 00 55,40 6~ . 60 61 , ·10 65, 20 64 , 60 61 , 80 
013 Nonnanl o, 00 360,00 o,oo o. oo 0, 00 55,40 62, 60 67 , ·10 65, 20 64 , 60 61, 80 
014 Normaal o,oo 360, 00 0 , 00 0,00 o,oo 55,40 62 , 60 61 , ·10 65 , 20 64 , 60 fil . 80 
M009 Nonnaa1 () , 00 360 , 00 l l , /6 61, 00 14, 0 (1 88 , 50 94 , 00 98, 00 100, 00 

MOlO Norrnaal o, oo 360, 00 11 , /6 61 , 00 74 , 00 88, 50 94 , 00 98, 00 1UO , 00 
MOll Normaal o, oo 360, 00 10 , 76 61 , 00 74, 00 88 , !JO 94 , 00 98, 00 100, 00 
M012 Norm;1ul o,oo 360, 00 6 , 2·1 61, 00 ·14 , 00 88, SO 94 , 00 9R, OO 100, 00 
MOlJ Normaa1 o, oo 360 , 00 10 , 26 61,0U 74 , 00 88 , !JO 94 , 00 98, 00 100, 00 
M017 Norman] o, oo 360, 00 a, 31\ 59,40 73, 00 86, 20 93, 80 94 , 90 101, 70 

GOOl 11tsr.r<11cnclc gevel o, oo 360,00 o,oo 89 , 20 96, 20 97 , 20 94,40 
G003 flilK HMRT-! T . 8 o, oo 160,00 o.oo 78 , 80 79, 90 73, 70 67, 60 
G003 Oak flMRt-n . 8 0, 00 360 , 00 11 , 00 78, 80 19, ~o 73, 70 67 , 60 

GOOJ Oak HMRl-lf . 8 0, 00 360 , 00 o.oo ?H , 80 7Q, 90 73, 70 67 , 60 
G003 Oak HMRT-ll . B 0, 00 360,00 0 , 00 78, 80 79, 90 73, 70 67, 60 

G004 Dilk HMP.l-H . 8 o, oo 360 , 00 o,oo 0,00 o, oo 74 , 80 75, 90 69, 70 63,60 
G001 Oak HMRT-II . 8 0, 00 360,00 0 , 00 o,oo 0, 00 74, 80 75, 90 69, 70 63, 60 
GOOS l\tstraJcnde gevcl 0, ()0 360, 00 0,00 0,00 o, oo 73 , 90 70, 20 60, 80 52, 90 
GOOS l\tst ralcnde gevel <l,00 360 , 00 o.oo 0,00 o, oo 73, 90 70, 20 60, 80 52,90 
GOO£> flak HMRT-Il . 8 o, oo 360, 00 o, oo o,oo o, oo 69, ·rn 70, BO 64 , 60 58, SO 

GOOli Oak ftMRl-IT . 13 0 , 00 360 .00 o,oo (),00 0, 00 69, 70 70, 80 64 , 60 ~S , 50 

(;()06 Oak HMRI-I I . 8 o, 00 360 ,00 0 , 00 o,oo o, oo 69 , 10 10 , BO 64 , 60 58,50 
G006 Oak HMRI-IJ .6 0, 00 .360, 00 0 , 00 o,oo o,oo 69, 7() 70, 00 64 , 60 58, 50 
G007 l\.fstra lend" 1cveJ. 0, 00 360, 00 o, oo o, oo o, oo 71 , 10 67 , 40 58, 00 50, 10 
G007 11.fslrale ndt!' 11e11el o. 00 360, 00 0,00 0 , 00 o, oo 71 , 10 67 , 40 58 , 00 50, 10 

G01}7 l\fstralende 9eve1 0, 00 360,00 0 , 00 o,oo 0 , 00 '/l , LO 67 , 40 58 , 00 50,10 
G007 l\.fslralende qevel 0, 00 360 , 00 0 , 00 o, oo 0, 00 71 , 10 67 , 40 58, 00 ~0 , 10 

G008 Oak HMRI-IT . ti 0 , 00 :160, 00 o,oo o, oo 0, 00 70, 90 n . oo 65, !!0 59, 70 
cmoa Oak KMRt - 11 . 8 0, 00 lG0, 00 o. 00 0, 00 o, oo 70 , 90 72, 00 65, 80 59, 70 
GOOB Dal< UMRl-TT . 8 0 , 00 lb0, 00 () , 00 0 , 0() o, oo 70, 90 72, 00 65, 80 59, 70 

G009 11.fslrc.lem.le IJCVel () , 00 360, 00 0 , 00 0 , 0() () , 00 70 , 10 66,40 57 , 00 49,10 
G009 Afstralende gcvel 0, 00 360 , 00 o,oo o,oo O, llO 70, lO 66, 40 57 , 00 49, 10 
G009 Afstra leocle gP.vel 0 , 00 360, 00 o,oo 0, 00 o, no 70, 10 66, 40 57 , 00 49, 10 
G009 AfstraJ.enrle qevel 0, 00 360 , 00 0,00 0 , 00 0,00 70 , 10 66, 40 57 , 00 49, 10 
GOlO IJak llMRI-T I. 8 0, 00 360 , 00 o, oo o,oo o, oo 68, 50 69, 60 63, 40 57, 30 

GOll lltstraJcnrle gevel o,oo .360,00 o.oo o,oo o, oo 63 , 60 ~9.90 !>0, 50 42, 60 
G012 lltstrnlende gevel o,oo 360, 00 o, oo 0,00 o,oo 71,70 68, 00 58 , 60 50 , ·10 

G012 l\fstr;;ilende gevcl o, oo 360,00 o.oo o, oo o, oo 71 , 70 68 , 00 !>S , 60 50, /0 
G013 l\fstralcm.le gevel o, oo 360, 00 o.oo o,oo o,oo 65 , 50 61. 80 52, 40 44 , 50 
G013 Afstralendc gevel o, oo 360,00 0 , 00 0 , 00 o,oo 65, 50 61 , 80 5:;> , 10 14 , 50 

G(ll 4 AfsLraJ.entle gevei o,oo 360 , 00 o, oo 74, 80 71 , Ill 61, 10 !>3, 80 
GOH l\fsLralende gevel o, oo 360 , 00 0 , 00 74, 80 7 1. , 10 61 , 70 '>3, BO 

Geonoise VS.43 



REC Harlingen Bijlage l 
Tnlloe.rgegev e ns 

Model: I.ange L.i jnbaan @ (OmrinJ - Lllrt.T - Sc1<n. }\ 

Crocr' Lange J,i jnht1an II tOmrlnl 
1.dist van Punthronnen, voor rekeo1nnLhode lndusLriclaw;iai - 1{, 

ld Lw. 2~. Lw. 4k Lw. 81< Red- 31 Red. 63 Red . 125 Red. 250 Red . 500 Red . lk Red. 2k Red. 4k Red. Bk --------------------------- ------------ ---------------------------- --------
CIOl 80 ,10 75, 40 71, 40 o.oo 0 , 00 o.ou o,oo o,oo 0, 00 0 , 00 0 , 00 0,00 
002 49, 00 49, 00 4/,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, 00 0 , 00 0,00 0 , 00 
(JC13 86, 00 84,00 o.oo 0,00 0, 00 () , 00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0 . 00 0,011 
001 68,30 6-l,10 55, t50 U,1)(1 o.oo o.oo o,oo 0,00 0, 00 0 , 00 0 , 00 0, 00 
005 68,30 6~,70 55,61) o,oo o, ()0 o.oo 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0 , 00 0, 00 

006 68,30 64, 70 55,60 0, 00 o,oo o,oo 0 , 00 o,oo 0 , 00 0 , 00 0, 00 0,00 
00·1 68,30 64, 70 55,60 0, 00 0, 00 o.oo o. oo 0, (){) 0, 00 0 , 00 0 , 00 0, 00 
008 82 , 60 78,70 77., 10 0, 00 o,oo o,oo o, oo 0, 00 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 
009 82,60 78, 10 n, i o 0 , 00 0,00 o,oo 0 , 0() 0,()0 0, 0() 0,00 0,00 0,00 
010 82,60 76,70 7?., 10 0 , 00 0,00 0,00 0, 00 o,oo 0 , 00 0,00 0,00 0,00 

011 67, 00 77,80 74 , 70 o.oo 0,00 o,oo 0 , 00 o,oo 0 , 0() 0 , 01) 0, 00 0,00 
01? 67, 00 77, BO 74 , 70 o,oo 0 , 00 () , 00 o,oo o,oo 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 
013 67,00 77, 80 74 , 70 0,(10 0,00 (), 00 o.oo 0,00 0,00 0 , 00 0, 00 0, 00 
014 61, 00 77, 80 74 , 70 0, 00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0, 00 0 , 00 0, 00 0, 00 
M009 100,00 95, 00 90 ,00 0, 00 0,00 u. 00 0,00 o,oo 0,()() 0 , 0() 0, 00 0, 00 

M010 100,00 95,00 90, 00 0, 00 c,oo o,oo 0,00 o,oo 0 , ()() 0, 00 0, 00 0, 00 
MOil 100, 00 95,00 90, 00 0, 00 o. oo 0, 00 o,oo 0,00 0, 110 0 , 00 0, 00 0,00 
MOL~ 100,00 95,00 90,00 0, 00 0, 00 0 , 00 o,oo o,oo 0, 00 0 , 00 0, 00 0,00 
MOD 100,00 95,00 90,00 o. oo 0, 00 0, 00 (1 ,00 o,oo 0 , 0(1 0 , 00 0, 00 0,00 
t-'OJ7 91!, ?O 93, 90 84 ,80 0, 00 u, uo Q, (10 0, 00 0,00 0,()11 0 , 00 0,00 11 , 0() 

c.;001 93,20 91, 20 0,00 O, UO 0,00 0 , 00 o.oo 0,00 I} , 00 0 , 0() o,oo o,ou 
G003 5~,00 43,40 0,00 0, 00 0,00 0 , 00 o,oo o,oo o.oo 0 , 00 o,oo Cl , 00 
G003 59,00 43, 40 0,00 o,uo 0,00 o,oo 0, 00 o,oo o, oo O, Otl o, oo 0, 00 
G003 59,00 43, 40 0,00 0, 00 0,00 0 , 00 o.oo o.oo 0 . ()II n , 1111 n .. n0 ~ , ~~ 
GCOJ :;;,uu 'l..l, 411 U, lJU 0 , 00 0,00 n,oo o.oo 0,00 O, CJO o,oo o, oo 0, 00 

G001 55,00 39,40 0, 00 0, ()0 0, 00 0 , 00 0,00 o,oo o. ()IJ o,oo o, oo o, oo 
G004 55,00 3'.l, 40 0 , 00 0, 00 0, 00 0 , 00 0,00 o,uo 0 , 01) 0 , 00 o, oo 0 , 00 
coos 47,00 :J6, 30 0 , 00 0, ()0 0, 00 0,00 o,oo o,uo 0,00 0,00 o, oo O, CO 
GOOS 47,00 36,30 0 , 00 0, 00 o. oo 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , ()0 0, 00 o. oo o. oo 
G006 49.90 34.30 o,no n, nQ 0, 00 O, OC 0, 00 o,oo 0, 00 o,oo o.oo o,oo 
G006 49,90 34 , JO o,oo o,oo o,oo 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 o,oo o.oo o,oo 
G006 49,90 34, JO o,oo 0, 00 0,00 0 ,00 0, 00 0,00 0 , 00 o,oo (),00 (), 00 
0006 49,90 34 , JO o,oo 0,00 0,00 0 , 00 0, 00 0,00 0 , 00 0,00 o, oo {) , 00 
GOO"/ 14,.20 33, 50 o,oo 0 , 00 o,oo 0,00 u.oo 0,00 0, 00 o,oo () , 00 o,oo 
GOO'/ 14,.2() 33, 50 o,oo 0 , 00 0,00 0, OLJ 0 , 00 0,00 0, 00 (), 00 o,oo o,oo 
\>Vil/ 14, >!II 33,50 o,oo o, oo o,oo o,oo o,oo 0, 00 0 , 00 0,00 () , 00 0 , 00 
G007 ~4.70 33, 50 o,oo o, oo 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 0, 00 0,00 0,00 o,on 
GOOS 51, 10 35, 50 o,oo 0 , 00 0, 00 0 , 00 0 , 00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 o,oo 
GOOS 51, lO .~5,SO o,oo 0 , 00 0, 00 o,oo 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 
GOOB 51, 10 351 50 o,oo o,oo o,oo 0,00 0 , 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 

G009 43,:>0 32,SO o,oo 0,00 o.oo 0 ,()0 (), 00 0,00 0,00 0, 00 0 ,00 o.ou 
GU03 13,20 32,50 o.oo o,oo o.oo o.oo 0 , 00 0, 00 o, uo 0, 00 0 , 00 0, 00 
(.;009 43,.20 3:>, 50 0,00 0, 00 0, 00 o,oo 0,00 0, ()() 0, 00 0, 00 0,00 0,00 
GU09 43,20 32,50 0,00 o,oo o,oo o,oo 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 o,oo 
GOlO 48,70 33, LO o,oo o.oo o,oo o,oo o,oo 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 

GOll 36, 70 26,00 o,oo 0 , 00 0, 00 o,oo o,oo 0 , 00 o,oo 0, 00 0, 00 0,00 
G012 44,50 34 , 10 0,00 0 , 00 0, 00 o.oo o,oo o.oo (1,00 0, 00 0, 00 0,00 
G012 44,SO 34,10 0,00 0,00 0,00 0, 00 o, 00 o, oo o,oo 0 ,00 0,00 0, 00 
G013 38,60 27,90 0,00 0 ,00 0,00 o,oo o, oo o, oo o, 00 0,00 0,00 0, 0() 
r.01.3 3S,GO 27, 90 o,oa 0 , 00 0, 00 o, 00 (1 1 OU o,oo o,oo o,oo o,oo 0, 00 

r.014 47,90 37,20 U, 00 0, 00 o,oo 0, 00 o,oo o,uo o,oo 0, 00 0, 00 
G014 47,90 17 , 20 0 , 0() 0, 00 o,oo 0,00 0 , 00 o,oo o,oo 0,00 0,00 

Geonolse VS . 43 



REC Harlingen 

Model:J.an9e ~iJnbaan @ tOmclnJ - LllrL'J' - Seen. B 
Groep:Lauy" LLJnbaan @ fOmrioj 
Ll j!ll vau Lljubronnen, voor rekeruneLhudo I 11dusLrlelawaai - Jl, 

Td 

r,001 
1.00? 

Omschci jvin9 

Ll"ansportband bodemas 
L•ansportband bodeinas 

Geonoise VS.43 

130 ll 1$0 ma.:i i veldnooqte UOe f . 

1) , 00 
I), ()0 

r<elat.icf 
RelaLiet 

Bijlage l 
Invoergegevens 

Cb (D) Cb(/\) 

o, 0() 

~.n 
0 , 00 



REC Harlingen 

Model: Lange loijnhaen @ (OmrinJ - t,/lrl,T - Scrn. u 
Croep:L.:inga i,'jnbaan I! (Omtin] 
fij st van 1.1 inbron11en , voor rel<enmethorle fnrlustrielaw~;ii - Jl, 

Biilage 1 
Invoergegevens 

Cb(N) Max.afst. Lw. Jl l.w. 63 Lw. 12~ l.w. l:.>0 :.w. !>!HJ 1.w. lk Lw. ;.> k T.w. ~lt L.w. 8k Red . 31 Red. 1>3 
-----------------------------------

!..001 
i..002 

11,0!1 

Geonolse V5.43 

2'>,00 
2"· 00 

&2, [10 
ii2,00 

7b,00 
7b,UO 

74, 0() 
f4, OU 

~l. 00 
111, 00 

81), 0(J 
80,0ll 

14, ~,1 
14, 00 

7t1, uo 
10, 00 

r. I, 00 
f.i. 00 

0, llU 
0, llO 

o, 110 
o. :io 



REC Haclingen 

:-lodeJ : i..a 119e l.l jnbc1ari @ romunt Ll\rLT - .Seen I> 
Croep : l,ange Lijnbaan @ [OmunJ 
T 'jst van Li jnbronnl!n, voor reitt1nmeli'lod~ !ndusLrjcJawa:ti. • 11, 

ld Red. 125 Bed . ?.SO Red. !>00 
-------------------------------------~ 

LOOJ 
L0Ul 

Geonoise VS . 43 

0 , 00 
0,00 

0 , 00 
0 ,00 

0 , 00 
0 , OU 

Ped. lk Red . 2k 

Bijlage 1 
Invoergegevens 

~ed . Ilk 
------------------------------------

0,00 
0 ,00 

0, 00 
0 , 00 

0 , 00 
0 , 00 

n,oo 
0 , OfJ 



REC Harlingen 

Modo1:1 .... roge Lijnbeon ~ fOmd111 - Lll • lll' - Seen. a 
Groeptluln<Je t.ijnbaan ~ I0111r.i11J 
Ll j<it van ~lobiele twon, voor rek,.nmnLhodt! IndusL r Lnla..,aai - 11. 

ld Omschdjvi119 
----·----------------

MOOl pt"rson~n.iuLo ' s per$ont'e; 
MOO?. personon11uto ' 9 be~Oeki>rs 

MOOl vr .wagon - r. c;on - komori 
M004 Vt:.wil<Jo'lfl - G LUH - \I'"''' M005 vr . waqnn - 24 Lon - kol!•"n 

M:lOL vr.waqe11 - 24 Lon - ko...,n 
MOO/ vr.wa9~n - 24 Lon - kO:nQll 

M008 vr .wuqon - 24 Lon - l\QnJ•;n 
MOU<I vtacbtw. ?,5 I.on - A(vo;;r rt'" ts to Cf t<fl 
M010 vr<lchtw. 2!J ton - .tfvuc: r tllSL9tOff('fl 

M()l 1 dumpe1 
Mlll2 vt:achlw. - volle conl. 
HOll vrncht:w. - le9e ~nl. 
M01~ vr.'lchtw. djden 

Geono1se VS.43 

lSCI II ISO n>aalvt'ldh009te HDot. 

Bijlaqe 1 
Invoergegevens 

1\ant.1111)1 
--------------------------------------
0, 7!.. u.oo 1<.:il<ltl.it 12 
o. ,,, 0 , 00 R.Ctlo1lte1 32 
l. !lO ~ol,1L10~ I 
1, ~o Rc.L,1Lil'! 7 
1, ~u o,oo Rolor.ier 17 

J, '•0 Rt>l.4t.et 34 
I. so Kel.iUef 34 
I. ::io o,oo RC!l@t l.,t n 
I , !:JU o,oo R<•lat Lut 2 
j ' 50 o.oo Rt! 111L ief ?. 

I. S() o.oo IV>l.it.iet: )2 

LSO llc!atlcC 80 
I ,'ill Jlc-1.it.l~C 80 
I ,)0 0, 00 Jl.,.lath~! 80 



REC Harlingen 

Model :Wn~r• 1.ijriu..iao 8 (Omtlrij - l.Atl,T - Seen. ff 
GCOl!p : l•iil\l,l!t l.;ljnbaan e !Otnr !nJ 
LI js~ v..in MfJbJ ele l'Jron, vnot .rekenmc1 llcidu lndust~ic ldwad - n. 

td Minta.I (Ill 1'1.lntal <N) Cb ID) Cb(A) Cb!Nl Gem.snelh11 M,,ic • .if.st. I.>/. ll 
----------------------------- -------------
H001 12 12 30, 19 2S,42 28,43 15 15, 00 69.00 
M002 26. 18 l5 15, 00 69,00 
MOOJ 31 , .!16 LS 20,00 67, 00 
M004 30 , 10 LS 25 ,00 61 , 00 
MOO!l 2"1,2b 15 25,00 6-i , OU 

H006 23,42 15 25,00 67.00 
M007 23,86 15 25,00 61,00 
M008 26, 55 15 25,00 6·1,00 
M009 35,96 15 25, 00 <P,00 
MOlO 35, 70 15 25 , 00 C.'/ , 00 

MOH :>3, 68 15 25, 00 ~ll.20 
MIH2 19, 61 15 25,00 &·1 . 00 
t'.013 19. 'Jl 1 !I 25, 00 &7,00 
1-1014 20,:J~ 1~ 25,00 67,00 

Geo no is~ VS. 4 3 

l.v- 63 

69, 00 
69, 00 
73. 00 
73, 00 
73, 00 

13,00 
n,oo 
13,00 
T3, 00 
73, 00 

12. 20 
73 , 00 
73. 00 
H.00 

Bijlage l 
Invoergegevens 

1.w. 125 I.w. 250 Lw. 500 
---------------
81,00 80,00 8~ . oo 

81 , 00 80, 00 84 , 00 
85, 00 86, 00 9,1, 00 
85, 00 86, 00 \11 , 00 
85, 00 86,00 91 , 00 

85.00 86, 00 91 , 00 
85,00 86,00 91,00 
85,00 86,00 91,00 
85,00 86,00 91 , 00 
85,00 86, 00 91. 00 

91, 90 95, C.O 99, 70 
11:;.oo 86,00 91,00 
115,00 86,00 91, 00 
U'.;, 00 86,00 9l,OO 



REC Harlingen Bi j .J.age 1 
Invoecgegevens 

lf.<>dcl:L•llllJO 1.tjnl)<lan II l°"1d11l - 1.t.rl..T - Seen . B 
Groep:l..Jnljb 1.1 )nhc> .. n 8 (()mrlnl 
L111lL v.rn Mobh:le bton, voor rekto:nlftl!UtQde lndust.riol.iWc>)I - T), 

ld L.w. 1l: tw. 2k hw. 4k r.w. 81< Bed. 31 Red. 63 Red. 12~ Rod. iso Red. !JOO Red . lk Red . 21< ~ed. 4k ----------- -----------·------------------- -------------
M0U1 Rl!,00 !10 , llO \10, (JI) BG, rio O, Oil o,oo 0,00 0 , 00 o,oo 0, 00 0, 00 0, 00 
M002 $8 , 00 90,00 90,0() 86, 00 o.oo o. oo o,oo 0, 00 0,00 0, 00 0, 01) 0, 00 
M003 96, 00 99,00 98,00 83, 00 0, OIJ o.oo o. oo 0 , 00 o. oo o. oo 0, 00 o, t>o 
~004 %,00 99,00 \18,00 n.oo o.oo o.oo 0, 00 o . oo 0,00 1) , 00 a, vu u, uu 
NOOS 96,00 99, 00 98, 00 83, 00 o.oo 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0, 00 0, 00 0, 00 o, ou 
MCl06 96,00 99,0(1 98,00 83, 00 o.oo o,oo 0, 00 o,oo o. oo 0 , 00 0, 00 0 , 00 
M001 !16, 110 99, 00 !18,0(l 83,00 o.oo 0 , 00 o,oo 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 o,uo 
MOOS 96, 00 99,00 98,011 83, 00 o.oo o,oo 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 o,uo 
M009 96, 00 99, 00 'l8,00 83 , 00 o.oo 0 , 00 0,00 0 , 00 0,00 0, 00 0, 00 o.oo 
M010 96, 00 99, 00 !)9 , 00 83. 00 o, oo o, oo 0, 00 0,00 0,00 Q,00 0,00 0 , 0() 

MOU 96, 6-0 96, 60 92, 10 92, 90 o , oo o,oo 0, 00 0 , 00 0,00 o , oo 0,00 0 , 00 
11012 96, 00 99, 00 'Jll,00 83, 00 0 . 011 o,oo 0, 00 0 ,00 0,00 o,oo 0, 00 0, 00 
11013 96,00 99, 00 'lll, (Hi 83, 00 o.oo o, oo 0,00 o.oo 0, 00 0,00 0,00 0, 00 
11014 96, 00 99, ou 98,00 8l, OO a,oo 0,00 o,oo 0,00 o,oo 0,00 0 , 00 o,oo 
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REC Harl i ngen 

V.odel : LalH.Je 1tjnuanr1 @ [Omrin] - LArl..'J' - Sc.,11. ll 
Grnep : I.nnqP. l.i j nbaan @ lOmrin ) 
T.1jst van Mobie'e bron, voor rckenmethode Indust rielawaal 

l d Red . Bk 

MOO " 0, 00 
M002 0, 00 
M003 0, 00 
M004 0, 00 
Mll05 o,oo 

WJ01, 0, 00 
MOO'/ o,oo 
f\'.0()8 0, 00 
MOC9 o, oo 
Mf\10 o, nu 

MOl l o,oo 
MOl?. o, oo 
M013 o, oo 
MOH o, ()() 

Geo n o ise VS.43 

B.i.ilage 1 
Invoergegevens 



REC flaLl.in9en 

Mod~! : Liin<1•~ L.l )nb.l.1n @ IO!nrh•l - IJ\rl.'r - Seen . I! 
Groep: L."lmll? 1.Ljnbaan I! IOnlrinJ 
Lijst van Pvntbronncw, voor ruk1>ruoot.hooe Tndunt.riel.Jw.1.1i - 11. 

fd Omseh L'i j v i11g JIOOCJL(I 

Bij lage t 
lnvoergeqevens 

- --------------------------------------------------------------------------------------
001 schoors.c.ee11 '14 , 50 O, OIJ Rehtt1et 
002 rook<J<>oikana.U 5. 00 o,oo Rel .. ~lr.i( 
003 :itanq~~cef 1,50 o, 00 ltBl.lll•lt 
00~ RGI\ - ventil11~6.- Jl,00 o,oo Rel<lt.:let 
005 RC:R - VC?ntU11tor 31.00 o,oo R<'laclot 

OOfi RGR - v<>ntilatoT ".oo o,oo R"l.stiel 
007 RC:R - ventilator )1 , 00 o,oo Rol.stler 
00! teoh11le1\gebouw - V•lrtt i htor 11, 00 o,oo Relaticr 
009 t.echnieJ\gebouw - vnntl I n1.oc 11 , 00 o, oo Re1.1t1e( 
010 tcch11iekgebouw - VHllU lilLOr 11 . on o,oo Rel.ii tot 

Oll kt1t.e l huis - v"nUlolor 45,0CI (), 00 Relo;lt.ier 
012 kcLeJ liuis - veuLUtll.or 4~. oo o,oo R.U;;llel 
013 kelelliuts - "'-'"!'. l111tor 4~.oo o,oo Re.!utl~t 
Ql4 ke~U,ul:; - 111>nlilato.- 45, 00 o.oo R<t-l<>t.icl 
015 s1.orte11 Ood<?.!"'1S ~. 00 n,oo Rel.ill~t 

016 re.ach5t.acket 1. ~o 0, 00 Rel.,L\ot 
on vrachtw. wee9b1uq - ~t.\L. 1,&0 o.oo ~lc1tlut 
01! Vl'.tchtw. "'eeghruq - :it.\l . I , SO o,oo RelaLlot 
OJ'l 11rachtw. oo t koppo 1 nn I , 50 o,oo Reldllot 
020 vr·acl\tw. con ta 111<! t'Wil13(; l I , 5l) 0 , 00 Rl!l 111 I et 

02l vracht.w. koppelen \. )0 o,oo Rel,HlCC 
022 shuv1~1 - luden vrachLI<. \,~O 0 , 00 l\u!aUct 
023 dun.per lo..~sen I , ~II 0, 00 R"latlat 
024 vi<'IChLw. conta1ne.-1.ade11 I , ~O 0,00 Relat.iaf 
U.<:!1 vraelltw. cont.<unerptadt.aen I. !iO 0,00 Rel<>LiCf 

025 1 c<11?h!ILuckec I, ~O 0 , 00 RelatleC 
GOOl onLvanqst.hal - 01;enl1111 3, 0U 6, 96 Rehtdol 
GOO'.! ontvauqstllal - d.:ilt 7.0 , J 0 0 , 00 Rel11tlo( 
(l003 ontvant,91;.ha l - d.llc. 20, 10 0 , 00 RelatJcr 
G003 our v,rnqAt b~ 1 - r1.,~ 20, l') !l,00 llelAll Cf 

(;003 outvangst.hal - t1 .. k 20,10 0,00 Ru1Jtlcc 
(;004 Uunke..r - dak 35, \0 0,00 Rul.ith.'1 
Ci004 b .. nlmr - duk 35, IO 0,00 R1Jlal..lcf 
r.nns bunhir - qevel 23,50 0 , 00 R.,_t..1 hll 
G005 1.>unkcr; - qe\/cl 23, 50 o,oo Relal!C{ 

G006 l<ei:clhuis - d<ik 45 , 10 0 , 00 R<1l<JLla( 
G006 k<tteltwis - dak 45 , J 0 0 , 00 RelJll ef 
G006 k<ttallt11is - dak 4!>, 10 0 , 00 R!:>lo.1l lct 
GOOG kotel.huls - dak 4S, 10 0 , 00 Ret.1th•f 
coo·1 K"t.t:>lhuio - (l(!VCJ 30, 0U o,oo R91Jticl 

GOO? ketol.hufa - gevel 30,00 o,oo Rel.11. l\"( 
GUO? kllt.e.lttuu - gevel J0,00 0,00 R<d.llhll 
GOO"I kel e.J11u1.s - c;evcl 30,00 o,oo ~lJLit•t 
C-008 11GR - dak J0,10 0, 00 Rt>1JLl>1l 
GOOS l{GR - <lak J0 , 10 o.oo Re1.1t.lct 

0006 RGH - <la.le 30, 10 0 , 00 ~l/Hlr.t 
G009 !\GR - qeveJ 20,0(1 o,oo Retuu1•r 
G009 RGR - geve.J 20. 00 o,oo ReJ,.det 
C.:()09 R\.f{ - 'level 20, 00 0,110 fl<.ilJl lei 
r.Q09 RGR - qevel ?0,011 n,no !'.el.itlo1 

GOH) lechn1ek9ebou'1 - dale 10, 10 0 , 00 f<.4tle1tiei 
GOll lechoiekqebouw - qovel 7,50 O,llO Re1aLiul 
G012 h .. ntcer - gevel 30, 00 o.uo Mlatl.;il 
GO\:! bunker - gevel 30, 00 0 , 00 Re4'Uor 
C:Ol 3 ketel huis - qcvcl qo, oo 0 ,00 Relal l1•f 

G013 kct~lhuls - 9evel d0, 00 0 , 00 Re.la Lit'/ 
GOlll ontv.inqslhal - qcvel 15, 00 0 , 00 Re.Latict 
G014 ontvanqsthal - gevel l'.1,00 0 , 00 Re1a1 l•·r 
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REC Harlingen Bi jlage 1 
Invoergegevens 

Mode1:1.ange 1.ijnbd<Jn (! f0rt1r!n] - LArLT - Seen. fl 
Groop :L~ng~ ~ijnbaan Q ((.>mci.n( 
Ll jsL va11 Punt.bronnen, voor "''kcnmethode lndustrielawaai - IL 

Id llrontype Ric:ht. Hoek C.b(O) Cb(Al Cb!Nl Lw 31 l.w. 63 Lw. 125 Lw. ZSO t.w. 500 Lw . lk 
------- ------- ------ -----------------------------------------------------
001 NounaaJ 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 54,40 10 , 40 80,40 84 , 40 86, 40 84 , 40 
002 Normaal 0,00 360 , 00 0,00 o,oo 0,00 n,oo 80,00 eo.oo 75,UO 75,00 57 , 00 
003 Norniaal 0,00 360,00 0, 00 0,00 o,oo 8?, 00 89,00 90,00 87 , 00 
004 Normaal 0,00 360,00 0, 00 o,oo o,oo 3'1, 10 50,70 ~·),i;Q 69,10 71, BO 70,10 
005 Norma al 0 , 00 360, 00 0, 00 o,oo o,oo 39,10 SCJ,70 :i9,60 69, lO 71 , 80 10 , ~o 

006 Nor.maal 0 , 00 360,00 0, 00 o,oo 0,00 19, 10 50,70 59,60 69, 10 71,BO 70,10 
007 Normaal 0 , 00 360 , 00 0, 00 o,oo o,oo )9, lO 50,70 59, 60 69,10 71, BO 70,40 
008 Normaal 0,00 360,00 0, O() o,oo o,oo 51, 10 67, 50 76,10 83,70 88,60 86,60 
009 Nnr:naal 0 ,00 360,00 0, 00 0,00 0,00 51, 10 67,50 76,10 83,10 BB, 60 86,60 
010 Nor111aa L 0 , 00 31;0, 00 Q, 00 0 , 00 o,oo '\1. 10 r,7,50 7F.,, n Al,70 AA,nO Al>, f.O 

011 Normaal 0,00 360, 00 o, 00 0,00 o,oo 55, 40 62, 60 67' 10 65, :rn 64, 60 61,80 
012 Normaal 0,00 360, 00 o,oo o,oo o.oo ~S.40 62, 60 67, 70 65, :20 64, 60 61,80 
OLI Normaal 0 , 00 360, oo o,oo 0,00 0,00 55,40 62,60 67, 10 65,20 64, 60 61, 80 
014 Normaal 0 , 00 360, 00 0,00 0,00 0,00 55, 40 62, 60 67, 70 65,20 64, 60 61 , 80 
015 Norma al 0,00 360, 00 ~ . 77 61,90 67, 50 78,SO 84,90 86,60 95, 00 

(116 NOrmaal 0,00 360,00 6,02 75,00 93,00 87,00 96,00 100,00 
on Hor1Mal 0 , 00 360,00 11, 76 61,00 74 , 00 88,50 94, 00 98,00 100 , 00 
018 Normaal 0,00 360, 00 ll, 7G 61, 00 74,00 88, 50 94,00 98, 00 100,00 
019 NOrmeal 0,00 360 , 00 10, 26 61,00 74,00 88, SO 94, 00 98 , 00 100, 00 
020 tlonna<> I 0 , 00 360,00 6,2·1 f1l ,OO 74,00 88 , 50 94,00 98 , 00 100,00 

021 Normaal 0,00 360, 00 lC) , 26 (,1, 00 74,00 BA,50 94, OU 98, 00 100 , 00 
022 Norinaal 0 , 00 360, 00 4,17 59,40 73,00 96,20 93,80 ?4 , 90 101 , 70 
023 Noz.maa!. 0 , 00 3'iQ , OO 11 , 7G o;·1, ?O 74,?0 q3,qn q1. i;n 1n1, 1n 9R , f,O 

024 Nonnaal 0 , 00 360 , 00 6, 53 (ii., 00 74, 00 88,50 9•,00 98, 00 100,00 
oi~ Normaal 0,00 360 , 00 6,53 (,l, 00 '14, 00 aa, •;o 94 , 00 ')8,00 lOO, 00 

02!> Norma;,l 0,00 360,00 G,02 75, 00 83,00 87, 00 96, 00 100, 00 
GOOl Afstralende gevel 0 , 00 360, 00 0,00 89,20 96,20 97, 20 94 , ~0 

G003 Dilk HM.JU-I! .8 0 , 00 160 , 00 0,00 78,80 79, 90 73, 70 67 , 60 
G003 Oak HM.RI-11.8 0 , 00 :l60 , 00 0,00 78,SO 79,90 73, 70 67 , 60 
G003 Oak flMRI-11 .8 II, 00 360,00 0,00 78,aO 79,90 73, 70 61, 60 

G003 Odl< HMIU-J J.8 0,00 360,00 o, oo ·1e,eo 79,90 73,70 6-1. 60 
G004 Oa f< llMRl-U . 8 0, 00 360 , 00 o,oo o,oo o,oo 7'1,80 75,90 69, 70 63 , f;iO 
G004 Oaf< 11Mm-n.0 0 , 00 J60 , 00 0, 00 o,oo 0 , 00 74,80 75,90 69, 70 6J, 60 
GOOS AJ.stra.Loncta gevel 0,00 360, 00 o, oo o,oo 0,00 n,~o 70,20 60,80 !>2, 90 
GOOS Atstralencte gevel 0,00 360, 00 o, oo o,oo o, ()0 "13 , 90 70,20 60,80 !)?. , 90 

C006 Dal< HMIU-Tl.8 0, 00 360, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 r;q , ·10 70,HO Ii~, liQ '5tt , ~o 
G006 Oak RMRI-11.8 0, 00 M0, 00 o, oo 0 , 00 0 , 00 69, 70 70,80 64 , 60 58 , 50 
G006 Oak EIMRI-I J.8 0 , 00 360, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 69,70 70, 80 64, 60 58 , 50 
G006 O;,I, HMRI-11.8 () , 00 160, 00 0,00 o,oo o.oo 69, 70 70, BO 64, 60 58, 1'\0 
G007 Afalcalende qevel 0 , 00 360, 00 0,00 o, oo o,oo 71, 10 67,40 58, 00 SO, 10 

G007 Afslra lende gevel 0,00 360 , 00 0, 00 0,00 o,oo 71, 10 67,40 58,00 50, lO 
G007 Afslralende qevel 0,00 360,00 0, 00 CJ, 00 0 , 00 H,JO 6·1 , 40 58, 00 50,JO 
G007 /\.fslralende qevcl 0,0(} 360 , 00 0,00 0,00 0 , 00 71,JO 67,40 58,00 ~0.10 

G008 oak HMRJ-J1 . ~ o,oo 360, 00 0,00 o,oo o,oo 70,90 72, 00 65,BO 59,70 
G008 l.lak HMRJ-Jt . 6 0 , 00 360, 00 0, 00 o,oo o,oo 70,90 ~n , oo 65,80 59,70 

GOOB Dale HMRT-11.8 o,oo 360 , 00 0, 00 0,00 0,00 70,90 72,00 Gs, au 59,70 
C009 Afstralende gevcl o, oo 360,0C o, oo o,oo 0,00 70,10 66,40 57,00 49,10 
G009 Atstralendc gcvel 0 , 00 360,00 O,GO o,oo o,oo 70 , 10 66, 40 57, 00 49,10 
G009 Atstr01lendc gevel o,oo 360,00 0, 00 o,oo 0 , 00 70, 10 66,40 57,00 19,10 
G009 Af'at.r;a Lundo govrwt 0 , 00 360,00 0,00 o,on o,nn -in, 1 o nF.,40 5·1 1 00 4Q, 10 

GOlO D<ik HMRI-II .8 o, 0() 36CJ,OO 0,00 C, 00 U, 00 69, ~·0 69,60 63.~0 ~1,30 

GOU AfstraJendc gevel o,oo 360,00 0,00 0,00 0 , 00 63,60 59,90 50,.50 42, 60 
G012 Afstralende gevel o,oo 360,00 0,00 0 , 00 0,00 71, 70 68,00 58, 60 50, 10 

C012 Afgtrdlende gevel 0,00 360, 00 o,oo 0 , 00 0 , 00 71, 70 68,00 58,60 !>O, 70 
G013 Afgtralende gevel CJ, 00 360,00 0, 00 0,00 0 , 00 65,50 61, f!O 52,40 44,50 

G013 r\fsLralende gevel 0,00 360,00 0,00 0 , 00 u, uo 65,50 61,90 '>2,40 44,!>0 
G014 /\fslra l cnde gevel 0,00 360, 00 0,00 /4,90 71, 10 id, 70 53, 80 
G014 Afstr<>lende gevel 0 , 00 360, 00 0,00 74,80 11, JO 61, 70 53,SU 
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REC Har linge n Bij lage 1 
Invoe.rgegevens 

ModeJ : Lamie Li I nbaan @ [Orntln] - LllrL'l' - SCPll. li 
Groep : Lri119t:> Lijnbaun @ [Omtj n j 
J. tjst Viln Pur1tbronn~n, voor rek~nmethode Industcielawaa i - ](, 

Td Lw. 2k Lw . 4k Lw. 8lt Red . 31 Red. 63 Red. 12!> Red . 250 Red . 500 Red. l k Red . ?.k Red. 4k Red . Sk __ .. _____________ .. ______________________ ______________________________________________ 
OOJ 80,10 75, 40 71,4() o,oo o,oo 0, 00 0 , 00 0 , 00 0 , ()() 0, 00 0 , 0ll 0 , 00 
002 49, 00 ~s.oo 42 , 0!J (), 00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 0 , 00 
003 86, 00 84, ()() 0, 00 0, 00 o, oo 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 0, 00 
004 GS , JO &;1, 7() !JS, 60 0,00 o,oo o,uu 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0 , 00 0 , 00 
OO!i 68 , 30 6~,70 55, 60 0,00 o,oo o,oo 0 , 00 o, oo 0, 00 0, 00 0 , 0() 0 , 00 

00& 68, 30 64, '/O 55, 60 o,oo o,oo 0, 0() 0 , 0() o, oo 0,00 0, 00 0 , 00 0 , 00 
001 68 , 30 61 , 70 !JS, 60 o,oo o,oo o,oo o. oo 0, 00 (l, 00 0, 00 0 , 00 0, ()() 
008 82 , 60 78, 70 72, 10 o,oo o,oo o,oo 0, 00 o, oo 0,00 0, 00 0 , 00 o, uo 
009 82,60 78, 70 72,10 o,oo 0,00 o, 00 0, 00 o, oo 0,00 0, 00 0 , 00 0 , 00 
010 R2 , 60 70 , 70 72, 10 o, on o,oo 0,00 0, 00 o, oo 0, 00 0, 00 0 , 00 0 , IJ() 

Oi.l 6·1 , 00 77, 80 1~ . 70 o,oo o,oo O, 00 o,oo 0, 00 0,00 0, 00 0 , 00 O, <lll 
Ol2 61,00 77 ' 60 7~ , ?0 0,00 0 , 00 o, oo 0, 00 o,oo 0, 0() 0, 00 0 , 00 0 , 0() 
013 67, 00 77 ' 80 ·11 , 70 0 , 00 0,00 o, oo o, oo o,oo 0, 00 0, 00 0 , 00 0 , 00 
014 67, 00 77 , BO 74 , 70 0 , 00 o,oo 0, 00 o,oo o.oo o. 00 o,oo 0 , 00 0 , 00 
015 98, 00 96, 30 90, 20 o,oo O, IJO o,oo 0,00 o,oo o, 00 0,00 0,00 0 , 00 

016 96,00 9/.,0ll 111:1, UU 0 , 00 o,oo o,oo o, oo 0 , 00 0,00 O, llO 0 , 0(1 0 , 00 
017 100,00 95, 00 ')0, 00 0, 00 o.oo 0, 00 0,00 o,oo 0, 00 o,oo 0 , ()0 o,oo 
018 100, 00 95,00 90, 00 o,oo o,oo 0, 00 o, 00 0,00 o,oo 0, 00 0 , 0() 0 , 00 
019 100, 00 95, 00 90, 00 0,00 O, 'lO 0, 00 0,00 o,oo o,oo 0,00 0, ()() 0 , 00 
020 100, 00 95,00 90, 00 0 , 00 o. oo 0, 00 o,oo o,oo 0, 00 0, 00 0 , 00 0 , 00 

021 100, 00 95, 00 90,00 o,oo 0 , 00 o. oo o,oo 0 , 0(1 0,00 o.oo 0 , 00 0, 00 
022 98, 70 93, 90 64,80 o.oo 0, 00 o,oo o,oo 0 , 00 0, 00 o.oo 0 , 00 0, 0() 
023 98 , 60 94 , I 0 91, 90 0 , 00 0,00 0 ,0() n, no 0, 00 o,nn o, no o, no 0,01.l 
024 100, 00 95, 00 90, 00 0 , 00 0, 00 o, uo 0, (JO 0, 00 o,oo o. oo o.oo o.oo 
02" lUU, Vu ~~,OU ~u . uu u,uu 0, 00 o.oo n,oo o.oo o,oo o.oo o, oo o,oo 
025 96, 00 92, 00 811,00 0 , 00 o,oo 0 , 00 o,oo o.oo o,oo 0, 00 o, oo o,oo 
GOO! 93, 20 91, 20 0, 00 0,00 0, 00 0 ,00 o, no o,oo 0 , 00 0, 00 o, oo o, oo 
G003 59 , 00 43 ,JIO 0, 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 o,oo o,oo 0,00 o,oo 0, 00 O, 00 
G003 59, 00 13, ~ o 0, 00 1,1 , 00 o,oo o,oo o,no o.oo 0, 00 o,oo o, oo o,oo 
G003 59 . 00 43, 40 o,on n, oo JJ , 00 0 , 00 o, oo C, CO o.oo 0, 00 o, oo o,oo 

C:003 59, 00 43, 40 0 , 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 0, 00 o.oo o, oo o,oo 
llOOll 55 , 00 39,40 0,00 0 , 00 0, 00 0 , 00 o, oo 0,00 o,oo o.oo o, oo o,oo 
t:oo~ 55 , 00 39, 40 0,00 0 , 00 0, 00 0, 00 o,oo 0 , 00 o, oo o.oo o, oo o,oo 
G005 41, 00 36, 30 0 , 00 0 , 00 o,oo 0 , 00 O, IJO 0 , 00 0, 00 o. oo o, oo 0 , 01) 
GOO'> 4 7, 00 36 . 30 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 o, oo 0 , 00 o, oo 0, 00 o,oo 0, l)(l 

GU lib 49, 90 34,30 0, 00 O, UU 0, 00 0, 00 O, UO o,oo 0, 00 0, 00 o,on o,oo 
C006 ~9,90 34 , 30 () , 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 0, 00 
COO& '19, 90 34 , 30 11 , 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 o, no 0 , 00 0, 00 0, 00 0 , 00 o, oo 
G006 49, 90 34, 30 o,oo 0 , UO 0, 00 0, 00 0, ()0 0 , 00 0, 00 0, 00 0, 00 o, oo 
G007 4~ , 20 33, 50 0 , 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 0, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 

Goo·1 44,20 33, 50 0, 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 0, 00 0, 00 o, oo 0, 00 
GOO? 44, 20 33,50 (l , oc 0,00 o,oo O, UO 0, 00 0 , 00 0,()0 0, 00 0 , 00 0 , 00 
G007 44,20 33, 50 o, 00 0 , 00 o,oo 0, 00 0, 00 0 , 00 0, 00 0, 00 0, 00 0 ,00 
G008 51 1 lO 35, 50 o,oo 0 , I)() o, oo 0 , 00 0, 00 0 , 00 0, ()() 0, 00 0, 00 0 , 00 
G008 51,10 35, 50 o,oo 0 , 00 0, 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 0, 00 U, 00 0, 00 0, 00 

GOOS SI, JO 35, 50 0 , 00 o, oo 0, 00 :i, oo 0, 00 0 , 00 () , 00 0, 00 0, 00 0 , 00 
G009 q3 , ?.0 32, !JO o,oo o, oo o, oo o, oo 0, 00 0 , 00 U, 00 0, 00 0, 00 0, 00 
G009 43,20 32, 50 o.oo o.oo 0, 00 o,oo o,oo o.oo 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 
COOY 43, 20 32, so o,oo o,oo 0, 00 o,oo o,oo 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 
C009 43, 20 32 , 50 o,oo o. oo 0 , 00 o.no o,oo o, oo 0, 00 0, 00 0, 0Q 0 ,00 

GOlO 48, ·10 33 , 10 o,oo n, oo 0, 00 0 , 00 o,oo o,oo 0, 00 o,oo 0, 00 o, oo 
GOll 36, 70 26 , 0C 0 , 00 o , 00 0, 00 0, 00 o,oo o,oo o, oo o, 0() 0, 00 o, oo 
G012 44 , 50 34 , 10 0 , 00 ll , 00 0, 00 0 , 00 o, 00 0 , 00 o,oo o,oo o, oo 0, 00 
G012 44 , 50 34, 10 0 ,00 0, 00 0, 00 o.oo o,oo o,oo 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 
G013 39 , 60 27, 90 n,oo 0, 00 0, 00 o.oo o,uo 0,00 o,oo o,oo 0, 00 0, 00 

G013 38,60 27 , 90 0 , 00 0, 00 0, 00 o.oo 0,00 0, 00 o, oo 0, ()0 o, oo o, oo 
GOl~ ~·1 , 90 37 , 20 0, 00 0, 00 0 , 00 o, oo 0,00 0, 00 0 , 00 o, oo o,oo 
GOlq 17 , 90 37 , 20 0, 00 0, 00 0 , 00 0,00 o.oo 0, 00 0,00 o,oo 0,0() 
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BIJLAGE 2 UITSTRALING GEBOUWEN 

Buro Appel I 



Akoestisch onderzoek 
REC Harlingen 
Omrin 

Toelichting ultstraling gebouwen (methode 11.7) 

De berekening van de immissierelevante bronsterkten van de vervangende puntbronnen 
is uitgevoerd met behulp van de lransmlssieberekening IL? (uitstraling gebouwen) zoals 
omschreven in de 'Handleiding meten en rekenen lndustrielawaai' (HRVll-1999); 
Ministerie van VRJtv1van1999. 

Daarbij wordl gebruik gemaakt van de volgende formule; 

Waarin: 
Lw, immissierelevantebronsterl<le van gevel(deel) resp. dak(deel) i [dB(A)] 
L,,1 geluidsdrukniveau op 1 a 2 meter aan de binnenzijde voor het wanddeel [dB(A)) 
Si oppervlak van gevel(deel) resp. dak(deel) I [m2] 
~ de luchtgeluidsisolatie van gevel(deel) respectievelijk dak(deel) (dB) 
Gi de correctieterm voor diffusiteit van het geluidsveld In de ruimte [dB) 
DI richtingindex voor geluldsafstraling gevels (01=3) of daken (01=2) [dB] 

De correctieterrn voor dediffusiteit van het geluidsveld wordt gesteld op 4 dB, omdat het 
een matig galmende ruimte belreft met een diffuus geluidsveld. 

umscnrnvinq Vl.ldGtlUdllUllllUUl:llllt:: Ut:!llll~ llt nt:J LL 

125 2501 500 LOOO 2000 4000 
Bfnnendoossystee 23,Q 33,7 44, 1 49,2 53,9 6216 
Lichtstraat 14,1 17, 8 23,5 2715 ~0,2 -99,0 
(Staal)dai< 2.Q,_6 26,5 33, 7 37,0 44.4 58,0 
open 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Crawford 542/F40 21 l5 24.5 25.8 29.5 26.8 38,0 
rooster 3,0 3,0 3,0 3_,0 3,0 3,0 

Geluiddrukniveaus In dB(A), ref. 20 mPa; Ge/uidvermogenniveaus in dB(A), ref. 10 -u Wa 

Geluidsdrukniveaus (L ,, ) 
Omschrijving Octaafbandmfddenfreauentle in Hertz Totaal 

125 2501 500 1000 2000 4000 
Blnnennrveau (80 67(0 74,0 75,0 72,2 71,0 69,0 80,0 dB(A) 
Binnenniveau (90 77,0, 841Q. 85,0l 82,2 81,0 79,0 90,0 dB(A) 
Binnennlveua (85 72,0 79,0 80,0 77,21 76,0 74,0 85,0 dB(A) 

I 
- -
~ ~ 

Ge/uiddrukniveaus In dB(A), ref. 20 mPa; Geluidvermogenniveaus In dB(A), ref. 10 11 Wa 
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Berekening immisslerelevante bronsterke uitst ra ling gebouwen 

Bron(nen) : G001 ontvangsthal - toegang 
Oppervlak.1:e: 33,0 m2 Aantal bronnen: 1 stuks 
Bronhoogte: 

Parameter 

Lp1 
10 log S; 

~ 
Cd 
DI 
LwR Totaal 

LwR per bran 

Bron(nen): 
Opperv lakte : 
Bronhoogte: 

Para meter 

Lai 
10 log S; ---
Ri -Cd 
DI 
LwR Totaal 

l..wR per bran 

Bron(nen): 
Oppervlakte: 
Bronhoogte : 

Parameter 

LJ11 
10 log 51 
R1 

'" 

Cd 
DI 
LwR Totaal 

LwR per bran 

Bron( nen): 
Oppervlakte: 
Bronhoogte : 

Parameter 

L111 
10 log Si 
R1 

~ 

Cd 
DJ 
LwR Totaat 

LwRper bran 

9,5 m1 

Octaafbandmiddenfreouenlle In Hertz Totaal 
125 250 500 1000 2000 4000 

77,0 84,0 85,0 82,2 81,0 79,0 90,0 dB(A) 

15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

o~ ..£2- ~ 0,0 0 ,0 0, 0 

3, 0 3, 0 3,0 3, 0 3,0 3,0 
0 0 00 0 0 00 00 00 

89,2 96,2 97,2 94,4 93,2 9 1, 2 102, l dB(A) 

89,2 96,2 97 ,2 94,4 93,2 91,2 102,1 dB(A) 

G003 ontvangsthal - dak 
1400,0 m2 Aantal bronnen : 4 stuks 

20,1 m1 

Octaafbandmfddenfreauentie rn Hertz 
125 250 5001 1000 2000 4000 

77,0 84,0 85,0 82,2 81,0 79,0 

31,S 31,5 3 1,5 31,5 31,S __ 31,5 

20,6 

3,0 
0 0 

84,9 

78,8 

G004 
875,0 
35, 1 

26,5 33,7 

3 ,0 ~ 
0 0 00 

86,0 79,8 

79,9 73,71 

Bunker - dak 
m2 
m1 

37,0 44,4 58,0 

3,0 3,0 3,0 
00 00 0 0 

73,7 65,1 49,5 

67,6 59,0 43,4 

Aantal bronnen : 

Octaafbandmiddenfreauentie in Hertz 
12 5 

72, 0 
29,4 

20,6 

3,0 
00 

77,8 

74,81 

GOOS 
615,0 
23,5 

250 5001 
79, 0 80,0 

29,4 29 ,4 

26,5 33,7 

3,0 3,0 
0 0 0 0 

78,9 72,7 

75,9 69,71 

Bunker - gevels 
m;i 
mi 

1000 2000 4000 

77,2 76 ,0 74,0 

29,4 
~ 

29,4 29,4 

37,0 44,4 58,0 
3 ,0 3,0 3,0 
0 0 00 0 0 

66,6 58,0 42 ,4 

63,6 55,0 39,4 

Aantal bronnen: 

Octaafbandmiddenfreauentie In Hertz 
125 250 500 1000 2000 4000 

72,0 79,0 80,0 77,2 76,0 74, 0 

27,9 27,9 27,9 27,9 27 ,9 27,9 
23,0 33,7 44,l 49!.2~,9 6~ - --

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
00 00 0,0 00 00 0,0 

73,9 70,2 60,81 5 2,9 47,0 36,3 

73,9 70,2 60,8 [ 52,9 47 ,0 36,3 

Tota al 

90,0 dB(A) 

89,1 dB(A) 

83, 1 dB(A) 

2 stuks 

Tota at 

85,0 dB(A) 

82, 1 dB(A) 

79,1 dB(A) 

1 stuks 

Tota at 

85,0 dB(A) 

75,6 dB(A) 

75,6 dB(A) 
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Bron(nen): 
Oppervlakte: 
Bronhoogte: 

Parameter 

Lm 
10 log 51 

Rl __ --
Cd -
DI 
LwR Totaa l 

LwRper bron 

Bron(nen): 
Oppervlakte: 
Bronhoogte: 

Parameter 

Lp; 
10 log S; 
R; 

Cd 
DI 
Lwrt Totaal 

LwR per bron 

Bron(nen): 
Oppervlakte: 
Bronhoogte: 

Parameter 

Lp1 
!O log 51 

R1 
Cn -DI 
LwR Totaal 

LwR per bron 

Bron(nen): 
Oppervlakte. 
Bronhoogte: 

Parameter 

~. 
10 log S; 

R; 

Cd 
DI 
LwR Totaal 

LwR per bron 

-

G006 
1700,0 

45,1 

ketelhuis - dak 
m2 
m1 

Aantal bronnen: 

Octaafbandmlddenfreauentle ln Hertz 
125 

67,0 
32,3 

20,6 -
::i,n 
00 

7 5,7 1 

69 ,7 

G007 
2025,0 

30,0 

2501 500 

74,0 j 75,0 
32,3 32,3 

26,5 33,7 

3,0 3,0 
o.o 00 

76,8 70,6 

70,81 64,6 

ketelhuis - gevel 
m' 
mi 

1000 2000\ 4000 

72,2 71,0 69,0 

32,3~ 32,3 32,3 

37L 44,4 - 58,0 

3,0 3,0 3,0 
00 o ol 0,0 

64,5 55,9 40,3 

58,5 49,9 34,3 

Aantal bronnen: 

Octaafbandmlddenfreouentle fn Hertz 
125 250 500 1000 20001 4000 

6 7,0 74,0 75,0 72,2 71,0 69,0 

33, 1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 

23,0 33,7 4~ 49,2 53,9 62,6 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - 00- 0 0 1 0 0 0 0 00 00 
74,1 70,4 61,0 53,l 47,2 36,5 

71,1 6 7,41 58,0 50,1 44,21 33,5 

GOOS RGR - dak 

4 stuks 

Tota al 

80,0 dB(A) 

80,0 dB(A) 

74,0 dB(A) 

2 stuks 

Tota al 

80,0 dB(A) 

75,8 dB(A) 

72,8 dB(A) 

1700 ,0 m2 Aantal bronnen: 3 stuks 
30,l m1 

Octaafbandmlddenfreouentie in Hertz Tota al 
125 250 500 1000 2000 4000 

67,0 74,0 75,0 72,2 71,0 69,0 80,0 dB(A) 

_E,3' 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 

20 ,6 26,5 33,7 37,0 44,4 -~,o -
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
00 00 a o o a 00 00 

75,7 76,8 70,6 6 4,5 55,9 40,3 80,0 dB(A) 

70 ,9 72,0 65,8 59,7 · 51,11 35,5 75,2 dB(A) 

G009 RGR - gevel 
2550,0 m i Aantal bronnen: 2 stuks 

20,0 m1 

Octaafbandmiddenfrequentie in Hertz Tota al 
125 2501 500 1000 2000 4 000 

67,0 74,0) 75,0 72,2 71,0 69,0 80,0 dB(A) 

34,1 34,ll 34,1 34, 1 34,1 34,l 

23,0 33, 7 44, 1 49,2 53,9 ~6 
1~ 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
00 o.o 00 00 00 0,0 

73,1 69,41 60,0 52,1 46,2 35,S 74,8 dB(A) 

70,1 66,41 57, 0 49,1 43,2 3 2,S 71,8 dB(A) 
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Bron(nen): 
Oppervlakte: 
Bronhoogte: 

Parameter 

Lp; 

10 IOJI Si 

Rr -- - --
Cd 
DI 
LwR Totaal 

LwR per bron 

Bron(nen) : 
Oppervlakte . 
Bronhoogte: 

Parameter 

Lµ1 
10 log Si 

R; 

Cd 
DI 
LwR Totaal 

LwR per bron 

Bron(nen): 
Oppervlakte: 
Bronhoogte: 

Parameter 

I Ln1 
10 log S; 

Ri 

6010 
325,d 
10,1 

techniekgebouw - dak 
m2 Aantal bronnen; 
mi 

Octaafbandmiddenfreauentie In Hertz 
125 250 500 1000 2000 4000 

67,0 j 74,0 75,0 72,2 71,0 69,0 

25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 - -
20,6 26,_5 __ 33,7 37,0 44,4 58,0 -- ---3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
00 00 00 00 00 00 

68,5 69,6 63,41 57,3 48,7 33,1 

68,5 69,6 63,4 57,3 48,7 33,1 

6011 
180,0 

7, 5 

techniekgebouw - gevel 
m2 Aantal bronnen: 
m1 

OctaafbandmiddenfreQuentie in Hertz 
1251 250 5001 1000 2000 4000 

67,0 74,0 75,0 j 72,2 71,0 69,0 

22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 -
23,0 33,7 44,1 49,2 53,9 62,6 -

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
00 ,_60-- 00 -- 00 --00- 0,0 

63,6 59,9 50,5 42,6 36,7 26,0 

63,6 59,9 50,51 42,6 36, 7 26,0 

6012 
750,0 
30,0 

bunker - gevel 
m2 Aantal bronnen: 
me 

OctaafbandmlddenfreQuentie In Hertz 
125 250 500 1000 2000 4000 

72,0 79,0 80,0 77,2 76,0 74,0 

28,8 28,8 .__ 28,8 28,8 28,8 28,8 -
23,0 44,1 53,9 62,6 ---- 33,_7 __ 49!.2 

Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
DI 0 0 o.o 00 00 00 00 
LwR Totaal 74,81 71,1 61,71 53,8 47,9 37,2 

LwRper bron 71,?j 68,0 58,61 50,7 44,8 34,1 

1 stuks 

Totaal 

80,0 dB(A) 

72,8 dB(A) 

72,8 dB(A) 

1 stuks 

Tota al 

80,0 dB(A) 

65,3 dB(A) 

65,3 dB(A) 

2 stuks 

Totaal 

85,0 dB(A) 

76,5 dB(A) 

73,5 dB(A) 
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Bron(nen) : 
Oppervlakte: 
Bronhoogte: 

G013 
565,0 
40,0 

ketelhuis - gevel 
m2 
ml 

Aantal bronnen : 

Parameter Octaafbandmiddenfrequentie In Hertz 
125 250 500 1000 2000 4000 

LP, 67,0 74,0 75,0 72,21 71,0 69,0 

10 log 51 27,5 27,5 27,S 27,5 27,S 27,5 

44,1 49,2 53,9 62,6 ~ - ~-
23,0i ~7 

Cu 
DI 
LwR Totaal 

LwR per bron 

Bron(nen): 
Oppervlakte: 
Bronhoogte: 

Parameter 

Lat 
10 log 51 ----
R, 

-
Cd -DI 
LwR Totaal 

LwR per bron 

3,0 
00 

68,5 

65,5 

6014 
475,0 
15,0 

3,0 3,0 3,0 
00 o.o 00 

64,8 55,4 47,5: 

61,B 52,4 44,5 

ontvangsthal - gevel 
m2 
m1 

3,0 3,0 
00 00 

4 1,6f 30,9 

38,6 27,9 

Aantal bronnen: 

Octaafbandmlddenfrequentie in Hertz 
125 /501 500 1000 2000 4000 

77,0 84,o l 85,0 82,2 81,0 79,0 

26,B 26,8 26,B ~26,~ 26,8 -- - -
23,0 33,7 44,1 49,2 53,9 62,6 
3,0 3,0 3,0 3,0 , 3,0 3,0 

--0,0 -
00 00 - ool oo --00 

77,8, 74,1 64,7 56,8 50,9 40,2 

74,8 71,ll 61,7 53,8 1 47,91 37,2 

2 stuks 

Tota al 

80,0 dB(A) 

70,2 dB(A) 

6712 dB(A) 

2 stuks 

Totaal 

90,0 dB(A) 

79,S dB(A) 

76,5 dB(A) 
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Model: Lange T.ijnbaan @ [Omrin) - LAr1:r - Seen A - REC Harlingen, aprii 2010, vJ - !nd1li'll1 iehaven llorlingcn 
Aijdragc van Groep Lange Lijnbaan@ IOrnrinJ op dlle onlvanqerpunten 
Rckcnmethode Industrielawaai - lL; Pcr i ode: Alle perioden 

It( 

10() I\ 
101-A 
102-1\ 
llJ.l-1\ 

lM=A 

105_11 
106 A 
10'1-I\ 
HIS-A 
10() 

110 A 
111-A 
1 l2-I\ 
113 !\ 

1 l ~_A 

115 A 
ll 6-A 
111-A 
UB-11 

11(:11 

_! A 
120 II 
121 I\ 
122-11 
I ?.J-11 

124 (\ 
125-11 
126-11 
127 11 
129 A 

_/.9 A 
12 .i\ 
130 A 
131-A 
132)•. 

133 II 
134-11 
135-11 
136-A 
137 A 

13 A 
14J A 
142 A 
143 11 
144=1\ 

145 A 
14b-A 
J4'/-A 
148-11 
149::::11 

l'iO 11 
l.'11-A 
1!:>2-A 
l!:>rA 
1!:>(~11 

155 A 
1!:>8- A 
15 A 
16- A 
162:::A 

Omsohcijving 

lslyns.,wv• 5 
Hau\eWE!i. 13 
Uall l«i>wei 21 
Uaulewei. 17 
Uaulc>wei l!i 

ttau!cwci ll-13 
Swinqmoleane ?. ooeLgevcl 
Swingmaleane 2 :<\Jidyeve.l 
SwingmaJeane 2 westgevel 
Haulewei 9 

Swingmaleane 3 zuidgevel 
Swingmaleane 3 oosLgevel. 
Swingmaleane 1 zuidgevel 
Swingmaleanc l oostgevel 
Hoarneslreek h zuidgevel 

lloarnel'\lreck b oostgevel 
lloarneslrcek 2 -1uidqevel 
Hoarncl1trcek !l 7.llidgevel 
Hoa rnestrcr.k. 6 oo.;tgcvel 
lloarnestrc"k 6<:1 zuicigevel 

zont: noord oude contour 
Hoarncstt·ccr, s,. oostgevcl 
Silvcrd;llcanc 6~R 
SilverdaJeanc 2 
HauJewei 8 zuidgevel 

ttaulcwei 8 oosLgevcl 
Haule«C t l westg<!vel 
f:laulewei noordgevel 
Haulewcl 24a zuidgevel 
HaalcwCL 24.J -.:c:Jtgcv~l 

llaulewei 24 'LUi dgcvel 
zone noord oude cont·our 
l~ulewai 24 westgcvel 
flaulf<W€oi 22 1.1.Jolyevcl 
llaulewel '-' oost.gcvcl 

Haulewei 18 zuidgC\'Cl 
Haulcwei 7a 
HauJew~i 7 
HauJewel 16 zuidgcvel 
Haulewel 16 weslgev6.l 

zone noord oude conlour 
Hauiewei 22 westgevel 
Hdulewei 18 westgevel 
fla\Jlewei ·1 a zu idqevel 
flaulewe i ·1 zuidgcve_ 

Al ynsc1~ci 1-1 oos1.gevel 
liao1.ewei 25-27 oost:gcvel 
liaulewei 2i oostqcvcl 
Haulewci 17 oostgeve\ 
lHuJ P.wei 15 oos1..qt!vel 

Haulewei 11-13 oostgeVl'l 
Haul.,wei 9 oostgevel 
Hdulewei 24P noordgevel 
Hdul.,wei 18 r1oordgevel 
Hoarncslreek b noordqevel 

HoarncsLrcek. 7 11oordqeve l 
Swingrnaleane 1 westgevcl 
~one zuid 
Skiepcdyk 2a lledrijfswonl11q 
Zonepunt? 

Alle qeLooude dB-waarden zijn A-qewo9e11 

Geonoise VS.43 

flooqLc 

5,U 
5,0 
5,0 
5,0 
5 , 0 

5,0 
5, U 
5,0 
5,0 
5,0 

S, Cl 
5,0 
5,C 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
s,o 
s,o 
:i, 0 

5 , 0 
5, 0 
5, 0 
5. 0 
s.o 

5,0 
:.,o 
!J,O 
5,0 
!J, n 

5,0 
5,0 
5,0 
5,lJ 
s.o 

!>, 0 
5,0 
5,() 
5,0 
s,o 

5 ,(1 
5 , (l 
5 , 0 
5 , 0 
s, a 

!>,\I 
!:>,II 
!>,(l 
!:>,(I 
5, () 

S,11 
!'>, 0 
~ , 0 
s,o 
~.o 

~ . o 
~ . o 

5, 0 
5, 0 
!'i . O 

oag 

34, l 
35,7 
35,l 
J4,l 
36,.l 

.34 , ., 
2:> , 7 
7.4 , 0 
26 , 0 
25, 6 

35,6 
35,4 
34, 8 
37, () 
31,8 

·n.s 
JJ,1 
26, 7 
26, 1 
26,5 

40, 0 
i&.5 
26, 1 
19. C) 

26 1 I 

l!J, () 
It, 3 
ll, :I. 
32, () 
32,0 

32,1 
33, !'i 
J?,2 
.jj' b 
lO,ti 

21 , 4 
31,8 
31,2 
29,:. 
26, s 

29,2 
32,0 
19,4 
31, 9 
31, 1 

25,3 
11,5 
20,9 
18 , 2 
:>3, 0 

25 , 1 
21, 4 
14,8 
I&, 5 
15, I 

28, l 
21,5 

18,/ 
29,1 

lwond 

20, 1. 
24 , 6 
21,6 
2~ . o 
2~ , 9 

21, 1 
15,8 
18, 6 
19, 0 
l8,1 

27, 4 
.:n,::i 
·'6, l 
.,_.,, 9 

7.3,7 

23, ., 
2 i, I 
191 0 
J !l, 0 
18,4 

32,8 
18, 4 
17,9 
1 1. 1 
1 !I, J 

11, l 
!l,t; 
6, () 

2:.>, (1 

1:,? 

22, 11 
32, ·1 
22 , 8 
L.l,!:> 
12,5 

1'1,:3 
n,b 
22, I 
.1.0,S 
1'1, 0 

"81 I 
L.1,3 
12, .1 
22, 7 
22,6 

23,0 
9,0 
8,0 
8,9 

12,1 

l ? , 11 
, 1,. ., 

u, ) 
') , 1 
') , ~ 

;~3, 0 
15, 8 

15, 8 
71, 1 

Nach~ 

20, l 
24 , 6 
21 , 6 
24 , 0 
24 , 9 

21 , l 
15, 8 
18, 6 
19,() 
18 , 7 

27,4 
21, 3 
26 , l 
27,9 
23, 1 

23,7 
7.3, 1 
19,0 
l9, 0 
18,4 

37., 8 
113, 4 
11, 9 
l l , ~ 
18,3 

l J, 1 
S,9 
&,U 

22,G 
l..~. 1 

22, 8 
32,3 
22,8 
22,S 
17,5 

14,3 
22,b 
22,1 
20,S 
1·1,0 

78, 7 
?.1 , 3 
12, 3 
22, I 
22, 6 

23 , 0 
9,0 
8,0 
8 , 9 

12,7 

12,8 
tl, I 
6, ~ 
9, I 
9, 4 

23, 0 
15, 8 

15, 8 
21, l 

F.tmaal. 

34, l 
l!> , 1 
35, I 
3~ . \ 
36, , 

34,7 
2!:>, 8 
26, 6 
29,0 
28, ., 

3·1, 4 
3·1 , i 

36, l 
37, 9 
33,/ 

33, 7 
33 , I 
).9 , 0 
;>9, 0 
28, ~ 

42, 8 
28, 4 
2·1," 
?·\, '\ 

:?!I , 3 

n, 1 
15, 9 
16,0 
12, 6 
~L, I 

32,8 
42,3 
32,8 
32, 5 
22.~ 

74, J 
32,G 
J2, 1 
30, 5 
:!7' 0 

38, ., 
32,0 
'.>2,., 
32, ., 
32,6 

33,0 
19, 0 
20,9 
18, Y 
23,0 

~5 , 1 
ll, I 
16, 3 
19, I 
19, 4 

3), Q 
7!) , 8 

25, 8 
31 , l 

LI 

'lB, 9 
46,6 
46 . 2 
47,9 
51 , 3 

!JO,l 
33, l 
3-,,u 
JU, 5 
38,4 

!11, I 
~l, 6 
!.d, 3 
53, 2 
4·1, 8 

47, fj 
46,8 
41 , 6 
4t,6 
4t, 4 

55,9 
41,4 
41' 2 
~? d 

42,l 

32, 2 
25, 2 
25, 1 
48,0 
4U,l 

Ml , ? 
49, 4 
48 , ? 
47 , 7 
35, 1 

35, l 
47,5 
46, I 
44,9 
10, 0 

40, {) 
4·1, 9 
33,2 4.,,.., 
17,l 

42,6 
34,4 
33,7 
32,2 
36, 6 

39,4 
JZ , 2 
30, 1 
30,7 
29, 6 

43 , 0 
J~. 'I 

33, 2 
4!> , J 
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Model.: r.anqe Liinbaan (; (Omr i11J - LArLT - Seen. A - REC llarlinge11, april 2010 , vJ - Tnd\Jstriehavcn lltirlinqen 
Bljdraqe va.n Gr oep 1 .. m9e l.ijnbaan @ lOrori.nJ op dll" onlvangerpunt •m 
l~kenmetbode Industriclawaal - LL: l'er..lotle : /\Ile perioden 

ld Omschr1jving lloogte l>ag Avot1tl Nuchl Elma.;il !.l 
---------------------------------------------------------------------------------
167 A 
16~ A 
16 A 
170 A 
192 A 
193 A 

194 A 
?.02 A 
203 A 
204 A 
205 /\ 

42 A 
43 A 
44 A 
45 A 
54 A 

58 /\ 
10 A 
71 /\ 
13 A 
"/4- A 

75 /\ 
16 A 

eo " 
81 /\ 
8? A 

03 A 
84 A 
96-A 
9·1 A 

98:A 

99 A 
lPOl A 
U'02-/\ 
U-'03-11 
i.PO(.A 

1P05 A 
1P06-A 
MTGSS A 
M1'G56-A 

MTG57:1\ 

MTG59 A 
MTG60-A 
MTG61- A 
M'fG62. A 
MTG63~A 

M'fG64 A 
M'.l'G65-A 
M'l'C66-I\ 
MTG67-A 
MTG68:A 

M'fG69 A 
M'l'G72- /\ 
M'!'G77 A 
M'l'G78 A 
M'rG79:/\ 

M'l'GB5 A 
M'l'GB6 A 
M'.:'GS '/ A 
l-l'fGBij-1\ 
MTG89:A 

zone 7.U ld oucle concour 

7.0nepunL van oude conlour 
zonepunl oude contour 

~onepunt aude cunlour 
con trolepu11l noord 
Contcolepunt oosL 
Contcolepunt zuld 
Conlrolepu11L wesL 

referent lcpu11\.. ltrui.s 
~rpis 

kruls 

:;kio:pe<.Jyk 2 t.Jedrl its won i nq 

HarJlngerslraatweq 8~ 
Harl l119ersttaa.Lweq 36 oo'ltgeve 
Hal"llngerslraatweg 'l6 west.gevc 
Ha\Jlewei 4•1 N-0 qevcl 
Haul.,wel 4~ N-W qevcl 

11aul ewe l J J N-W qevcl 
Haulewei 3J N-0 qevel 
M!dlw11er Lad JI 2'J 
M..;.dlumer laa11 11 
Midl~me.r laau tt l 

M.idlw11er laa.11 t>3 
MidlLJ111er laa11 59 
Midlwn 
A lynseweL 1-3 weslqevel 
JHyriscwci 1-3 noordgevel 

Haulewei 25-2'1 
refcrcnliepunt m:c OMJlfN 
refercntiepunt iu.:c OMRIN 
reterc11tiepunt RRc OMIHN 
refcrcnt.iep1rnt REC OMRIN 

referent icpunt RF.c OMI\ 1 N 
refcrnnt iep\Jnt. llEC OM~ N 
HarlingersLraaLwcg 94 
HarlingerstraaLwcg 88 
Harlingcrstraatwcg 90 

llvrl ingerst.raatweg 71 
llarl ingerslraatweg 7'l 
Ila rli11gerst raalwe9 6B 
lla<lingers1 rai!Lweg 64 
Ila rli11gerslraalwe9 58 

iiarli119erstraalweg 56 
HaLllngerstraalweg 54 
Harlingcrstraalweg 78 
Had lnger5L raatweg 50 
Had !nqersLraatweg 44 

Harli ngt>rstrav1eweg JB 
Har ii n<Je rs tr<•a Lwcg 3 Ii noordg .. v 
Begrvafplaatslaan 18 
Bejaarrlcncentn1m l\J men um 
BejaardencenLn1m AJ.menitrn 

Ml dl umer I aan 38 
MirllumcrJaun 6S 
MirllumerJ3an '/5 
M • d l umer.l aan l!J 
Midlumerladn 85 

Alle geLoonde dA-waarclen zijn A-gewoger. 

Geono i se VS.43 

s,o 
s,o 
s ,o 
5 , 0 
5 , 0 
5 , 0 

:,,11 
5 , 0 
5,0 
!'> , 0 
s,u 

~ . u 

.'>, 0 
:., 0 
5,0 
5,0 

s,o 
5,0 
:_,, 0 
s,o 
5,0 

5,0 
~,o 

~,o 

5, 0 

"'· 0 

!i, 0 
5,0 
s , o 
..,, u 
5,0 

5 ,0 
•,,o 
•,,o 
!i, 0 
~, , 0 

5 , 0 
1>, 0 
,!,,0 
5 , 0 
.,, 0 

"J, 0 
., , 0 
5,0 
s,o 
s.o 

5,0 
5,0 
5,0 
s, o 
5 ,'1 

s,o 
5,0 
s,o 
5,0 
5,0 

s,o 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

28, 2 
J0 , 5 
23,8 
22, 1 

40,0 
33,5 

29, 2 
40,0 
.Jll, 6 
40,6 
46, I 

29,9 
34,5 
4),9 
29,9 
2~,8 

10,6 
1:1, 5 
16, 2 
29,7 
28,7 

28 , 2 
28 , 2 
23 , 2 
24 , 2 
19, 8 

24 , 4 
l/ , 0 
2~'' 9 
·74 , 4 
34, 2 

:i!l , !1 
46, 8 
53, 3 
~'l. 2 
31, I 

33 , I 
36, 3 
25,& 
30, 1 
30,4 

29,~ 

29 , 2 
29,2 
29 , 3 
'9,4 

29,5 
29,6 
30,5 
?9 , 4 
?9,3 

2•1,0 
30,0 
24 , 9 
25,4 
26,2 

24, 9 
26,8 
29,2 
2'.l, 0 
29,4 

23, 7 
25,1 
15, 7 
20 , 9 
.32, 8 
32 , 3 

28, 7 
29,9 
31 ,0 
32, 9 
40,0 

20,6 
2J,7 
38, 2 
21,1 
25, '.l 

2~,9 

9 , 2 
13,0 
25 , l 
/.3 , 9 

23,4 
23, 4 
17' 1 
18, 5 
15 ,5 

1:> ,9 
10,8 
19, 6 
2'>,fl 
24,7 

25,., 
4·1, 6 
41, 9 
40,3 
36 , 8 

32,4 
33,1 
21,l 
27, 7 
2~17 

74,8 .. ~, ., 
:>4 , ., 
;!4, ., 
24,6 

24,8 
24 , 9 
24,8 
24 , 6 
:M , 5 

23 , 9 
l'i , 8 
19, I 
17, i 
17, 0 

19 , 0 
18, 3 
::12 , 0 
:?4 , 1 
:14 ' :I 

23 , 7 
~5 •• 
18,7 
20 ,9 
32,8 
32, 3 

28, 7 
29, 9 
30 , 9 
);> , 9 
40 , 0 

20,6 
23, 7 
38,2 
2l, l 
25, 3 

24 , 9 
9 , 2 

13, 0 
25,l 
23 , 9 

23, 4 
23, 4 
17,l 
18 ' !) 
15,!) 

15, 9 
l0 , 8 
19, (j 
2'>,0 
74 , I 

2!:>, I 
47, I) 
47,9 
40,3 
36,8 

32 , a 
3J, 7 
21 , l 
?'J , 1 
25 , 7 

:?'i, 8 
24, 7 
24 , 7 
24 , I 
24 , 8 

24 , 8 
24 , 9 
24 , 8 
21 , 6 
24 , 5 

23, 9 
24 , 8 
19, 7 
17, 2 
17,0 

i~ . o 
18 , 3 
2:> , 0 
24 , I 
?It , ? 

33, 7 
35, 1 
28, 7 
30,9 
42, 8 
42,3 

38,7 
40,0 
40,9 
42,9 
">0,0 

30, 6 
34,5 
48,2 
31, l 
35, 3 

31 , 9 
19, 2 
23 , 0 
35, 1 
33,9 

33,1 
33 , 4 
21 , l 
28 , !J 
25, 5 

25, 8 
20,8 
29;6 
35,0 
~4 . 7 

35,7 
s·1, 6 
:,·1, 9 
~0,3 
46,8 

42,4 
43,7 
311 l 
32, 1 
35, ., 

34 , B 
)4 , 7 
34,7 
34 ' 1 
34 , 6 

34 , 8 
34 , 9 
34 , 8 
34 , 6 
34 , 5 

33, 9 
34 , 8 
29, 'I 
21, 7 
21, 0 

29,0 
28, 3 
32,0 
3 4,1 
34, 2 

45 , 5 
47, 7 
37,9 
31 ,2 
55, 9 
49,4 

40 , 0 
58 , l 
!:>6 , 2 
~8 . 4 

63, 7 

41, 3 
52 , '3 
61,5 
45,6 
3~,1 

47,4 
29, 0 
3l, 9 
4-,. 5 
46,6 

46,0 
46. 0 
41 ,2 
41, 7 
36,1 

42,4 
33 , 5 
43,0 
52,3 
5:! , 1 

!i3,2 
62 , 9 
;-,·1 , I 
66 , 0 
46 , 6 

4&,~ 

54 , ti 
38, 0 
4·1 , " 
1'1, ) 

46,B 
46 1 I 
46,7 
46,B 
46,9 

46,9 
47,0 
47 , 2 
46,8 
46,7 

46,7 
47,7 
38, S 
41 , 4 
4~' ~ 

41. ii 
45, 0 
46, 2 
46, l 
4 .; , 3 
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Model: t..i11qe 1.1)11hdan I? IOn>dnJ -1.llr[.T-Sc.en. A - RF.c: ttar:L1011<m, ~prll ;/fl1U, vi - rnduslrl<'h'4YOn Hulingcn 
llijdra9e v;tn Grn<•p 1~1ngc Ll}nt:Mun (I IOnu:inl Qp .iUe ontv<1nqe~untC?n 
Reken111e~h.:i<Jc: l111h>Sl r lelaw..,ai - ll.1 P<?d<>de: l\Ue perioden 

Id Omsr~h r i jv i ng l!Ot>qll! 0119 Avond N11cht EllMal 1 .. 1 
------------------------ -- ... -----·------... -'""-----------· -----------·---
M'l'G90 1\ Kic:Jlumer l<1an i11 5, 0 )0, 2 25, 0 2!1 , 0 35,0 ~ ... .t 
Ml'G91 -A Kldlumectaan ~8 5, 0 21 . 2 22, 3 2?. . 3 32,3 4:>, .. 
~11'G92-A Ml d llomcI ladu 60 s, o 29 . 9 24,l 7.~ . I 34, l 46, 3 
M'J'G93- A Ml dl~.rla.an 64 5, 0 29, 7 24, 3 

""· J 
34 , 3 46, 3 

HTG9•(A Midlucneriaan 10 s, o ?.8 , !J 24, l 1!4 . l 34 . l 4!1,., 

M'i'G95 A HldlunmrJaan 76 5, 0 211 , 6 24 , l 24, l 34 , l ~!:i. I) 
Zt4 A- ~on" 'tO.td-we;sr. 5, 0 
&15G A ~onopunt :;,o 30 , l 22, 4 22 , 4 l2, 4 4~, 2 
i15·,-,.. Zonopunt 5 , 0 2 /, ·1 25, "/ 25, I 35,7 42 , l 
ZIG(.A l\t>11ep1 ln t 5 , 0 1!9 1 I 20,9 20 . 9 3() , 9 4~ , G 

Z164 A '1.onnpunt s.o Jl , ') 16. 6 l i;, 6 Jl , 9 46,G 
7.165-A z..,n,..pµnt S , 0 2r.. s 21. 9 21 , 9 31. 9 41>, 2 
Zl66-A 7.011(lpunt s. o 28, 4 7.3, 2 n .1 33,1 4 ~. 8 
Zl69-A zo1111punt s.o 19,2 12, 0 11. 9 21 . 9 J6,0 
Zt82-/\ l.om:pu11l west s, n ,0,1 n.a 23 , IJ 33, 8 1s, 2 

Zl83 A t.onapun t !1 , 0 29, !> 2 4, l 21 . 1 34 , 1 4!t , q 
Zhl4-A ?.oncpurjt s, o 28,I 2 4, l 21 . 1 34 , I 45 , 7 
i\185-A Zon<)poi11 5 , (1 21 ,1. 25, 1 'J'}, i 35, 7 A4,/ 
i\186-A ll.011.ipunl 5 , 1) 26, S 24,9 :!4 , 8 34 , 8 llJ,6 
:.:ur(,... 1.nr•rl>•mt s.o 26, <J ?.:; , ') 2~ . 9 J~ , C) t.0 , 8 

Alie ~aLonnd~ riR·wn~rden r.ljn ~-q"Wo<Jfln 

Geonoise VS .4 3 
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Model: T.ange 1.1111baan@ (Omr 1111 - TArl.'1' - Seen. B - REC llarli r1<Jct1 , aprjl io10, v3 - lnuustriehavC>n Harlingnn 
Bi;drage van Groep Longe LiJnb""" @ IOmrinl op a~lc ont:vanycrpunccen 
Rekenmethode Tnnustriclawa~i - rL; Pcriode : Alle pcrioden 

Td 

100 A 
101 A 
102-A 
103-A 
104_A 

105 A 
106 A 
!07-A 
108 A 
109_1' 

HO A 
111 A 
112- A 
113 A 
llq A 

115 A 
116-A 
ll'I A 
118-A 
ll<l-A 

11 A 
120 A 
121-J\ 
127.-A 
123 I\ 

124 A 
125 A 
126-A 
127-A 
128_1\ 

129 A 
l?. A 
130 A 
131 fl 
132-A 

133 A 
134 A 
135-A 
136-A 
13'/=A 

13_A 
HlA 
142-ll 
143-A 

144=A 

l45 A 
146-A 
147 A 
148-A 
119)1 

lSO_A 
l!>l A 
1!>2-1>. 
1!>3-A 
154-=-A 

1!>5 A 
1!>8-A 
15 ii 
16l A 
16:(11 

Omschri 1ving 

Blynsewe i !> 
llault>wr.d 23 
nauicwt!i 21 
llaulcwei 17 
fl<iulewci 15 

ltaulewci 11-13 
~wingmaleane 2 oostgevel 
Swinqmalcane 2 zuidgevel 
Swingmaledne 2 westgevel 
flaulewci 9 

Swinqmaleane 3 zuidgevel 
Swingmal eane l oosLgevel 
Swingmal eane I tuidgevel 
Swingmaleane 1 oostgevel 
Hoarnestreek 6 zuidgevel 

Hoarnesl~eek 6 oostgevel 
Hoarneslreek 2 zuidgevel 
Hoarnestceek 8 zuidgevel 
Hoarnestreek 8 oostqevel 
lloarnesLreek Sa zuidgevel 

zone nocrd oude contour 
lloarnestreek Ba o::istgeveJ 
Silverdaleane 6+8 
Silverdaleane 2 
Haulewei B zuidgevel 

Haulewei 8 oostgeve l 
Haulewei 1 westgevel 
Haulewei 1 noordgevel 
Haulewei 24a zu idgevel 
Hau l ewei 24a westgevel 

Haulewei 24 zuidgevel 
zone noord oude cont.our 
Elaulcwei 24 westgeval 
flaulewei 22 :<uidgevel 
flaulcwei 22 oostgevel 

Hll\11 e wel 18 zuidgevel 
l h•ulewe1 7a 
l f4ulew"1 ? 
tt.rnle-1 16 zuidgcvcl 
Hau le wei 16 westgcvel 

7.onc noord oudc contuur 
llalJ Lewe.i ~?I? west gevel 
Uatll ewe i 1 H wes 1 gcve 
Haul ewe i ·1 a '"" i dgeve J 
Hau lewc l ·1 zu i dgevel 

BI ynscmei 1- J uosLgevel 
Haulewel 25-2·1 oostgevel 
Uaulcwei 21 ::iostgevel 
llaulewei 17 oostgevel 
naulewei 15 oostgevcl 

tlaul.ewei 11-JJ oostgevel 
Haulcwei 9 oostgevel 
Haulewai 24a raoordgcvel 
Haulcwei l~ noordgcvel 
11.o~rncstr.cek 6 noordgevcl 

lloarnestreck 2 noordgevcl 
Swingmale;:inc 1 wcstgevel 
?.One zuid 
Skicpedyk 2a Bedr\jfowoning 
7.oncpunL? 

A I I c getoonde dB-waardcn zi j n A-gewogcn 

Geonoise VS.43 

lloogte 

5,0 
s,o 
5,0 
5,0 
5,0 

5, 0 
5, 0 
5, 0 
5, 0 
5, 0 

5,0 
5,0 
~ . o 
5,0 
5,0 

s.o 
~ . o 
5 , 0 
s. o 
'5 , 0 

5, 0 
5, 0 
5 , 0 
., , 0 

5 , 0 

!> , 0 
s,o 
5 , 0 
5, 0 
5, 0 

!>,O 
!>, 0 
!> , 0 
!>, 0 
~,0 

~. r. 
5,0 
5, 0 
5,0 
51U 

s,o 
!l,O 
!>, 0 
5,0 
5,0 

J(,,(I 
3·1, 9 
J!>, & 
36,1 
37,1 

36 , 0 
23, 1 
24,9 
27,0 
30,J 

37,0 
36, 9 
3&, 1 
38,J 
31,2 

~13 , 2 
J2,3 
28, 1 
28,1 
78 , 0 

41 . 1 
28 , 0 
27 , 6 
20 , !; 
78 , 3 

19,8 
17., 4 
1 ;>I J 
J?,<J 
33,0 

33,~ 

3l> , 4 
31 , .l 
32,4 
23,0 

27,1 
33, 9 
37., I 
31, 1 
:n , 1 

31 , 1 
33 , 5 
:w . ~ 

33 , ~ 
33, t 

J2, 6 
20 1 I 
22. :; 
19,9 
Z3 1 9 

:•e, 4 
22, 6 
16, \ 
U , 5 
16, 2 

2.7' .3 
J0,6 

l\VOnd 

20, ! 
24 , 6 
7.1 , 6 
;>~ . 0 
:>4 , 'I 

21, l 
15,8 
lfl, 6 
1'l,0 
10,7 

:>7' 4 
21, :l 
?.&, I 
?.7,9 
;r1, 7 

2.l, I 
23,l 
19, 0 
19,0 
16, 4 

32 , 8 
18,4 
17, 9 
J :i, J 
18, 3 

11 , 1 
!> , 9 
Ii , 0 

22 , (J 

22, 7 

27., 8 
32,J 
22, 8 
22,5 
12,5 

11 , 3 
22, 6 
22 , l 
20,!> 
17,0 

28 , 7 
21 , 3 
1/ , 3 
22 . 7 
22 ~ r. 

;>J , 0 
9, 0 
8, 0 
8 , <J 

12, 7 

12,8 
11, 7 

6,3 
9,7 
9 , 4 

''3 , 0 
15,a 

1s,8 
:n, 1 

Nacllt 

28,1 
32, 2 
24 , 7 
29, 5 
:>9 , 6 

?.4 , 6 
16, , 
19, !> 
20, !> 
26, 8 

29, 1 
29, 7 
28 , 5 
30, 6 
25, 9 

26,0 
25, l 
21, l 
21 1 I 
20,1 

l4 , 2 
20,8 
Z0,5 
15,2 
21,3 

14, 2 
7 , 0 
7 , 0 

:14 ' l 
24 , 2 

25, 3 
33, 2 
2.7 ' 6 
23 , !> 
17, 3 

16, CI 
27, 4 
25, !J 
2~ , o 

11 , 4 

30, 7. 
2!>, 8 
lJ,9 
?6,2 
25,R 

lR , 5 
14 , (J 

14,2 
12,5 
1.51 2 

2'.> , 3 
D , 11 

8 , 8 
11 . 1 
. ti , 4 

:n, 2 
l6, 7 

25 , 1 
23 , q 

Etmaal 

38,1 
42,~ 
35,6 
39, !) 
39,6 

36, 0 
26 , ~ 

29,5 
JO,!> 
36, 8 

39,7 
39, I 
38, ~) 
40,6 
35,9 

36,0 
35, l 
31, 1 
31, l 
30 , 7 

44 , 2 
30 , 8 
30, S 
2.5 , 2 
31, 3 

7.4 , 2 
u , o 
1 ' · 0 
J4, J 
34, .1. 

35, .l 
~3 , 2 

'l7 ' 6 
sJ , '1 

~:I , 3 

26 , 0 
31 , 4 
J!:>,5 
34, 0 
2·1 , 4 

40, 2 
J!.>, 8 
23, 9 
36,?. 
35,A 

"itt , 5 
:?4, 0 
~l\,l 

2~. 5 

z5 1 2 

35, 3 
:>;z , 8 
18 18 
21 , 1 
;>1) , 4 

3S1 l 
:n,4 

Li 

52,4 
51, 8 
48 , 9 
52,0 
53,5 

52, 4 
35,3 
40,0 
41, 9 
46 , l 

54 , J 
54 , J 
S'.i , 6 
55, (, 
50, 3 

50,J 
49 , 3 
44 , 4 
44 , 4 
44 , ·1 

58, 3 
44 , 3 
44 , 2 
36, () 
45,0 

36,J 
28,3 
2S,l 
49,B 
49 , 9 

!iO, !> 
52, 2 
51 , 2 
19, 4 
39, 4 

38,4 
SO, I 
49,!> 
4·1' 8 
12, 1 

44,6 
50,7 
36, 4 
50,4 
49, 9 

4fl , 4 
J0, 1 
37,? 
35,7 
]9, 2 

44, ti 
3S,5 
32,9 
33, 7 
32,& 

41, 7 
38, !'; 

43,0 
47,B 
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Mooe\: Lange r.tjnbaan (1 IOtn: inJ LArl:f - Seen. A - REC ltarlingen, aprl 1 ?.010, v3 - T1H.lustriel1ave11 liarlingen 
Bijdraqe van Groep T.anqP l.i jnt>aan @ !Omrinl op alle ontvancieq>11nten 
Rekcnmerhode [nd11sLrielawaal - J1,; Pe.riot.le: /\JJe perioden 

It.I Oms<..:llrijv.itHJ HoogLe llvond NachL ELmaal 
-----------------------------------~-------------------------- .... -----------
167 A 
168-A 
16 ii 
170 l\ 
192-1\ 
193- A 

l'M II 
202-11 
203-1\ 
Z04 A 
20!>-A 

42 l\ 
43-11 
4~-,,. 
45-... 
5()1 

sa " 10-11 
?CA 
73-11 
1() 

75 A 
76-1\ 
1\0 -/\ 
81 A 
82 .A 

83 A 
84-A 
%-A 
9·1-l\ 

98:/\ 

99 A 
IPOl 11 
IP02-A 
IP03-l\ 
IPO(), 

IPO'> A 
IP06-h 
M1'G5S A 
M1'G56-A 
MTG57.:::JI 

MTG59 A 
MTG60-A 
MTG61- ll 
M'rG62-ll 
MTG63.:::/\ 

M'l'G64 A 
M'l'G&~-A 
M'l'G66-A 
MTG61 A 
MTG68::A 

*1'G69 A 
wron-A 
MTG17- A 
MTG.18-A 

MTG79:r. 

MTG85 fl 
MTGBG-11 
M'l'GB7-ll 
MTG8B- ll 
MTC89> 

zone zuld ouuc cont.our 

zoncpunt van ou<je conLour 
zonepun L ou<Je contour 

z.oncpunt oude contotJc 
controlepunt noord 
Controlepunt oo"L 
Controlepunt <u1d 
Controle~unt wes~ 

referentiepunt Lrul s 
krnJs 
kruis 

SJUepcdyk 2 Bedri \ fswonrn9 

Harl ingcrstraatweq H4 
llarJ lngcrstraatweq 16 oostgcvc 
llarl tngerstr""twcg 36 wcstgeve 
llau l.ewei 44 N-0 gcvel 
liau l ewri 1 ~ N-W gc-ve l 

Hau lewd 33 N-W gcve I 
f1,1u l ewci 33 N-0 ~eve l 
Midlumerlaan 29 
Mirllumerlaan 17 
Mi dlumerlaan 41 

Midlumerlaan 53 
Midlumerlaan 59 
Midlum 
Bl yn~e.wei 1 -J wr~L~~vt:l 
Slynsewei 1-J noorclgevel 

fta.;lewei 25-27 
referenliepul\1:: REC OMRIN 
1<ifenmliepunt. REC OMRIN 
referenliepunL REC OMRIN 
referentie9u111 RFC- OMRTN 

re!erentiepunt REC OMRIN 
r.efercntiepunt REC O!'lRTN 
Uarllngerstraatweq 94 
llarlingerstraatwiag UH 
Harlingerstraatwi::q ~II 

Harl ingerslraatw~g /4 
Harl lngcrstraatweg IL 
HarlJngerstraaLweg 68 
Harlinger~lraalweq 64 
Harlfngerstraalweg !>8 

Hdrlingecstraatweg 56 
Harlingerslraatweg 54 
Harlingerstraatweg 78 
ffarJ i ngers I. raa tweg 50 
Harl1ngers1 raaLweg ~4 

11.nlingcrsLraatw"g 38 
11.nlingcrstraal:w"g 36 nonrclgev 
Begraafplaalslaan 18 
Bcjaardcnccnt rum Almenum 
B~jaardencentrum Almenu111 

Mid lumerlaa11 J8 
Midlumerlaan 65 
MidltJmerlaan 75 
M.idl umerlaan 83 
Mldl un1e rlaan ff 5 

Al le gct.oonde dll-watt rden z i j n 11-gewog"n 

Geonoise VS .4 3 

5 , 0 
5 , 0 
5, 0 
5, 0 
5,0 
5,0 

5 , 0 
5 , 0 
5 , 0 
5 , 0 
5 , 0 

5,0 
5 , 0 
5, 0 
5, 0 
s,o 

5,0 
~.o 
5,0 
~.o 
5,0 

5,0 
5,0 
~. (\ 

5, 0 
~. () 

5, 0 
5, () 
5, Cl 
5, 0 
5, 0 

5,0 
5, 0 
5, 0 
5 , 0 
s.o 

5,0 
5,0 
5,0 
!J , 0 
5, 0 

5 , 0 
5, 0 
5 , 0 
5 , 0 
5 , 0 

5, 0 
5 , 0 
5 , 0 
5 , 0 
5 , () 

5 , () 
5 , 0 
5, 0 
5 , 0 
5,0 

)1, 6 
32,4 
2 /, [) 
2fi,9 
4!, I 
35,4 

31, 1 
'14 , l 
42 , l 
44 , I 
!>2 , 1 

3~ . l 
36, 2 
47 , 2 
31 ' 6 
/9, r, 

32,6 
14,S 
l 8' l 
17. , 1 
11' 6 

)1 , l 
31, 0 
?!; ? 
2'/, 3 
2/.,2 

26,4 
2l. 8 
21, 9 
.s-1 ,.J 
31, () 

30,5 
49, I 
54,0 
61,tl 
37,4 

34,8 
3tl,9 
29, 5 
3<!,3 
Ji,4 

32, 5 
3/ , 6 
32, 7 
32, 8 
33,9 

33, 0 
33,0 
32,5 
32, P. 
32, 1 

]1, 9 
JZ, Ii 
?ff , 0 
28,5 
29, 1 

28 , 0 
29 , 5 
31, I 
31, I 
31, 4 

J!J , 7 
25 , l 
18,7 
20 , 9 
32 , A 
32 , 3 

:rn , 1 
29,9 
31, 0 
32 , 9 
40,0 

20,6 
23, 7 
38,2 
21,1 
?.~, 3 

24 , 9 
9 , 2 

13, 0 
25, l 
23, 9 

23,4 
2·i , ·1 
I ., t 

18,5 
J!1,S 

J~ , 9 

10, 8 
19. 6 
f~ . () 
24 • . , 

2~ . , 
4 I , 6 
4'/ , 'J 
40 , 3 
3C , B 

32,~ 
·13,·1 
21, l 
22 , ., 
"'5 , ·1 

:t4,8 
24 , ., 
24 , ., 
24,? 
24, B 

24, 8 
24,9 
24 , B 
2./1 , 6 
24 , !> 

2:l, q 

24' 8 
l9, ., 

17' 2 
11, 0 

19, () 
18, , 
?.7. , 0 
24, l 
2~ . 2 

27,8 
27,8 
221 R 
24 , 3 
<4,2 
33,2 

30 , .I 
38, II 
37,~ 
40 , j) 

48, () 

:.!5 , 6 
28,9 
42,7 
24,5 
2·;, R 

2·1, ·1 
11, < 
14, I 
7.7' y 
2·1,J 

26, 8 
26, 8 
21 , e 
22 , e 
ll! , 2 

19,2 
11, 9 
21. , 1 
.ll, 4 
3~.2 

32. 3 
4? . 6 
411,2 
56. 8 
JC,. !) 

33. 4 
3:> . 0 
2!> , 6 
26 , '/ 
28, 1 

27.6 
~S.9 
28,9 
29,U 
30,l 

29, :_ 
29 , l 
27' 7 
28, 9 
28,8 

l8 , !t 
28 , 2. 
~3 . 8 

23, 2 
2J , 5 

23,6 
24,0 
25,5 
26,7 
.!6, 8 

37, 8 
37 ' 8 
1:1 , A 
34 , 3 
44 , 2 
43 , 2 

40 , 2 
49 , 8 
47,0 
~0 , 0 
58 , 0 

)5, 6 
38,9 
!>~. 7 
3~,5 

37,B 

37 , 7 
21, J 
24 , I 
37 , 9 
37, .l 

J6 , B 
36, l! 

32, 8 
28, 2 

29,2 
7.7' 9 
'.l2, 1 
41, 4 
41, 2 

4? , ·3 
51,6 
~a./. 
1;6,8 
t.G, 9 

43,4 
45 ,0 
15,6 
1&,7 
18, I 

3·1, 6 
38,9 
38,9 
39, !) 
40,2 

39, t 
39, 1 
37,7 
3U;9 
39,B 

38, ~. 
38, :i. 
33,H 
33,2 
::n,s 

JJ,o 
34, I} 
35,S 
31>, ·1 
36,8 

49,6 
50,6 
'14, 1 
43,6 
58,3 
52,2 

44,6 
61, 9 
59,8 
1i7, 1 
68,2 

50, 5 
55, 5 
64 , 8 
48 , 4 
45 , 2 

50, -1 
32,6 
35,5 
!>O, 6 
!>O, 1 

4\1 , 6 
49,6 
1 ~ , g 
4!> , 'l 
40, () 

45, 8 
39 , 2 
46, I 
55, 7 
55 , 4 

56, I 
1>4, 4 
6Y, !> 
14, l 
48,8 

~0,7 

56, 8 
46, ., 
'>0, j 

50, ~ 

50,7 
50 , !I 
50,ll 
50,9 
51, 9 

50,9 
50,9 
50,7 
50,!> 
50,2 

!>U , l 
!J0 , 9 
45 , ;> 
47 , 2 
47 , 8 

46, 2 
48,2 
1\9, 0 
4q,4 
4<J, I 



REC Harlinge n Bijlage 3 
LArLT 

Mode1" : 1 ... ngf.l 1.1 jnbadJl @ (OmdnJ - !Jlrl.'l' - seen. a - RJ::c Harlingen, aprt l 2010, v3 - Iod11ittc1ehdven Harlingen 
Bijdraqe van Groep L.ioge Lljnbadtl 0 (Omrinl op alle oncvun9ecpunten 
Reli<nmet.hod,., l11d\13trielawaa1 - CL; f:'(!rlode: Alie pertc><J.,n 

Id OtnllC:htijvin<; HooqtQ Ottq Avonrl Nacht Et.moal '·' ------------------- ... -----------------------------------~-------------- .. ---
MTG90 A 1ti cih1m1>['1"an 81 s.o 31 , 9 25, 0 'rl,J 37, 3 49, 8 
M'l'G91-A 11itJ1ulllC>r i .. au 58 s.o 29, fl 22, ) 2.,, (> JS , 6 4'/ , 3 
M'l'G92-A 11id1ulllf>claan 60 :;, o Jt . "1 24 , J 7.G, ·1 36, "1 49, 7 
H1'C93-A Hidlumc.cl a.)o 6-4 :;. o l). 1 24 , 3 2·1 , 0 37, 0 so .o 
11TG94=A Hldluf!W>Cldan 70 l»,O 10. e 24-, I ?.c. , ·1 36, 7 49, s 

11'1'C95 A M.ll.lhrmc1laan 16 5, 0 ll . 8 2;; , 1 '-'• · g 36 1 8 '10, 0 
Zl4 A- 7.Qlte' zuld-wesc 5, 0 
Zl5G A Z.onepunL !i , 0 )1 , 1 7.?. , q ?.4 , .S 34 , 3 48, I 
tl57-A 7.onep1111t s,o 27 , 9 7.5 , ., 7.5 , fl J5 , 8 43, 8 
Zl63-=A 1.onup1111L !>, 0 31, 4 ?,() . ':I 24 ,4 34,4 18,l 

f.164 A :i:on.ipunL !i, O J3 , S lo, 6 2!> , 4 35,4 49, 9 
~HiS-A Zonewnt !> , O J0 , 8 21,9 l~. "/ J5 , 7 ~9 . ) 
Zl66-A ion.,punt 5, 0 3(), !) 2),2 ,(>, ~ J6, 4 4'1,1 
ll169-A iono:punt 5,0 7.6, I 12 . 0 2?, J J2 , 3 I,), ;i 

%1-82-=A 'llOlll'Pllllt west !J , O 3J,8 23, 8 l!i. s 35 , 3 48,~ 

Z183 A 7.nn<1pu11t 5 , 0 31 , "1 14 , I 26, j 36 , 3 ~'> . l 
Z1U4-A Zont11'lunl S, O 30 , !) 24 , I Z!l, 6 35 , «i 11:1. 9 
11185- A innepunL s, 0 :!8 . ~ tS , I :t~ , !j 35, 8 1"1 ,4 
il86- A l10•11?punL S, O ?.9,'1 2 '1, 9 UI,~ 36,4 ~·1 , 0 
2.18"/=A znnl'p1Jnt s, 0 :!\l , 1 25, 9 11, 2 31 , 2 1':>, 1 

/\Lie gctoo11tle '"3-w,.arlkn zijn A~•'l<OQ• n 

Geonoise VS.43 



I REC Harlingen R.10.100.os l 

BIJLAGE 4 REKENRESULTATEN LAMAX 

Buro Appel I 



REC Harlingen 

L!\miix rt"slllt:ato(l per bron/gu:lep voor n11tv,1119t.!r M'l'G!>1 II - llarllnger.sLcaatweg 90 
Modn l : Mn90 Lj jnbailn @ JOsnrin J - 1.11mnlC - Seen . 11/U -
Groep: Mobl~le bronnon 

fdenl.i fiCAtie 
Broo/Gl'OC!P Oi11schr-l jvl119 l)ag Avood ______________________________ ,_ ____________ --- --
025 
024 
()23 
021 
OU 

01& 
02$ 
020 
MO il 
M004 

M003 
M006 
MOO!> 
M012 
M013 

M009 
M010 
MOH 
MOOS 
MOO"I 

026 
022 
MOOl 
M002 

Geonoise VS . 43 

vr11cht.w. COrtl <i11crplaatse 
vrachtw . cont11l111uladrm 
c:tu111pe r l ossen 
vr.1chtw. koppol"'O 
vuC)1t-... . Qnt;J!Opf"l' I •>11 

reachstacl<er 
roa<:h.$tacl<er 
vracl1t«. conL<>in0>rw isse.I 
duinp<>r-
v r. w.aqen - 6 L011 - gaan 

v r. wt19ei' - 6 Lon - kOmetl 
vr. waqen • 2 3 1.<>n - tor111m 
vt . vaqen • ZJ ton - k<>1ne.n 
vr4c;htw . • volt cont . 
vrilcl1tw . - l"CJ" cont. 

vr..ic:htw. 25 lofl - afvo<H' 
vrochc.w. 25 ton - a f voer 
vracht,w. ri jden 
vrachc.w. - 21 ton - gaan 
vc . wagen - 21 Lon - gaan 

Scheepsa9qreq<).<1l aan- en 
"lhove.I - laden vc.ichlw . 
poc$Onenauto ' " pur:~onoe; 
p<:n1011enauto ' " h<!,gool(ers 

39 
3\1 
36 
31 
37 

37 
36 
36 
35 
34 

34 
Jl 
31 
JI. 
JI. 

n 
17 
16 
11 

16 

N&eht 

37 
36 

16 

Bijla9e 4 
LAmax 

s 
5 
s 
5 
'i 

s 
s 
5 
5 
5 



REC Harlingen 

Wlmdx ccH\l l tnt.cn per nron/(jroap voor nnt..v;in~c l.frfifiJ fl - flo1 li11•1<'tl't ru.itweg 5ti 
Model; Lange L1Jnl>a<1n Ii! COlllnnJ ~ 1.11m.u1 - Scan . /\/II -
Gxou1•: Moblele br onnen 

tdentt fiCdlle 
Bron/Groep 

Ul!:I 
02, 
Oll 
OH> 
01.!.i 

Yl"<'ICht:W . COt1lAl 11erplaat!•e 
vrachtw. conL., 1 ncn laden 
dumpet los11en 
ro;,chstackcr 
reachstacker 

MUtl oumper 
020 vr.,cnr.w. co11l.li11erwissel 
M0l2 Yf4COtW . - \'OU<.- cont . 
MOl4 vr.schtw . rijdtin 
M013 vraohr;w . - le(}& cont . 

MOOl vc.wagen - 6 ton - komen 
Qlq v rachtw. ontkoppclcn 
MOOt vr .wagc_n - & ton - gaan 
ll2 l vr;,chtw. lr:opp.; ll?n 
HOO°" vrochtw . :2!) ton - .arvoer 

MOO/ vr,wagcn - 23 Lan - gaan 
Mi.l06 vr.wagan - l3 ''"" - komen 
MOOli vr ~wegen - 23 ton - kornen 
M010 vracht.w . z::, ton - atvoer 
N008 vrachtw. - 23 ton - 9aan 

026 Scfleepsaq9rcq.11>t aarr- an 
"1001 personenauto ' Ii pnrlionee; 
022 i1 hovel - latian vrachr.w. 
M002 oersonenauto ' a hA~or~P>rs 

Geonoise V5 . 43 

Daq flvond 

4~ 

43 
~2 
41 
40 

37 
36 
36 
36 
36 

34 
34 
34 
34 
34 

33 
33 
32 
32 
32 

2; 
16 16 
16 
1 ~ 

Nacht 

41 
40 

25 
16 

Bi j lage 4 
LAmax 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
s 

5 
s 
s 
s 
; 

5 
5 
5 
5 
5 

4 
5 
5 



REC Ha r linge n Bi jlage 4 
LAmax 

1.Aln.ax 1eau.ltaLe11 pee btor1l9roep vo<>r. ontvange:c 97_11 - lllynnewe1 1-J wel\tqe~l 
Model: 1 .. 1nge lJ j nbaan e !Omrin ) - [,AfllllX - Seen . A/II 
Groep: M()glnle bronnen 

fdeuLi fl c:litie 
Brno/Groep ()ln.r1chd1vi ng Daq ~vontl ~achl:: en 
-----------------------------------
O:Z5 vt3cht.w. conl<li r1erplaa1cse 45 ~ 

024 vracllt.,w . conl-.1r1c1·1aden 45 4 
023 rh~mpe:r losse.n 43 4 

020 vr<1ch1w. COii tc; l flCCW Lsse l 42 5 
016 reacllat""c1c:l\e r- 4l 42 4 

02!1 ir~c:hataclle~ 42 42 .. 
021 vr<1Cht1'. koppeh,r• ~o s 
019 vcachlw. ontkopfl".'len 4(\ 5 
MOOJ vr .waqe•l - 6 lOll - ko111en 39 5 
MOil rJomp<.ir 39 4 

M009 vnr-ht,.. ?5 1.on - afvoer 18 5 
MOOS vr.waqen - 2 3 1.011 - 1tome11 38 5 
M017 YC'ttQl'\l1t, - vol h' ront. J8 4 
MOll Vt-dr}1r.w .. - lE'CJI! C:Qflt • JS 5 
MOl~ vr.icht;w. rl Jc;lf'fl 38 4 

MOO(j vt .wc;9e11 - 23 L<>rt - kom"'" 37 5 
M004 vt. wageu - 6 Lou - 9aa11 37 5 
M007 Vf .wugen - 23 um - 9aan 37 5 
MOIO vrJcht.w. ZS Lon - afv6er J? 5 
MOOB vr 1.-ht:w. - 23 Lon - q~· 37 5 

02l ahov~·l - lade•• Vt.lChtcw . 30 li 
M002 pnrsonenauto ' s lwz~l<ers 28 5 
MOO! 1X1raot1eriauto ' a Pl!ir:Jo11ce; 26 28 ZB 5 
026 Scheeps<1q9 re<riM I .,i.lr1- e.n n 27 4 

Geonoi se VS. 43 



REC Harlingen 

t,l\11111 x r<isultat.en ptt l hron/9ro0p voos onlv.u19er QS /, - Blynsewt!i L- ) nool'.'dqevo-1 
MOCl<!I : t..;i nge w Jnbilun (! (Oinrin l - 1.111nilx - Scero. 11/0 
Grottp : Mooiele bronnoo 

ldentlf~Ciltil!' 
Sron/GcO<!p 

02'1 
02!> 
()20 
02J 
025 

016 
t.ll<) 
02J 
MOOJ 
f'IOU 

~!013 

M0l4 
MO!lt 
MOOS 
M007 

M004 
t1006 
MOIO 
M009 
MOO!! 

022 
MOOl 
1111)(12 
0'-6 
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Avond 

urachtw . cont .. toe rladen ¢5 
v r·.-.ch t.w. coo la! nerplaauie 45 
v~aahLw. ~'On t(ll 11<1rwlsseL q~ 

dumper l;,n,11en 47 
rnachstacker 42 

rcachs c,., kc t a2 
vr:acntw. ont.l<opp<• I en 40 
vracht.w. lcoppoten -40 
vr . wa9en - G t on - l\O!llP-0 39 
<.lllm'(XU' 39 

vrachcw. - le110 cnnt . 38 
vcachr.w . ct )1ter1 38 
vcachcw. - •1011~ cont. 38 
vr . ~ol(a-9en -n t.un - l<Olllt'n ]8 
V I .l<il(J011 - 23 ton - 9<1an 37 

ln:' .· .. agen - 6 \.OI) - c;JGlilJI :n 
vr.wa9en - 23 l.on - komen .37 
Vl'.dChcw. 2!> ton - n(voer 37 
vl'il.clrtw. z~ ton - atvoeJ: 37 
vc"cht:w. - 23 ton - gaa.n 3; 

shovel - lad"n vra.ch r..., . 30 
pcrsonenau l..o ' tl per snnee i 27 27 
per sone.nauto ' s bezoeke r s 27 
SrhEtAfl~lt~'1 ,.C"'' ' "'' r AA f'I- 4>H 1E 

27 

Bij lage 4 
LAmax 

Cm 

4 
5 
4 
4 

1 
s 
5 
5 
5 

s 
4 
4 
s 
s 



REC Harlingen 

L1'1111<Jx r•eeulr..aten pet bror1/9roep voor <,mtv<>n\]er 99 A - llaulewei 2~-;i·t 
Model: l~r19e. l.ijnbil<lf1 0 IOmrtnJ - IJ\mtlx - seen. l\lB 
Groep; Mobiale bronnon 

ldentUicalle 
Bron/Groep 

0?.4 
025 
02J 
020 
016 

025 
021 
tll9 
MOU 
MOJ. ?. 

MOOJ 
"1005 
H009 
M013 
MOH 

M006 
M004 
M007 
HOlO 
M008 

022 
MOO l 
M0-02 
026 

Geonoise VS. 43 

O'l\sc.11 ct jv! ng 

111.tchlw. i;ont..llnucl.tden 
vrachtw . conL" lnl!rp l.aat.se 
Mumpe.r l o:;sen 
vr.H:htw . <:<>11 Ld I 11ni:w:l.ssel 
L0dCh$tacl<et 

reachstacke1 
11rach1.w. koppelcn 
1rr;ichtw. ont.koppelen 
dumper 
vractitw. - veil le r.:orr l. 

vr.w119en - 6 t.on - llomen 
vt.wa9en - 23 tun - komen 
11.c.1chtw. 25 l<'lll - .atvoe1 
vracht11 . - le9e cont.. 
vrachtw. ri)d•m 

vr . wagen - ?.l t.on - komen 
111.wa9en - G l.ul\ - 9aan 
vr.wa9eo - 23 t.1>n - 9aa11 
VC<'IChtl' . 1.~ lOll - .ifvoer 
vrncl\t.-w. - 2J I.On - 9aa11 

.ihovel - la~r1 vrncllt.>t . 
1>f'Cl!OO<!n<1UlO. ~ ponionee; 
po.csone nau to ' .s \)Q.r.oekers 
Sctreepsaggceqil<'U a.•n- en 

Oa9 

47 
46 
44 
43 
~3 

43 
41 
41 
40 
40 

19 
39 
39 
39 
39 

38 
38 
38 
38 
38 

33 
28 
28 
28 

Avoncl 

28 

!I ache 

Bijlage 4 
LAmax 

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

43 

28 

28 

4· 
4 
<l 
5 
4 

0 
5 
5 
4 
1 

~ 
s 
5 
4 
4 

~ 
5 
s 
s 
s 

5 
s 
!'> 
4 



REC Harlingen 

IJ\lnJ>< rcauaac.en f'l'U hnm/groap voo1 onl •1anqet 110 _A - SwinQmale.mc 3 >:Uidgevul 
MOOl!l: t.ange Lljobi\iltl 0 (Omr1nj - LAttllll< - Sc""· A/8 
Group : Nobie1e bron11on 

l<:lcntifl<;:aLie 
Bron/Gr<>ep Olnscltci }vlnq Oaq Nac11t 

Bijlage 4 
LAmax 

---------- ---------------~-------------------------------------------
02!> 11racl1tw. c:onto l 11~tpl<tat:ie 
07.~ vracht:w. c:ont..~Lr1erladei1 

023 LfUlf\t)f!r losse11 
Ol2 "hovel - Iad<:!n 11iachL1< . 
MOJ I dumper 

02-0 vr.,cht1". contoc•lnetwlsr>!!l 
Ol!~ r,-,achs~ckAr 

OH• reach.r~.-icko1 

l'lOO~ Vl . WB\]£!1'l - 6 ton - gaan 
MOO"J vr .wagQn - & t.on - l«>qren 

~toO I \.•r .waqen - 23 lOtt - qaan 
M-006 vr .wauen - 23 ton - korncn 
M009 vro.cht:,.., 25 tO<I - afvoer 
M012 vracbc.w. - 1101Je cont. 
MOU vracnt:w. - l~JCI CQnt.. 

MOlO vrachtw . 2~ LOU - afvoer 
O::!I vi:-aehtw. kopp<ilcn 
0111 vr:aclltw. ontkoppelen 
M0fl8 vracrttw. - iJ t rn'I - qa;:in 
MOO~ vc .wac;en - 23 t.,n - komen 

140111 vcach"tw. 1ljdcr1 
ou. Scheepssy~Leyeat adn - en 
MOOJ por3onenauto•s pet~unee: 
MOO?. pP:r!umpn.-11~ n ' q ~vnnY-=>r--t1 
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'l.l 
41 
40 
39 
38 

38 
3ll 
38 
37 
37 

37 
37 
37 
n 
37 

31 
3n 
3n 
36 
3'1 

33 
23 
11 17 
11 

38 
38 

23 
17 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
s 
5 
'> 

5 
5 
5 
s 
5 

5 
5 
5 
s 
s 



REC Harlingen 

l..llma x ces11lt<1ten por b«.111/9roep vooc ontvanger 11 l II - Swinq1na.l~an<' J oostgeveJ. 
Moctel: t .. rnge t. i jnbaan @ tOmdnf - IJ\111.:ix - Seen . 11/B 
Groep: Moblele bronnon 

IdentHic•tle 
8ron/C•ocp 

02'5 
024 
023 
022 
MOll 

020 
02!> 
016 
Mf.l09 
MOOI 

MOOD 
019 
!4003 
M004 
MOOG 

11013 
!11010 
11012 
021 
MOO> 

M0l4 
02~ 
MOOl 
MOO?. 

Geonoise VS . 43 

Omi1chrljvlng 

Vrdchtw. conl.8,1.fll!t"plaat.s" 
vrnchtw. c:ont.alnec l aden 
dumper tossen 
:shovel - 1ader1 vr.u:htw. 
dun1p<n 

vrachtw . con1. .. iu1<n<is:sel 
rouchst:.;;ickec 
reachstacl<er 
Vl dChtw . 25 ton - af.voe.r 
vr .wagen - :!3 l;(/fi - qaan 

vtachtll. - ?3 t:t>11 - qaa11 
Vl:'dCht:w. 011tkoppo•Jc-n 
vr. wa9en - 6 Lo11 - komen 
V-t •. ,., •• gen - 6 ,.,11 - t.Jaao 
vr .wagon - 2 3 t~m - komeo 

\/ r c.tchtw. - iotJd t:Olll. 
Ycacht_w. 2!i t;tUt - afvoer 
YtdCht,; . - vol h: cont. 
vrolchtw . koppelen 
V• .w;.gen - 23 LOii - komen 

vruchtw. dJdan 
Sc!heepsaggregi.lOL Mn- en 
P~•sonenauto ' s porsonee: 
puteononauto • ~ b~zoekers 

Dag 

Q1 

41 
40 
39 
38 

l8 
38 
JS 
37 
36 

36 
36 
36 
36 
36 

36 
36 
36 
36 
)4 

33 
23 
17 11 
12 

38 
Je 

23 
L 7 

Bijlage 4 
LArnax 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
s 
5 

5 
s 
s 
5 
5 

5 
5 
5 
s 
5 

5 
4 
s 
s 



REC Harli ngen 

IJ\max ceauHlt~N• per bcon/qtOt!p vaQr onlvonqel" 112 II - S!'inqrna.le<.n.a 1 iiuld•l<- • J 
Model: wnqc l.IJnl>aan Q (O..c1n1 - Llllnax - Sct.!n . MS 
G.ro<.>p : Mohiele br~nnen 

ldentifie-t\ ii' 
Bron/Groc>p 

024 
025 
022 
023 
MOH 

020 
025 
016 
M004 
11003 

M007 
MOOG 
l'IP09 
MOU 
MOll 

MOH) 
021 
MOOS 
OH> 
MODS 

M014 
026 
MOOl 
MOO? 

Geonoise VS . 43 

Omschdjvill\J 

vracl\ t-w. conlalnocl..iden 
vrachLw. containerplaacse 
sbovel - l~it_lf'n vrilr.h t w 
dumper lo:>IJ"" 
dumper 

II raChl W, wnt nlnetwisseJ 
r 1McltSUICX• r 
reachl!L.lclrur 
vr .waq<ll'I - 6 t rm - qaan 
vr.wa9~n - 6 t()n - koqiE)n 

vr .waqett - ;13 1;011 - 9aan 
vr .waoen - 23 Lon - iror>eJ• 
vrachtw. 25 tOl'I - 4fvo->r 
vcacht.,. - volla cont. 
vr4chtw. - l'!(Je conL. 

vrachLw. 2~ ton - ufvoor 
vrachtw. koJ190len 
vr . waqen • 2J ton - komen 
vrac h t•• · t>1\Lko1)!)<•len 
vracl1lw. - 23 ttm - 9aa11 

vrachlw. r1 jdP.11 
Scheepsd<)qr¢9Bt.lt •an- en 
perl!Onfinihll.0'5 pen;onee; 
:'°r-nf'll,.,,OM>ltJf..-' 1 

<J bif?:~!i:_~ 

l)ag 

40 
39 
18 
38 
37 

l7 
J"/ 
31 
)6 
36 

)6 
36 
36 
36 
3G 

)6 
35 
35 
35 
35 

J2 
21 

·~ 

l\vorid 

I~ 

N.tChl 

:J'/ 
J7 

21 
1"' 

Bijlaqe 4 
Ll\tnax 

Cm 

s 
s 
s 
5 
5 

5 
s 
5 
s 
s 



REC Harlingen 

Ulnmx resulLa~e11 per liro!l/c;Jr<i<!lf' voo1 ont:Yan9et' U3_A - sw10.,mal<'«n1? l oostgev<>J 
MOdol: l.an9<> LljnbAan e [Ortlr!nJ - Wlmax - Seen . 1\(6 
Groep: MoblP.le ~ronnen 

ldPnllticalie 
Bt"on/Groep 

02!1 
024 
023 
022 
020 

02!> 
016 
M009 
019 
021 

MOll 
MODI 
MOOS 
M006 
MOOl 

Jo100~ 

M012 
MOIO 
MO\J 
1'1005 

MOl4 
O:l& 
MOOl 
M002 

Geonoise VS . 43 

vr.-ichl w. cont.iinerplaatse 
vr.ichtw. <'Olltalncrla<ll?Jl 
tlumper lossi:n 
llhOYel - ladun vrachtw. 
vracntw. cont.ainendsaeJ 

rPaClu!tacket 
re.-ich:l l.icko r 
vr.ichtw. 25 torl - arvoer 
vrach1.w. onLkoppelen 
vraoh1.w. kOpjIDlOO 

<Jumper 
vtc.wogen - :v ton - 9aa1i 
vrachlw, - 2J 1.on - 9aan 
vr.wagen - 2l lOn - komen 
vcw .. 9en - 6 ton - komen 

vr.wagen - (j I.On - gaan 
vrachtw. - voile come . 
vraclJtw. ~5 t.on - a!voer 
vrachtw. - 1129e conL. 
vc .w.)9en 2J to11 - komen 

vruchlw. djd11n 
.Sche11p:in99re9111.1t a.in- on 
persuncnnu1;0 ' 4 p<!rso11ee; 
p«n11>ncri,1ull) ' 4 be:r.oekcrs 

f\voni:l 

42 
42 .,, 
'10 
~I) 

3'i 
39 
38 
38 
38 

38 
37 
37 
31 
3"1 

3·1 
)I 

31 
]'I 

16 

H 
23 
n n 
1U 

Nacht.: 

2J 
II 

Bijlage 4 
LAmax 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
s 
s 



REC Harlingen 

LAm•lX ,..,$Ult_,.tull pdl' bron/qrollp '"101 Ol)tlld flg tltc IPOl ft. - lUlf' 1 enltcpunt. fl£C OMRHI 
Modf!I: f,dnge l.ijnba11n ~ tOmrl.nJ - LJ\niax - Seen. 11/B-
Ctocp: Mol;ilele bronnen 

ldont lf1eatie 
neon/Groep 

1'1010 
on 
p.!(\0<1 

1'1011 
.M006 

MOll 
MOOJ 
MOO"/ 
M004 
MOD 

01 '> 
MOOS 
MOO!> 
020 
021 

M002 
024 
M001 
0'~ 
n:u 

02'· 
01~ 
MOlll 
~:>~ 

Geonoise VS . 43 

'/l'd!lht>t. 2!1 to11 - afvoer 
ahovel - lcsc!Pn '.'r.icht>1. 
•:each!...,. •5 ::.en - .ltV~~ 

d~Ul 
'V~.W·Hll"O - 21 t:on - kcmt~n 

Vlt1Cht.w . - volle cont . 
v r .wug1m - 6 ton - kome n 
V C . Wllt,Jtlll - 23 l•m - goan 
Vr'.\itU(}t!l1 - (i Lon - gaen 
vraehtw. - lege cont. 

vrl'tchLw. ontkoppelen 
Yl:olChlW. - n t.on - qaan 
vr .waC)Cf\ - 23 '~on - It omen 
YlJChtw, conualnecwisset 
vrachtw. ltoi;ipc-lt!n 

pe.-so11..,n.iu1.o •" betoek&rs 
Yt'uCltl.W, cont,iina.c laden 
persommdulO' 1> perS<1I1ee1 
VC<1ChtW, c<mtainerpld.dl..Sot 
d•rn1p1•l' lo''""' 
ro-•ch111.aokcr 
r0.>ch11~ .. ck~r 
vnichlw . rlidort 
=.._.t~'2t.. t"''1"\.jf,ff~OQ.:.. 00..11 - '"-"41 

oa9 Avond 

56 

··~ !>3 
!>2 
~I 

!iO 
!>O 
49 
49 
0 

<t1 
H 
42 
0 
39 

Jli 
34 
3" 34 
)l 
.ll 

21) 
2'/ 
23 
i.O 

N .. oht 

l4 

2•1 
?.1 

J.C. 

Bijlage 4 
LAmax 

) 

J 
l 
3 
~ 

4 
4 
4 
~ 
4 

4 
4 

• 4 
4 

l 
4 
') 

4 
4 

4 
4 
4 .. 



REC Harlingen 

l,J\tlli!X cc111,1ltaten per bro11 /qrue1i voor nnl;vanger IP02 /\ - ettforent l.opu11l. REC OMRJN 
Model: Lange l;iJnbaan 0 [Omrfnf - t.Miax - Seen - f\/B-
Gtor:,r : Mobicle brortrtcn 

ltlenLiC1Cdi:ie 
Bton/Crocp Oin11e110 j v I nq O.iq Avond 

Bijlage 4 
LAmax 

--------------------------------------------------------------------------
MOlO 
MOO'.l 
MOll 
r-.Oll 
M012 

on 
M004 
MOOJ 
M007 
M006 

020 
019 
MOOS 
011 
014 

02~ 
MOO!I 
023 
02~ 

016 

MOH 
026 
MOOl 
MOO? 

Geonoise VS . 43 

Yl"<IOhtw. 2li Lon - .Jfvoec 
vcachtw. 25 ton - il-fvoer 
dumpec 
vrachtw. - lege cont . 
vr.lchc.w. - volle cont . 

shovel - laden vracl)tw . 
VC . WllQIJn 6 ton - qa<1n 
vr .wacJen - 6 tl)n - kcrnen 
vr, wa9cn - 23 ton - gaan 
vr.wa<)cn - 23 ton - k<>men 

vcachr.w. cont..:ilnetwi.ssel 
vrachtw. ontltup~len 
vrachtw. - 2.! ton - qaan 
vrachlw. kop1)1'lcn 
vrachl•. cont.ainccladen 

vrachtw. cont..tlne1puaure 
vc.waq .. n - 2J ton - komen 
dumpot lo:.111en 
rcachst;,ckor-
rcachi;t,1clter 

11rachtw. 1 lj(h;<n 
Schncpsaq~r09adC 4an- ~n 

pcrson1innut.o ' s J)ersonee; 
porsonenaulo ' 3 bazoekers 

60 j 

t.0 2 
~~ 2 
':16 J 
'.J6 J 

!>6 2 
5o J 
!)6 3 
!)lj 3 
5(> 3 

!JJ 3 
!Jl ) 

lll 3 
!11 3 
n ~ 

!11 4 
<19 ) 

49 4 . .., H 4 
~7 n 4 

44 4 
.ll 31 4 
~u 28 l/8 3 
24 3 



REC Harlingen 

1.1\mll;< r·e:rn.l ta.I.en per bron/<)roc1 voor 0111·vanger 1POl fl - 1 l't'•i1 unl1 \!fJ\l rt t. REC OMl\HI 
Mod1:l: Lange !.tj nb<1a11 C! 1omrinl - L/lmax - Sci.in . /l/B-
Groep; Moblel¢ bronnru1 

Cdont II Lea tie 
Bron/Groep 01nschrl 1vln'I Oaq Avond 
--------------------------------------------------------------
02'.; vrachlw. :•)llt 1 i netpl<>" tse 76 
024 VC<\ChLW. cootoinerl...:len 10 
I) II• t~4Ch!UI kll! 10 
MOJJ VJCllChtW. - kge cont. o9 
02J dumper lO!'lSGfl b'J 

MOid VCdChlW. ti Jd•~n ,,., 
02!lt reachat .. ckcr 66 
M01l d11111per 65 
MOl2 v~chtw . - vol t e cont . 65 
020 vr11chlw. <.:011t.1i ncr-wisse l 58 

0'1 VtllChtw. korP1'l<'ti 56 
(H9 vr.ichtw . ont.kopµete" 511 
MOO!I vr .wt19nn - n I.on - kQlll(!n 5';1 
MOOJ VC.WilQNI - 6 LOii - komen 5~ 
M008 vtachtw. - 23 ton - gnan 54 

M009 v1acll' w. 25 ton - aCvooc !i~ 
M006 11r .W41)1:11 - 23 t.on - kQln<m 5) 
MOD~ 111 .w .. ql!n - f> lOO - gaan ., 1 

MOlO Vf..lll'htW. 25 ton - a!voec 53 
MOOt vr.,wuqcn - 21 ton - 'Jll.60 53 

016 Schecp$~'JIJ rcr111a l aa11- en '10 
MO(ll p11rt1011end1>lO ' s pen1o"ee; Ill 
MOCl? PiJ rsontm.rwto ' s t>Pzoekeri; 19 
U32 :it:c;·.-c! !.-.d.:;. 1trfa.:.hti,. . JO 

Geo no ise VS .4 3 

N.icht 

'10 

66 

!>O 
4;> 

Bijlage IJ 
LAmax 

0 
Q 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
3 

3 
) 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

0 
4 
4 
4 



( REC Harlingen 

Lllmax resultat.Pn per bton/gtoep voor ontvanger 1P04 A - cefer<?nllt!punl. REC OMRlN 
Mcxiel : Lange ~.jnbadn ~ tOmrinl - LNnax - Seen. A/h-
Groep : Mob le le br:onncm 

td,mtlricatle 
Bron/Groep 

M010 
022 
MOll 
MOO'/ 
M009 

M002 
M001 
M003 
M006 
Ml\04 

M013 
02!) 
M012 
024 
016 

023 
MOO!) 
MOOB 
02S 
M01~ 

020 
019 
021 
026 

Geonoise VS . 4 3 

0111:<chd.jvtng 

vraclllw. 2:. ton - afvoer 
shovel - 1adon vrachtw. 
dumper 
vr . wagen - 23 tOll - gllaJl 

vraehlw. 2S ton - aCvoor 

perso11 eni\ulo ' s b~oekcrs 
f~er$One-nd~to ' s pt!csonec.; 
vr.wayon - 6 Lou - koml'ln 
vr.wayen - 23 Lon - 1<0111..,n 
vr.wa9en - 6 t..on - 9aa11 

vrach~"' · - loge cont . 
vraehtw. QOtl t.ai nerplaa lse 
vrac:ht". - vollo cont.. 
vrach~w . eontait1<l'rladen 
l"e11c:hslaekcr 

dumper losson 
vr.w..,9en . 23 Lon - )11>:11<'\n 
vr.achtw. - 23 Lon - 9aan 
reach stacker 
vrachtw. rijderi 

vrachtw. cont.ainetwissel 
vrachtw. ontkoppelen 
vracht..w. koppe.len 
Scheepsaggrcgaa~ aan- en 

Avoncl 

36 
36 
34 
33 
33 

33 
33 33 
33 
33 
33 

33 
33 
33 
32 
3~ 

32 
30 
30 
29 
24 

20 
18 
18 
16 

l3 

32 

29 

16 

Bijlage 4 
LAmax 

C111 

4 
4 
4 
4 
4 



REC Harl ingen 

LAmi:uc result.Jt<!n per bron/9ccep voc>r oncvanger !P05 A - reCerentiepunt REC OldlHN 
i~odul: t.ange l.ijnba~n @ [01ndn] - l11\ma1< - Seen . 1\/8-
Groep: Moblele bronnen 

Ickmtifkat:le 
Br.on /G.toep Orn$hrl i1tl11<J l\il.9 Avond 
-------- ----------
OZ'i vrac:htw. cont.a lnei:p~ aa t:se 4i 
O?.~ vra<:ht..w . contil L11erlade11 41 
(\)1 t1 11m1'"' tn<iq-~n .M\ 
Olli reac:hstaCker H 
ozs (ear.hs lac kar 38 

MOO'i vra<;htw. 25 ton - afvl)et :l7 
MO 'lO vrai;htw . 25 t<)n - afvoet 37 
11008 vra•:ht:w. - 23 too - 9aao 37 
M<J04 vr .wa.gen - (i toll - gaa11 37 
MOOl rersonenaul.o ' ~ personee; 37 37 

MOOS vr . wagen - 23 tori - kl)llten 37 
M0.11 d11mp~r 36 
~1003 vr . w<1<1en - 6 ton - kov1en 36 
MOU! vrachtw . - vollt! cont. . ls 
M002 perst>nena11to •s bezoek.ers '.l:i 

MOD vrachtw . - Lege cont: . 35 
M014 vrachtw . djdeu 311 
020 vrachlw . couta I llep;.issel 27 
022 shovel - lcldtW vrachtw. 2.7 
021 vrnchcw . koppele11 2.6 

019 Yl"ilChtW . ont.koppel en 2~ 

D26 Scheepsa99reqaal aan- en 24 
H0-07 vr . wn9~n n ton 9.ian l'J 
~~!?5 ·:=- . ·.~.!;::~ - ~~ ·~~ ~~:':':::!~ !'! 

Ge onoi s e VS .43 

rfllc.ht. 

Bi j l a ge 4 
LA max 

Cm 
-----------------------

!> 
:. 
$ 

39 5 
38 5 

'i 
5 
:> 
5 

w 5 

'i 

" 5 
r; 
4 

') , 
'j 
Q 

" r, 
2~ Q 

~ 



REC Har l i nge n 

l.AsMx resultaten par bron/groep voi>r ontvan9ec tP06_A - referentlepunL REC 0MR1N 
Mode 1 : l..i.1n9E! Lt jnbaan I! f()mr! n I - L1°\lq<!X - seen . AJB 
Groep: Mobiele bronnen 

tdentH!cacle 
6rori/Groep 

0?-5 
024 
022 
I)~ 
t-1')10 

M0~1 
MO(l"I 
"1003 
f't006 
M009 

MOO~ 
1)16 
025 
M0J2 
1-1013 

11008 
M014 
0?.0 
MOOS 
1-iOOl 

Ol9 
021 
MOOl 
026 

Geono ise VS . 43 

vracht1;. contaJnerplaatse 
vrac:bt1;. contaiue .. ladeo 
shovel - laden vracbLw. 
dumper l<>ssen 
vrachlw. 25 Lon - aCvoz.r 

( luwper 
v r. wugen - 23 lon - g<Ja11 
v r . w,ageo - E Lon - kon\en 
v,. . wagen - 7.3 ten - komen 
v·rocbt:W . 2!) Lon - a!voe..<i 

v r. wagen - 6 Lon - gaa11 
~ch stacker 
reachsLackei: 
vrachtw . - vo.L1u cnnL. 
vrachtw. - teg~ conL . 

vra1:hli:W . - 23 Icon - gaar1 
vrac:htw . ri.jden 
vrachLw . OOntalnen/isse1 
vr . "agen - 2'.l ton - kO!lll'lll 
pen;;onenauto ' " J'll'!t:Snnee; 

vrachtw. on~koppelen 
v each cw. k<lpt>e.lt!n 
i;e!rsouen.;iutu ' tt ~oekecs 
Sc.hecpsagg,regaal ;iar1- en 

Dag Avood 

44 
44 
44 
4..'l 
42 

42 
41 
0 
41 
41 

41 
41 
41 
41 
41 

31 
36 
36 
35 
34 .34 

34 
33 
31 
27 

41 
41 

27 

Bijlage 4 
LAmax 

s 
5 
4 
s 
~ 

4 
5 
5 
4 
4 

4 
3 
5 
5 
4 

4 
5 
4 
4 
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REC Harlingen 
Omrin 
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REC Harlingen 
Omrin 
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1 lnleiding 

Iliad lvan l l 

In opdracht van Omrln/ Afvalsturlng Friesland NV is door lngenleursbureau Oranjewoud 

B.V. in de periode januari-februarl 2007 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van het terrein REC Omrin aan de Lange Lijnbaan te Harlingen. 

Aanleidfng 
De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de locatie, waarblj 
in de bouw van een reststoffen energiecentrale js voorzien. 

Doel 

Voor het onderhavige onderzoek zi)n de volgencle doelstellingen geformuleerd: 
middels het voorondeszoek vaststellen of er op de onderzoekslocatie sprake is van 
verdachte (deel)locatles ten aanzien van het voorkomen van een bodernverontreiniging: 
hetvaststellen van de bodemopbouw; 
het vaststellen van de mllfeuhygienische kwaliteit van de grand en bet grondwater; 
het indicatiefbepalen van de hergebrui ksmogelijlcheden van de vrljkomende grand 
rniddels een toetslng van de onderzoeksresultaten aan het toetsingskader van het 
Bouwstoffenbesluit. 

Onderzoeksstrategie en kwalitelt 

Het bodemonderzoek fs gebaseerd op de richtlijnen ult de NEN 5740 
(Onderzoeksstrategie blj verkennend onderzoek, NNI, 1999). 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de .BRL Sll<B 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het 

SIJ<B-procescertificaat voor veldwerlc bij milieuhyglenisch bodemonderzoek). 
lngenieursbureau Oranjewoud B.V. is vo lgens dit 511(8-procescertificaat gecertificeerd. 
Eventuele afwljklngen van de beoordellngsrichtlijn zijn in hoofdstuk 3 vermeld. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en warden de 
resultaten van het onderzoek beschreven. 

Mlllcu & Vclllcholr.l 
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2 Terreininformatie en onderzoeksopzet 

2.1 Vooronderzoek 

Blj t oepassing var) de NEN 5740 wordt een hypothese gesteld over de aan-/ afwezlgheid, 

de a a rd en de ru irntelijke verdeling van eventuele verontreiniglngen. i en behoeve hiervan 
is een vooronderzoek uit gevoerd op basis van het basisnlveau van de NVN 5725 (Leid raad 

bi j het uilvoeren van vooronderzoek bij vefkennend, or ienterend en nader onderzoek, 

NNI, oktober 1999). 

2.2 Terreininformatie 

blnil 3 van 11 

Locatlegegevens 

Het terrein van de REC Omrin is gelegen aan de noordoostzijde van Harlingen, in de 

nabljheid van de zoutfabriek van Frisia Zout 8.V. De totale oppervlakte van het terrefn 

bedraagt circa 2,25 ha. Het terrein is braakliggend industrieterrein en zal word en 

ontwikkeld met een reststoffen energiecentrale. 

De onderzoekslocatfe is weergegeven op de situatieschets 161778-51. 

His torische informatie 
Op 22 januari 2007 is door Oranjewoud BV een bezoek gebracht aan de gemeente 

Harlingen. Hier zijn de dossiers van het terrein onderzocht. 
De belangrijkste fnformatie betreft de ophoging van het terrein, hetgeen heeft 

plaatsgevond en In de periode 2000 · 2005. Globa;:il [5 volgende ophcging geredl.iseerci; 

- Oorspronkelijk maaiveld was circa 0,4 m -NAP; 

- Ophoging van Circa 4,7 m1 tot circa 4,3 m +NAP; 
- Na inkllnklng van cfrca 0,3 ml een maaiveldniveau van 4,0 m +NAP. 

Het oorspronkelijk maaiveld bestaat in hoofdzaak uit l<lel. Voor het bouwrijp maken 

bevonden zich op het oostelijke deel van de locatie een aantal woningen (Hoarnestreek 

8 - 14). De numrners 8, 10 en 12 betroffen arbeiderswon ingen. Nummer 14 betrof een 

woonhufs. Deze zijn voorafgaand aan de ophoging gesloopt. 

Op het oostelijke dee! van de locatie ls everieens een hoeveelhefd van 4.938 m3 categorie 
1 grand opgebracht. Deze grond was afkomstig van het Noordergrachtsplein 

(Havenl<wartier). Deze grond is in een laagd1kte va n circa 1 ml op het rnaaiveld 

opgebracht 

De rest van de ophooggrond is afkomstigvan de huidige havenlwm. 

In 2000 Is door Oranjewoud BV een bodemonderzoek op het terrein van het aan le leggen 

havengebled, waar de onderhavige locatie deel vanui t maakt: "Rapport inzake het 

verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de toekomstige lndustiehaven te 

Harlingen", Documentnummer 13382-45379. Revisie 00, d.d. 30 november 2000. Hierult 
l<0rnt naar voren dater maximaal enkele licht ve rhoogde waarden zijn aangetroffen . 
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2.3 Hypothese en onderzoelcsopzet 

De beschil<bal'e verzamelde informatie geert geen aanwijzinge n voor de aanwezlgheid van 
(voormaligeJ bodembedreigende ac:tiviteiten op het onderzoel<sterrein. Ook wordt nlet 
verwacht dat de activitellen op de omllggende percelen de bodeml<waliteil op hel 

onderzoekslerrein negalief hebben beTnvloed. 

Mel onderzoelc is gebaseerd op de onderzoeksstrategie van de NEN-57 40. Op basis van de 
bescnikbare gegevens ls voor de onderzoekslocatie de hypothese 'onverdachte locatle' 
gesteld, waarbij de stralegle voor een groolschalige onverdachte localle is aangehouden. 
Wei is hel onderzoek ultgebreld met een di epe boring (boring 101 tot 5,0 m -mv) en is ter 
plaatse van de geplande olieopslag cen pellbuis geplaatst (peilbui s 113). 

Mll!r.11 A. Vnllhiltn1rl 
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden en chemische analyses 

In de onderstaande tabel zijn de veldwerlczaamheden en het verrichte 

laboratoriumonder20ek weergegeven. De veldwerkzaamheden zijn verricht in de periode 

januari /februari 2007. Ten behoeve van de veldwerltzaamheden is de locatie in twee 

vakken onderverdeetd (vak 1 en val< 2) 

Tabet 3.1: Ultgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses 

biad 5 v:in 11 

(deel) locatie Veldwerkz11amheden Chemlsche analyse:1 • 

Borlngnunlmers Peilbuisnummers Analyses grand Analyses grondwater 
(dlepte in rn·mv) (dlepte in m·mv) 

Val11 102 t/m 104, 106, 107, 105 (1,S) lx NEN·57110 palcket op 2ll NEN-5740 pnkkt 
weslzljde perceel 109t/m112 en114 (0,5) 113 {2,0) de bovengrond 

1 08 (2,0) 2ll NEN·5740 palcketop 
1 Ol (5,0) d11 ondergrond 

Vak 2 201 t/m 208 en 210 (0,5) 209 (2,0) 1x NEN-57110 pakkctop 1x NEN-57110 pakl<et 
oostzilde perceel J., i.Juvengro11d 

tx NEN-5740paltket op 
de oot.lergrond 

NEN·SZ40·crondpa!dtel~ zware metalen (chroorn, cadmium, koper, lood, zlnk, nlkkel, kWlk), orseen, PAl<·lO, minerale 
olie {GC) en EO)(, lnclusier de gehatten n:in luttJm en humus 
NEN·'i7110-gronclw11tcum!.ilifil; 2war<: 111t!lnlen (8). arornatlsche oplosmlddelen (OTEXN), vluchllHc gehalogeneerde 

ltoolwale1sloffen, chtoorlie01.enen en mlnerale olle (GC) 

In het veld is de opgeboorde grand zintu iglijk beoordeeld. waarbij gf.en act!eve 

geurwaarnemingen zijn gedaan. lndien het in het veld relevant werd geacht om bepaalde 

bodemlagen te onderzoeken op de aanwezigheid van olie-achtige verbindingen en 
vluchtige verbindingen is gebruil< gemaakt van olie-water-testen en/of PID-metingen (PID: 
fo to-ionisatie-detector). Tljdens de terrelninspectie binnen het onderzoeksgebied en bij 

het ultvoeren van de boringen is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materlaal. 
Aans tultend is de grand beschreven en bemonstercl. 

De peilbuizen zijn direct na plaatsing goed afgepompt en vervolgens is het elektrische

geleidingsverrnogen bepaald. Circa een week later, na nogrnaals goed afpompen, zljn de 
pellbuizen bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. Voorafgaand aan de bemonstering 

is de grondwaterstand opgenomen en is de z.uurgraad (pH) van het grondwater bepaald. 
De grondwa termonsters zJjn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en 

gee on serveerd. 

De situering van de monsterpunten Is weergegeven op situatfetekening 161778-51. 

Mlllcu & Vclllghcld 
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3.2 l<waliteit 

De veldwerkzaamheden en de analyses worden uitgevoerd volgens de g-eldende 
voorschrlften met betrekking tot het verrichten van bodemonderzoek (Aangepaste 
Voorloplge Praktijlcrichtlljnen of geldende NEN-normen). Verdervoeren wlj het veldwerf( 

uil op basis van de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrfchtll)n voor hat Sll(B·procescertlfkaal 
voor veldwerk bij milleuhygienisch bodemonderzoek). lngeniemsbureau OranJewoud B.V. 
Is volgens dit Sll<B·procescertificaat gecertificeerd. 

Afwljldngen op BRL SllCB 200Q 

Bil de uitvoerlng van de veldwetkzaamheden Is niet of nlef noemenswaardig afgeweken 
van de BRL SIKB 2000 c.q. de Vl<B·protocollen 2001 t/m 2017. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende 

veldwaarnemingen zijn opgenomen in bjjlage 1. 

Uit de profielbe~chrijvfngvan bndng 101 blijl<t dat de bodem tot r.irc:a 3,5 m -mv ult matig 

fijn tot matig grof zand bestaat. De grond is zwak siltig. Vervolgens bestaat de grond tot 
de maximaal geboorde dlepte van 5,0 m -mv uit matig zandlge ldei. Deze kleilaag betreft 

voor het bovenste deel de categorie 1 grond die ter plaatse In depot Is gebracht. Deze 

laag is dan ook in beperkte mate puinhoudend. Verder bestaat de bodem op het overige 

terrein ult matig fi jn lut matig grof zand. Alleen boring 113 bevat in de onderste laag nog 

een sterk :zandige k!elige laag. 

Bij het uitvoerenyan het veldonderzoek is ter plaatse van de borlngen 101 (3,5 -5,0 m -

mv) en 104 (O·O, 5 m -mv) een weinlg puin waargenomen. Verd er ziin geen waarnemingen 

gedaan die duiden op bodemverontreiniging . 

. · 
Tijdens de terrelnlnspectie en bij het uitvoeren van de boringen zijn geen asbesl 

verdachte materialen waargenomen. 

4.2 Toetsingsl<ader 

1.Jlad 7 Villl Jl 

De analyseresultaten van de onderzochte monsters zJjn weergegewm in blj!age 2 

tanalysecertifica ten). 

Wet bodembescherming 
De resultate11 zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de st reef· en 

lnteiventiewaarden uit de circulaire 'Streefwaarden en lnterventiewaarden 
bodemsanering' van 4 februari 2000. De streef- en Interventiewaarden, die voor de grand 

afhankelijk zijn van het humus- en lutumgehalte, zijn opgenomen in bij[age 3. Een 

toelichting op het toetsjngskader is opgenomen ln bijlage 4. 

In de tekst ial de term 'lie ht verhoogd' word en gebruikt bii gehalten hoger dan de 
streefwaarden en lager clan de tussenwaarden. De term 'matig verhoogd' wordt gebruil~t 

bij gehal ten hoger dan de tussenwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 
'sterl< verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden. 

Bij de interpretatle van de analyseresu ltaten is in de onderstaande tabellen de volgende 

aanduiding aangehouden: 

; waarden lager dan of geli)k aan de streefwaarde 

* : waarde boven de streefwaarde 

** : waarde boven de tussenwaarde 

*"'* : waarde boven de ihterventiewaarde 

Bouwstoffenbesluit 

De geha lten zijh eveneens getoetst aan het Bouwstoffenbesluit. Opgemerkt dlent te warden 
dat de conclusies die getrokken warden ten aanzlen van de Vrijstellingsregeling indkatief 
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zijn. Voor een definitieve conclusie dient, afhankelijk van de eisen van het bevoegd gezag, 
eventueel een speclflek onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van de 

hergebruiksmogelijkheden van de grond. Opgemerkt wordt dat het Bouwstoffenbesluit 
binnen een werk nietvan toepassing is, mlts de functle van de toe te passen grond nlet 
wordt veranderd en de grond geen bewerl<lng ondergaat. 

4.3 Grond 

De ana lyseresultaten van de grond met de toetsingsgegevens zljn weergegeven in de 
onderstaande tabel. 

Tabet 4.1 : Analyseresultaten grondmonsters in mg/kg d.s. met toetslngsgegevens 
V111tnummer 1 1 1 2 2 
Borlngnummers 101, 102, 103, 105 en 108 101 202 en 204 t/m 209 

105,106,108 210 
109, 110, 112 

en 114 
Oleple (m-mv) 0,0-0,5 1,0-1,5 3,5-4,0 0,0·0,5 1,!t-2,0 
llijzonderheden puinhoudend 

droge stof (gew.-%) 83,1 81,6 79,2 85,8 79,7 
Organlsche slof (% d.s,) o,6 0,7 2,'l <0,5 o,6 
Lutum (% d.s.} 2,9 3,0 13,1 3.3 3,2 

Meta fen 
Anllmoon <o,8 <o,B 2,7 <o,B <o,8 
Arscen <5,0 <5,0 5,5 (5,0 <5,0 
C;idmlum <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 (0,4 

Chroom 6,o 8 ,9 27 8,1 5,9 
l(oper <5,0 <5,0 13 <s,o <s,o 
l(Wlk <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
lood <5,0 <5,0 110 <5,0 <5,0 
Molybdeen <O, ;.! <0,2 oa (0,2. <0,2 

Nlkkel <5,0 <5,0 12 <5,0 <5,0 
Vonildlum 6,5 8,5 29 8,B 6,5 
Zinl< 6,4 7,2 110 6,9 7,6 

PAK·lO (VROM) <0,110 . <O,ljO 0,62 <0,40 <0,40 -
EOX <0,1 <0,1 0,3 <0,1 (0,'1 

Miner.Ile olie (C10·C40) <so <su <so <50 <so 
Resuff;Jal Ind/cat/eve loetslng schone crond schonegrond schone crond schone crond schone crond 
aan het Bouivstoffenbesfu/t 

Uil de analyseresultaten blljkt dater In de ondergrond van boring 101 licht verhoogde 
gehalten aan lood en zink zijn gemeten. Dit betreft de grand die voorafgaand aan het 
'opspuiten ' van het terrein ter plaatse is gestort als categorie 1 grond. Verd er zijn in de 
grand geen verhoogde gehalten zijn aangetroffen. 

hl111I n~an 11 

De analyseresultaten zijn eveneens indicatief getoetst aan het toetsingskader van het 
Bouwstoffenbesluit. Op basis van deze indicatieve toetsing betre~ de grond sch one 
grond. 

Milieu S Veill~heid 
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4.4 Grondwater 

bind 9v~n 11 

De analyseresultaten van het grondwater met de toetsingsgegevens zijn weergegeven in 
de onderstaande tabel. 

Ta be I 4.2: Analyseresultaten grondwatermonsters in µg/I met toetsingsgegevens 
Peilbuisnummer 105 113 209 
Fllterstelling (m·mv) 0,5-1,5 1,0-2,0 1,0·2,0 

Metal en 
arseen <s B 25 
ca!l111fu111 (0,3 <oa <0,3 
chroom <1,0 2.0 * <i,o 
l<oper <5,0 <5,0 <5,0 
kwlk <0,05 <o,os <0,05 
ioo<l <5 <s <5 
nikkel <s <s 5 
zfnk <10 10 10 

Vluchtlge Arornalen 
bl.lrfleen <0,20 <0,20 <0,20 
loluecn (0,20 (0,20 <0,20 
elhylbenzcl!.n <0.20 (0,20 co,20 

1tylene11 <O,;!O <0,20 <0.20 
r.aftz!r~:i 10,20 (0,20 <0,20 

Vluchtlge Chloorkoolwaterstoffen 
1,2, ·Dichloorethaan <0,10 <0,10 <0,10 
cls-1,2 dichl.etheen <0,50 <0,50 <0,50 
1,2,-0ichloorpropaan <0,50 <0,50 <0,50 
Trichloormethaan <o, ,o <0,10 <0,10 
t,l, 1-Trlchfoorethaan <0,10 <0,10 <o,10 

1,1,2·Trichloorelhaan 10,10 <0,10 <0,10 
Trlchloorclheen <0,10 <0,10 <0,10 
Tctraehloor1net1taa11 <0,10 <0,10 <0,10 
Telrachlooretheen <0,10 <0,10 <0,10 

Chloorbenzenen 
monochloorbenzeen {0,50 <0,50 <0,50 
dichloorbenzeen <1,5 <1,5 <1,5 

Minerale olle (ClO-C/10) <50 <so <so 
grondwaterstand (m-mv) 0.39 0,55 0,10 
pM 6,5 6,6 6,1 
EC (µS/cm) 2.720 3.800 3.910 

Uit de analyseresultaten blijkt dat In het grondwater plaatselijlc licht verhoogde gehalten 

aan arseen en chroom zijn gemelen. Verd er zljn er in het grondwater geen verhoogde 
gehalten aangetroffen. 

Het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de zuurgraad (pH) zijn niet afwljkend ten 
opzichte van een norm ale situatie. 

Mlll~u & Velllgheld 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

JJl;itl lo v<>n 11 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is op basis van de NEN 57 40 de milieuhygienische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onder.zoekslocatie vastgesteld. 

Bodemopbouw en zintuiglljke waarnemingen 

Uit de profielbeschrijving van boring 101 blijkt dat de bod em tot circa 3,5 m -mv uit matig 
fijn lot matig grof zand bestaat. De grot1d is zwal< slltig. Vervolgens bestaat de grond tot 
de maximaal geboorde diepte van 5,0 m -mv uit matig zandige ldei. Deze kleilaag betreft 

voor het bovenste deel de categorie 1 grand dieter plaatse in depot is gebracht. Deze 

laag is dan ool< In beperl<te mate puinhoudend. Verd er bestaat de bodern op het overige 

terrein uit matig fijn tot matig grof zand. Alleen boring 113 bevat in de onderste laag nog 
een sterk zandige kleiige laag. 
Bij het uitvoeren van het veldomlerzoelt is ter plaatse van de boringen 101 (3,5 ·5,0 m · 

mv) en 104 (0-0,5 m -mv) een weinig puin waargenomen. Verder zijn geen waarnemingen 
gedaan die duiden op bodernverontreiniglng. 
Tijdens de terrelnjnspectie en bij het ui tvoeren van de boringen zljn geen asbest 
verdachte materialen waargenomen. 

GrunJ . 

Uit de ana lyseresultaten blijkl dater fn de ondergrond van boring 101 licht verhoogde 
gehalten aan load en zink zijn gemeten. Dit betreft de grond die voorafgaand aan het 
'opspuiten' van het terrein ter plaatse is gestort als c:::itegorie 1 grnnd. Verd er zijn in de 

grand geen verhoogde gehalten zijn aangetroffen. 

Grondwater 
Uit de analyseresultaten blijl<t dat ln het grondwater p!aatselijk lichl v~rhoogde gehattcn 
aan arseen en ch room zijn gemeten. Verder zijn er in het grondwater geen verboogde 
gehalten aangetroffen. 

Toetsing hypothese 
De vooraf opgestelde hypothese 'onverdachte locatie' wordt formeel gesproken 
verworpen, vanwege de licht verhoogde gehalten in de grand en het grondwater. 

De onderzoeksresultaten geven echter geen a<1nleiding tot het uitvoeren van 
vervolgonderzoek of sanerende maatregelen, omdat de gemeten concentratles ldeiner 
zijn dan de tussen- en interventiewaarden. Op basis van de onderzoeksresultaten worden 

er geen rlsico's verwacht voor de mens en/of het milieu. De onderzoeksresultaten 
vormen, ons inziens, milleuhygienisch gezien geen belemmering voor de voorgenomen 

ontwikkeling van de locatie. 

Op basis van een indtcatieve toetslngvan de analyseresultaten aan het 
Bouwstoffenbesluit betreft de grand indicatiefschone grand. lnd ien grond van de localie 

wordt afgevoerd voor toepasslng elders, volstaan de resultaten van het verrichte 
bodemonderzoek mogelijlt niet. Om te bepalen of de grond buiten de locatie l<an worden 

hergebruikt, lean om een onderzoek conform het Bouwstoffenbes\uit word en verzocht. 

Milieu & Veiligheid 
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Het onderzoek is gerelateerd aan de NEN 57 40. Onderzoek naar asbest In de bodem 
vormt geen onderdeet van deze norm. Wei wordt opgemerkt dat in en op de bodem 

zintulglijlc geen asbestverdachte rnaterlalen zi jn aangetroffen. Een verder inzlcht omtreot 
de aan- of afwezigheld van asbest In de bodem ltan desgewenst middels een onderzoek 
conform de NEN 5707 of NEN 5897 worden verlcregen. 

Tot slot wordt opgemerkt dat voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het 
vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemlngen en de anatyseresultaten van dlt onderzoek. 
Onderhavfg onderzoek schetst hiermee een algemeen beeld van de milieuhyglenische 

kwaliteit van de bodem. Bil het ultvoeren van eventueel grondvel'zet dlent men dan ook 
alert te i;fjn op mogelijk plaatselljk voorkomende (zlntutglrjke) afwijklngen. 

lngenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Heerenveen, maart 2007 

Mllfou & VclUgh!!ld 
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Opdrachtgeuer: 
Opdrachtgever 
Aarwrager 
Adres 
Postcode en plaats 

Oranjewoud 

l\CMAA tr.Y. ANALYTISCH CHeMISCH MILIEU AOVll:SBUl\EAU ALMEl.O 

LaboratorlumlAdvlosburcou 
lndustrtolcfTll)n: W""'1etmaOI • Hazenwoo 30 

7556 BM Hengclo ·tolefoon 074 -2560600 •Jax 074 - ;!50El402 
E-moa: ln!o@ecmaa.nl • lnlemcl: www.ocma:i.nl 

Onderzoeksrapport 

Ohr. G. van der Laan 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnumrner 
Opdracht on1schr. 
Bemonsterd door 

161778G1 
EA70200B2,5 
VO Lange Lijnbaan 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
1 SA70200694 
2. SA70200695 
3 SA70200696 
4 SA70200697 
Resultaten: 

Monsteromschrijvirig 
Ml (350·'100) 
M2 (150-200) 
MMl (0-50) 
MMl (100-150) 

Parameter lnlem ref.or. 

Hom. met Sample Mate MVll·VOH.COI 

Voorbeh. 0-NEN tl7n9 '·'~~-.'!!H~! 

Q Drogestof DIV·DS-GUI 

Q Gloeiverlles(Or9.st) l:>IV-0!\G-GOJ 

KORRELGROOTTEVERDEUNG 
Q Lutum ( < 2 µm ) OIV·lVT oGDl 

MET ALEN 
Q Antimoon lCJ'.OEP·Ol 

Q Arseen ICr-llEf'.<ll 

Q Cadmium JCP·DE!>-111 

Q Ch room ICl'-DcJ>.Ol 

Q Koper IC!'·DEP-01 

Q Kwlk l'lMS·Hg·Ol 

Q Lood ICP·DEl'-Ol 

Q Molybdeen tCP·eeNlt 

Q Nikkel ICNIE!'-01 

Q Vanadium lCJl.llEP-01 

Q Zink ICP-BEP·Ol 

EOX 
Q Extr.org.halogenlden Wl·EOX-01 

MlNERALE QUE GC 
Q one totaal Cl0-C40 GO-OUE-G!ll 

Q Fractle ClO • C12 GO-OUE-GOl 

Q Fractle Cl2 - C22 GO-OIJ~OI 

Q Fractle C22 - 00 GC3-0UE'<l01 

Q Fractie 00 - C40 GC3.CUE-001 

Q Fforisll behandellng GC3-0trf.GOI 

Chromatogram 

PAKflO\ 
Zle volgende paglna 

F.enheid 1 

T 

% (m/m) 79,2 
% van ds 2,4 

%van ds 13, i 

mg/kg ds 2,7(1) 

mgjkg ds 5,5 

mg/kg ds <0,4 
mg/kg ds 27 
mgikg ds 13 
mg/kg ds <0,2 
mg/kg ds 110 
mg/kg ds 0,3(2) 

mg/kg ds 12 
mg/kg ds 29(1) 

mgjkg ds 110 

mg/kg ds 0,3 

mg/kg ds <50 
mg/kg ds <20 
mg/kg ds <20 
mg/kg ds <20 
mg/kg ds <20 

+ 

+ 

IS'i=~-'=~-====;g~nov 

Monstersoort 
Grond 
Grand 
Grond 
Grond 

2 

+ 
79,7 

0,6 

3,2 

<O,B<l) 

<5,0 
<0,'I 

5,9 
<5,0 
<0,2 
<5,0 
<0,2(2) 
<5,0 

6,501 
7,6 

<0,1 

<50 
<20 
<20 
<20 
<20 

+ 

8 .1ntc:ilf. A.ABO Hmoeto rn. 11. DY 01 000 • HAnde.luegl1ter 000 50 :un Enu:lutthi 
ON.~-...-~ ...... .__""""'"lo:t ...... _~"""~· .. t•----~"-,.f-.r 

3 

+ 
+ 

83,1 
0,6 

2,9 

<0,8(1) 

<5,0 
<0,'l 

6,0 
<5,0 
<0,2 
<5,0 
<0,2(2) 

<5,0 
6,S(.l) 

6,4 

<0,1 

<50 
<20 
<20 
<LO 
<20 

+ 

Paglna: 1 van 3 

5-2-2007 
5·2-2007 
12-2-2007 

Datum bemonsterlng 
30-1-2007 
30-1-2007 
30-1-2007 
30-1-2007 

4 

+ 
+ 

81,6 
0,7 

3,0 

<0,8{1) 

<5,0 
<0,4 

B,9 
<5,0 
<0,2 
<5,0 
<0,2(2) 

<S,O 
8,5(1) 

7,2 

<0,1 

<50 

<20 
<20 
<20 
<20 

+ 



Opdrachtgever: 
Opdrad1tgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Oranjewoud 

l\CMl\I\ 11.V. 1\l'IAl.YTIScrt CHl!MISCH MILIEU ADVl"50Ull2AU Al.MELO 

ubomlolfumJAdVfo&buronu 
lfl'1uslriclestcin. We:>!ftlmHI • Haz1!l\W1!9 30 

7556 BM llengelo • tela!oon 074 • 2560600 • fllXl174 • 2508402 
E·rn~lnlo@atrnao.nl • lnl•mol: www.;iC11W1.nJ 

Onderzoeksrapport 

Ohr. G. van der Laan 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

16177BG1 
EA70200B25 
VO Lange Ujnbaan 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapport.age 

Monstergegevens: 
Nr. labnr. 
1 SA70200694 

Monsteromschrljving 
Ml (350·400) 

2 SA70200695 M2 (150-200) 
3 SA70200696 MM1 (0·50) 
4 SA70200697 MM1 (100-l50) 
Resultaten: 

Parameter 

PAK(lO) 
Q Naftaleen 
Q Fenanthrecn 
Q Anthraceen 
Q Fluoranlheen 
Q Benzo(a)anltirac:een 
Q Chryseen 
Q Benzo(k)nuorantheen 
Q Bento(a)pyreen 
Q Benzo(g,h,l)perylecn 
Q Incleno(.L,2,3·c,d)pyr 
Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

Intern ref.nr, 

tlflC·PAJ(.(12 

lll>LC-".IK-<l? 

mU:-1'.u;·fU 

llPLf:.PAl(.02 

Hl'U:-rmoz 

Hl'te·P/J(•D2 

tlPLC·PAK-<12 

1 IPLC·PAK-112 

ltr~C..PAK·02 

llPl.C·PIJ(-02 

llPLC·P.Al9-02 

l = Oeze bepallng is ultbesteed aan derden. 

Eenheld 1 

mg/kg ds <0,0'1 
mg/kg ds <0,04 
mg/kg ds <0,04 
mg/kg ds 0,13 

mg/kg ds 0,08 

mg/kg ds 0,11 
mg/kg ds 0,05 
mg/kg ds 0,08 
mg/kg ds 0,05 
mg/kg ds 0,06 
mg/kg ds 0,62 

Monstersoort 
Grond 
Grond 
Grond 
Grond 

2 

<0,04 
<0,04 
<0,04 
<0,04 

<0,04 
<0,04 
<0,04 
<0,0'1 
<0,04 
<0,04 
<0,40 

2 = Deze bepallng is ultbesteed aan derden. Dlt laboratorium is voor deze bepallng geaccredlteerd. 

Opmerklng monster SA70200694: 
Ml (350-400): 

101-4 (350-400) AM13204'1 

Oprnerking monster SA70200G95: 
M2 (150-200): 

209-2 (150·200) AM131792 

Opmerklng monster SA70200696: 
MM1 (0·50): 

101-1 (0·50) AM132061 
102· 1 (0·50) AM132055 
103-1 (0·50) AM132059 
105· 1 (0-50) AM132063 
106-1 (0·50) AMl32051 

<0,0'1 

<0,04 
<0,04 
<0,04 
<0,04 
<0,04 
<0,04 
<0,0'1 
<0,04 
<0,04 
<0,40 

3 

Pagina: 2 van 3 

5-2-2007 
5·2-2007 
12-2-2007 

Datum bemonsterlng 
30+2007 
30+2007 
30-1-2007 
30-1·2007 

4 

<O,O'I 
<0,04 
<0,04 
<0,04 
<0,04 
<0,04 
<0,04 
<0,04 
<0,04 
<0,0'1 
<0,40 

lQH-t (O::fill)A.Ml..u..u.;u· ______________________ _______ __o_ 

Zle volgende paglna 
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ACMi\i\ O.V. i\Ni\LYTISCH CM!!MISCH MILIEU AOVIC:.SBUIU!l\U ALMlil.O 

LnboralorlumJ,Ad~l~sburaou 

1"1hr.. l1lcl011~io: Wost~1m3at • H:l:Vl11'111l!J 30 
7556 BM Hc1mcJo - WlJJIOOO 074 -2560"..00 • ll>Jt 071,. 251)6.402 

E·"'llil:lrlfo@ocmnu.nl • lul~tnQl; -.w1w.11tmJ10Jd 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rappartnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA70200694 
2. SA70200695 
3 SA70200696 
4 SA70200697 
Resultaten: 

Oranjewoud 
Ohr. G. van der LJan 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

161778G1 
EA70200825 
VO Lange Ujnbaan 
Opdrachtgever 

MonsteromschrijVlng 
Ml (350-400) 
M2 (150·200) 
MMl (0-50) 
MM! (100·150) 

109-1 (0-50) AM132049 
110-l {0-10) AM132052 
110·2 (10·50) AM132064 
112-1 (0-50) AM132039 
114-1 (0-40) AM132033 

Opmerklng monster SA70200697: 
MMl (100-150): 

105·3 (100-150) AM132057 
lDB-3 (100-150) AM132053 

Hoon.J ld!J. ing. BJ. Gerritsen 

Handtekening: 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdal:um 
Datum rapportage 

Manstersoort 
Grand 
Grond 
Grond 
Grond 

01t rapport 11109 nl~l anders don In i'n 9c~cl wOlden gu•cP10<lval,crtl lQ!llJi:r <I<: :;cMflullJl1c Ul~L'lllrnl11!J vau liel 1aboratonum. 
Oe result;lten hebben ull.slultend be.lrdldng 011 de n·1ons1ors, war~ die !loot u VI)()( on;>IY$C.1Dr bcsdlll(J(frtg wcrul!.n Ol!.Stt!ld. 
N~dcie ln(ormntle o~er de lllei)cp<i511! rncU10d:!!!: co pr1!51Dtlellenmt.1keu IS llo!!ithlld>.'l<lr c.n killl op U.lnvrar.g wtmlcn ve1luegen. 

B:t11km RJ\80 Hcooefo n~ 1t.OD 01 ~ ·tlendoht•.olitRr ooo SD 201 En.t:t.t\r<lc 
~_,...._......, ... ~.,.tt-Wfl\~~"''"'111111-j,Qt,.'40'1',_...,_...,. ,, ._,...,.ao.r-.,~.-i-
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ACMAA O.V.i\NAL),,SCH DlEMJSCH 1\111(,lf.ll ADVIESllUllll/\l! Al.MELO 

l.Olbor~lorlum/A.clYlcsbureau 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en pfaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bernonsterd door 

Monstergegevens: 

tndu:strloll!m!ln: Wcmrm;iill • Hazcnv1••11 JO 
7556 BM H~o • lillofoon 07<1 - 2560000 • flllt 014 • 2500402 

E·maJ: inla@acmaa.nl • lntamot www.ecma.i.nl 

Oranjewoud 
Dhr. G. van der Laan 
Post.bus 24 
8440 AA Heerenveen 

t61naG2 
EA70200826 
VO Lange Ujnbaan 
Opdrachtgever 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Nr. Labnr. 
l SA7020069B 

Monsteromschrljvlng 
MM2 (0-50) 

Monstersoort 
Grand 

Resultaten: 
Parameter tntem ref.or. Eenheld 1 

Voorbeh. 0 -NEN 5709 11ve·\/ll!l-G01 + 
Q Drage stof OIV-OS<.Ol % (m/m) 85,8 

Q Gloelverfles(Org.st) OIV-Oi\~I % van ds <0,5 

KORRELGROOTIEVERDEUNG 
Q Lutum ( < 2 µm ) DIV·WT-GOI % van ds 3,3 

METALEN 
Q Antlmoon ICP·SEP-01 m9/kg ds <0,8(1) 

Q Arseen tCl'-llEl'-01 mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium ICP·DEl'-UI mg/kg ds <0,4 

Q Ch room ICP·H<Nll mg/kg ds 8,1 
Q Koper 1CP·Dt1'-01 mg/kg ds <5,0 

Q Kwlk nr~s-Ho-01 mg/kg ds <0,2 

Q Load ICl'-BEP-01 mg/kg ds <S,D 

Q Molybdeen JCP-EEP-01 mg/kg ds <O,Z(2) 

Q Nikkel ICl'-llEP-01 mg/kg ds <5,0 

Q Vanadium ICl'-llEl'-Ot mg/kg ds 8,£1(1) 

Q Zlnk 10'-ll'ElY» mg/kg ds 6,9 

EOX 
Q Extr .org.halogeniden Cl.M·rot-01 mg/kg ds <0,1 

MINERALE OUE GC 
Q Olie totaal C!O·C40 GO-nJE-Gl!J mg/kg ds <50 

Q Fractle ClO - Cl2 GCl.a.JE-001 mg/kg ds <20 

Q Fractie Cl2 - C22 GC! a..JE'GIJI mg/kg ds <20 

Q Fractle C22 - C30 GO-OU&Gtll mg/kg ds <20 
Q Fractle C30 - C40 GO-OUE-GOI mg/kg ds <20 

Q Florlsil behandellng GO<ll.L"'GOI + 

Olromatogram 

PAK(lO) 
0 Naftaleen I IPLC·rlJ<·Ol mg{kg ds <:O 0'1 

ZJe volgende paglna 

.... ~._...~.....-.v·111;1-••••'m'~~..,.. 
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ACl\11\1\ l!.V. l\NA!.YTISCH CHl!MISCtl MILIEU AllVIESDllRt:AU ALMEl.O 

U.bor;ilorlumllld~fll'bure.ou 

Opdrac:htgever: 
Opdradilgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bernonsterd door 

Monstergegevens: 

fndU$llldarn!fn: ~ICllllMI • tlazcnwea 30 
7556 BM HcnDclo • lelaloon 07..\ -2560600 •Ina Im · 2508402 

E-111•11: lnlo@aem:ia-111 • l~l•m<>C V/Wfl llCl!laG.nf 

Oranjewoud 
nhr. G. van der laan 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

161nBG2 
EA7D200026 
VO Lange Ujnbaan 
Opdrachtgever 

Onderzoeksrapport 

Dalum opdracht 
Startdatum 
Dalum rappo1tage 

Nr. Labnr. 
1 SA7020069B 

Monsteromschrljving 
MM2 (0-50) 

Monstersoort 
Grand 

Result.aten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid l 

PAK(lO) 
Q Fenanthreen HFLC.PAk·Ql mg/kg ds <O,Oq 
('\ 

"" AnthrJCC:Cii l lt'U..•t'N\•Ul mg/Kg as <O,Oq 

Q Fluorantheen Hl'LC-l'AX·D2 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)anthraceen llPl.C·P~Ol mg/kg ds <0,M 

Q Chryseen Hl'lC·rllK·02 mg/kg ds <0,04 

Q Benw(k)nuorantheen HPl.C·P-J .. ~ .. Q.! mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)pyreen Hl'l.C·IW»D2 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(g,h11)peryleen ttPl.C·PAMIZ mg/kg ds <0,04 

Q tndeno(l, 2,3-c,d)pyr llFU:·PAK-Ol mg/kg ds <0,0'1 

Q Totaal PAK HPLC·PAIC·!ll mg/kg ds <0,40 

Q =- door RvA geaccredlteerd 

Opmerkingen: 

1 = Deze bepallng Is ultbesteed aan derden. 
2 = Deze bepallng Is ultbesteed aan derden. Dit laboratorium l.s voor deze bepaling geacaediteerd. 

Opmerklng monster SA70200698: 
MM2 (0-50): 

202-1 (0·50} AM13204B 
204-1 (0-50) AM132058 
205·1 (0·50) AM13Z0050 
206-1 (0·50) AM132040 
207-1 (0·50) AM131790 
208-1 (0-50) AM131787 
209·1 (0·50) AM131794 
210·1 (0-50) AM13l795 

Hoofd lab. Ing. B.J. Gerritsen 

Handtekenlng: 

Oil rapport m~o nlel a1ltJers diln In i'11 gehcel wordei1 9ereproduceenl wnder de schnttelill<e ~emml"lJ v~rl hat lllbaml.Dlfum. 
be ll!Slll!Ull!n h~bben ult.sluflL"'tl belreklduy op de monste~. zoals dk! door u voor ana•y~e ler lr.schlkl;fng wcudcn ou.stultl. 
Naderc lnJorm~tlc over de laeger,oMIC meU1ones en prestaU~kcnmetltC11 ls beschlkbaar en IG!n oo ~nn.-raag wume11 vctklt'{Jt.!rl. 

•ttt-~~"~ .. ~-"*"-~...,."~101"'*"'°""'•"' 
C:-0-"W11._~q,,~a.;1..,._.~ . .. .._..oit,Pl9' 

l~nl R/1!10 Honse• .... 11Jl3 IU.000. Hand•htogJ•ltl DOO $5 '" Eruc/iodo 
~-·.,.......""",..,,. .. "'.if _ __._._~.,.p;.,_..141: ........ -...,_.i.-. .... 1-
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Opdrachtgever; 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
R.apportnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA7020177'1 
2 SA70201775 
3 SA70201776 

Resultaten: 
Parameter 

METALEN 
Q Arseen 

Q Cadmium 

Q Ch room 
Q ~op er 
Q Kwik 

Q Load 

Q Nikkel 

Q Zink 

AROMATEN 
Q Benzeen 
Q Tolueen 
Q Ethylbenzeen 
Q P•m-xyleen 

Q 0-xyleen 

oranjewoud 

AClrMA D.V. M~l\L 'llSCH CHEM I SCH MILIEU ADVJl!SDUJ\EA U ALMfLO 

Lllbor;'llortum!Advfl!Sburoau 
lndu>lriclcrrnln: Wes1cnnoa1 • Hn:e11woo 30 

7556 .BM Hcngefo • lcloroon 074 - 2560600 • fill( DH • 2.SOS-102 
E-rnall: lnfa@8QIUlo.nf • lnlcrncl: www.ocmaa.nl 

Onderzoeksrapport 

Dhr. G. van der Laan 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

161778Wl 
Datum opdracht 
Startdatum 

EA70201449 Datum rapportage 
v.o. Lange lljnbaan 
Opdrachtgever 

Monsteromschrijvfng Monstersoort 
Pb 105 Water 
Pb 113 Water 
Pb 209 Water 

Intern rer.nr. Eenhefd 1 2 

ICl'·W-01 µg/l <5 B 25 
fcP-U~I µg/I <0,3 <0,3 <0,3 
10~0&-01 µg/I <1,0 2,0 <l,O 
ICl'·DEl'-01 µg/J <5,0 <5,0 <S,O 
F1MS-li9-0I µg/I <0,05 <0,05 <0,05 
)CP·SENlJ µg/1 <S <5 <5 
IC!'·il~MJI µg/I <S <5 5 
!Cl'-llE'P-01 µg/l <10 10 10 

GC-l'T.01 µg/I <0,20 <0,20 <0,20 
GCFr-QI µg/I <0,20 <0,20 <0,20 
GC·FT-01 µg/I <0,20 <0,20 <0,20 
GC·PT'·OI µg/J <0,20 <0,20 <0,20 
GC·Pl'-01 pg/I <0,20 <0,20 <0,20 

3 

Q Totaal aromaten GC·l'T·Ol µg/l <1,0(1} <1,0(I) <1,0(J) 

Q Totaal xylenen 
Q Naftaleen 

MlNERALE OUE GC 
Q Olle totaal ClO·C40 

Q Fractle ClO - C12 

Q Fractle C12 • C22 

Q Fractle C22 - 00 

Q fractle C30 • C40 

Q Aorlsil behandeling 

Chromatogram 

VOCI NEN-5740 
Q 1,2,·Dichloorethaan 
Q cis-1,2 dichl.etheen 
Q 1,2,·Dichloorpropaan 

Zle volgende paglna 

C-C·l'T-01 µg/I <0,20 
Gc·l'l'-01 µg/I <0,20 

C-0-0U&eol pg/l <50 
G0-0(.lE-GUI µg/I <SO 
GO-OUE-GOI µg/I <50 
G"..3-0!J&Gttl µg/I <SO 
GCJ-OUE-GOI µg/I <50 
GC3-0UE'-G01 + 

GC·HS-01 µg/I <0,10 
GC·/15-01 pg/I <0,50 
GC·HS:--01 µg/I <0,50 

tC'fW4~1~,,~ftrc:tl'l ... '6~wtdlQT...Ml:Mf~I'. 
°'°"~ f""'OQOll~ Cl'JIU"~OC1~1~-.IJlt•.:UUur•,. 

<0,20 
<0,20 

<50 
<SO 
<50 
<50 
<50 

+ 

<0,10 
<0,50 
<0,50 

Q:.t)"'f"~ RASO Htf\301~ nr. it Oil 01.000• ft:tndol11U;EJJ;lti1r OOD. S!J 201-en1cl\edu 
o,..:s~._,.... .. .,.,....~-~~_..,~at..4Mll\1~4i••t,,.--'11',_._~.t1Y--~ 

<0,20 
<0,20 

<50 
<50 
<50 
<SO 
<50 

+ 

<0,10 
<0,50 
<0,50 
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l\C:Mll.i\D.V. Al'lALYTISCH CHl!MISCH MILIEUADVJESBUR.EAU Al.MELO 

L.:lborarorlum/Advlesbure.au 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr, 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

INlu•lllcloncln WO!olCJTnDnl • Ha.ten~199 JO 
7556 BM Heng ob• lelof0011 07 4 • 25tl0600 • fru< 07 4 • 2500402 

E.moit Jrtlo@ncmnA.nl • Jrolcmal: W\VW.N:man.nl 

Oranjewoud 
Ohr. G. van der Laan 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

161778W1 
EA70201'149 
v.o. Lange 111nbaan 
Opdrachtgever 

Onderzoeksrapport 

Datum opdract1r 
Startdatum 
Datum rapportage 

Nr. Labnr. Monsteromschrijvlng 
Pb 105 

Monstersoort 
1 SA70201774 Water 
2 SA70201775 Pb 113 Water 
3 SA70201776 Pb 209 Water 

Res~ltaten: 

Parameter lnlem rer.nr. Eenheld 1 2 

voa NEN-5740 
Q Trlchloormethaan GC:·MS·OI pg/I <0,10 <0,10 <0,10 

Q 1, 1, l ·Trichlooreth;:1. IZ-!-!~ n: µg/I < ll,lU <0,10 <0,10 

Q 1, 1,2-Trlchlooret.ha. GC·l~Dl µg/f <0,10 <0,10 <0,10 

Q Trichlooret.heen GC·M~·DL µg/I <0,iO <0,10 <0,10 

Q Tetrachloormethaan GC-l'\5-01 µg/I <0,10 <0,10 <0,10 

Q Tetrachlooretheen GC·MS-Ol µg/I <0,10 <0,10 <0,10 

Q Monochloorbenzeen GC·t1!i·Ol µg/I <0,50 <0,50 <0,50 

Q 1,3-Dithloorbenieen GC·MS-nL µg/I <0,50 <0,50 <0,50 

Q 1,4-Didiloorbenzeen GC·l<\$-01 µg/I <0,50 <0,50 < 0,50 

Q 112-Dichloorbenzeen GC·M5-0l µg/I <0,50 <O,SO <0,50 

3 

Q Som DIO'l!oorbenzenen G::-MS-Gi µg/I <1,5{1) <1,S(li <1,SrJJ 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerklngen: 

1 = Methode vtuchtlge aromatische ell gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC·MS 

Opmerkfng monster SA70201774: 
Pb 105: 

pb 1 AC419305 
pb 1 AC284221 
pb 1 AC284218 

Opmerklng monster 5A70201775: 
Pb 113: 

pb 1 AC418621 
pb 1 AC284214 
pb 1 AC284219 

Opmerklng monster SA70201776: 
Pb 209: 

pb 209 AC418623 
pb 209 AC284222 

Paglna: 2 van 4 
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Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtc:ode 
Rapportnumrner 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

Nr. L.abnr. 
1 SA70201774 
2 SA70201775 
3 SA702.01776 

Resultaten: 

l\Ctll/11\ ILV.l\N/\LYTISC'H CHEM I SCI! MILIEU llDVIESOUllEl\IJ 111.JVIELO 

Ulborotorlum/AdYICSbUrl!DU 
lnduGli!elelftlln'. Wl!$\onniinl • Hnr.enWI>() 30 

7556 BM Hongolo • lelerDOn 074. 25GOOOO • fll)( 074 - 2508<102 
E-mail:lnfo@eC'fT\aa.nl • Into mot www.ocmoo.nl 

Oranjewoud 
Ohr. G. van der Laan 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

161778W1 
EA702014"9 
V.0. Lange lljnbaan 
Opdrachtgever 

Monsteromsc.hrijvlng 
Pb 105 
Pb 113 
Pb 209 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportnge 

Monstersoort 
Water 
Water 
Water 

Hoofd lab. Ing. BJ. Gerritsen 

tiandtekenlng: 

Dlt rappon mng nlet anders don In -z'n gehecl wofllen gereproducenrd zo11ckr de s~htllleJIJkc lDestcmml11!J vo~ hel lolXJrolorium. 
De resultilte11 tiubb!!n uit51ulll?lld be1Jellkln9 op do monstern, roals die door ii voor <innty.;a ler beSdilllklno we11Je11 !}l!Stcld. 
tladere lnformalle over de toegef)il!l!e n1eU1odes en prestlUel!enmerkeJ1 Is be!;tltlklla;ir en km op aamrr113~ WO!dco Vl!tkn.'!)e(I. 

~\ 
11>1@ 
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Deze bljlage behoord blj onderzoeksrapport: 
Opdrachtcode: l6l 778W l 
Rapportnummer:E/\70201449 

Opmerklngen bij monster:SA/0201774 
Totaal aromaten en vod: 

Rapportbljlage 

Paglna: 4 van '1 

De opdracht is te laat aangeleverd. De conserverlngstermljn Is overschreden. De betrouwbaarhelcl van het resultaat kan zljn beTnvloed. 

Opmerklngen blJ monster.SA70201775 
Totaal aromaten en vod: 
De opdracltt Is te laat aangeleverd. De conserverlngst~fl'n!jn Is overschreden. De betrouwbaal'held van het resultaat kao zJJn beinvlo.!d. 

Opmerl<lngen blJ monster:SA70201776 
Totaal aromaten en vocl; 
De opdracht Is Le laat aangeleverd. De cnnserverlngslem1ljn Is oversdlrerten. De betro\Jwbr!RrhPlrl van net resv!tzat b:? ;:ljn bif;;:.tloed. 
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Prolectnr.: 1~635·161ns 
moart 2007 , ravish! oo 

BIJlal!l! 3, bind 1 van 5 

Omtln/Afvnlsturlng Friesland NV 
VO percoel aon de Lance Ujnba;in 
lfarllngen 

Toetslngskeder 'lntervcnttewaarden Bodemsanerlng' grond » 
I Geha ten In mr/kc d.s. 

Oil een gvhelto w~ o,6 % orpntsch-slof 
en con geholte van 2,9 % lutum Strearwaanlo 
Arseen 16 
Cadmlurn 0,114 

Clnoorn 56 
kopn1 17 
Kwlk 0,21 

lood S'I 
lll~kcf 13 
Zink 60 
Barium 46 

Bcntucn 0,002 

'roluccn 0,002 

Elhylbenie~n 0,006 

Xylenen 0.02 

Cyanide tot. compl. (pH> .. 5)'1 5 
Cy::inlde lot. comp I. {ptl<s)'> 5 
Cyanide vrlf 1 

Thlocyanatun {som) I 

lolnl PAK (10 V'10M)JI I 

Mlncralc otte (Gq•l 10 

Eox» o,g 

811 e.en gchnlte Vlln 0,7 'I(, orgnnlsch·slof 
en een aeholln van 1,0 % lutum Slreefw11111dc 
Ar seen 16 

Cadmium 0,1,q 

Ch room 56 
Koper 17 

Kwlk 0,21 

lood 511 
Nlkkcl 13 
Zink 60 

Oa1ium q6 

Benzo~n 0,002 

Tolucrnn 0,002 

Etllyll.1u11tc~11 0,006 
Xylrncn 0,02 

CyHnldu tot. comp I. (ptl>• si•J 5 
Cyanide tot, comp(. (pH•sl'1 5 
Cyanide vrlJ • 
TI1!ocynnaton (som) 1 

Totaal PAK (10 VROMf 1 

Mlnorale otle (GC)'1 10 

Eoxs> o.~ 

Tollt.slngskodr.rVROM 
Tussenwoardo lntervcntleweordc 

2~ 31 
3,7 7 
'3~ 212 

5'1 go 
3,6 7 
194 33~ 

'IS n 
184 )07 

t13 179 

0,1 0 ,2 

13 26 
s 10 

2,5 s 

17,5 50 

328 650 

10,5 20 

10.5 20 

21 ~o 

505 1000 

l1>ct.slngsknderVROM 
Tlincnwaard& lnlcrvcmllcwoordc 

24 31 

),7 7 
1;15 213 

51, 91 
3,6 7 
195 J35 
~6 78 
1115 )09 

111\ 181 

O,l O,l ,, 26 
5 10 

2,5 5 

27,5 so 
328 650 

10,5 20 

10,5 20 

2l 40 

505 1000 

Ill) ari;;infsthr slofgahaltrn c 2 % of> 30 % wordon voor or~lsd1• vecbl111linl:"ll (out. PAI(} resp.""' •n )O % oongchouden. 

Milieu en Vclllch•ld 

6 
oran1ewoud 

.,... ... ,. 



Profcdnr.: 14635·161n8 
maart 2007 , revisle oo 
Blfloge 3, blod 2 Yiln 5 

Omrln/Amlsturlng Frie.stand llV 
VO perceel oon de l.411ge Lljnb:ion 
Harlingen 

Toetslngskader 'lnterventlewaarden Bodemsanerlng' grond 1> 
Gehallen In m11/kll d .. s. 
Bil ·nn gehalte van 2 14 % orpnlsch-stof 

. 

an 11in RUhalle van~·'-"' lulum Streefw1111'110 
Arsccn 21 

Cadmium 0,55 
Cl1room 76 
Koper ~ 
Kwlk 0,25 
lood 66 
Niki< cl ::13 
Zink 93 
Barium 99 

Danz.an 0 ,002 

Tolueen 0,002 
Et.hylbenzoen 0,007 

Xylenen 0 .,02 

Cyanide lot, comp I, (pH>,. sl'1 5 
Cyanide lot. comp!. (pH<sl'1 

5 
Cyanide vrlf l 

ThloC)lllnoten (snm) I 

Totaal PAK (to VROM)>l s 

Mln•r3le ol!c: (GC}4l l2 

eox11 0,3 

SJJ ccn rehalte van o,s % cir£'e11l5Ch·stof 
en.een lti!halle van 3,3 '!4 lulum Str1111fwannlc 
Alseen 17 
Cadmium o,~4 

Chroom 51 
Koper 17 
Kwlk 0,21 

Lood SI) 

Nikkel 13 
Zink 61 
l!a rl um 4!1 

Benzeen O,OOll 

Tolueen 0,002 

tlhylbenzocn 0 ,006 

Xylanen 0,02 

Cyanido Col, comp!. (pH•• 5)'1 s 
Cyanide lot. com pl. (pH•sl'1 

5 
Cyanide: vrl/ l 

ThlocyaMlcn (som) 1 

Totaal PAK (10 VROMpl 1 

Mlnc!'lllc ollc (GC}., JO 

eox11 0,3 

Toetslnpli.aderVROM 
Tussenwaa.n!o lnlcrvenlleweorde 

31 40 
4,3 ll 

183 290 

76 128 

4,1 8 

237 408 
81 139 

286 478 
2~'.2 385 

o,• 0,2 

16 31 
6 12 

') 6 

27,5 50 
328 650 
10,5 20 
to,s 20 

21 IJO 

606 1200 

Toclslngskador VROM 
Tunenwaordc lnlA!vcnUewaordc 

211 31 
3,7 7 
136 215 

S'l 91 
3,G 7 
195 33S 
'17 80 
1B7 312 

118 100 

0,1 o,:i. 

13 26 

~ 10 
2,5 5 

27,5 511 
328 650 
10,5 :ao 
J0,5 20 

21 ~o 

sos JOOO 

BIJ organlschc srarceh~ll•n < 1%ol1 30"' wordcn voor orgonlsclt• vetblndlngcn (excl. PAK) resp. 2% en 30 % nMQthoudtn. 

Miiieu "' Veillohold 

6 
o r a n1ewoud 



Projoct11r.: 1.q635·161n8 
moan 2007 , rovl,Jc oo 

Bl)lagc ), blod J v~n s 

Omrln/Afvalsturl"g Friesland NV 
VO percecl un de Lange Ufnbaon 
Harlingen 

Toetslngskader 'lnterventlewaarden Bodemsanerlng' grand 1> 
G h I I I d e a lcn n MP. kir .$. 

Bl) ccn gchollc van o,6 % orgonlsth·!ilof 
tn con gcholtc van '1,2 % lulum StrceFwaardo 
Arseen 17 

Cadn1l11m o . .q4 
Ch room 56 
Koper 17 
K.,lk 0 ,'11 

Loot! so 
Nllo.kul 1) 

Zl11k 61 
Onrlum '17 

Bonte on 0.002 

Toluecn 0,002 

Elhylbom:oon 0,006 

Xylcnen 0,02 

Cyanide lot. com pl, (ph> .. 5)'1 s 
cyanide 101. compl. (t1H15) •J s 
Cyanide vrlf I 

Thlncynnolcn (som) I 

Totl!al PAK ho VROM)Jl I 

Mlncrnlt ollo (GC).i 10 . 
EO)(tl O,J 

ToolSlngsknderVROM 
Tussenwaa1de lntcrvonUowaardc 

211 31 
3,7 7 
1)5 214 
511 91 
3,6 7 
IQ~ 335 
.qu 79 
186 311 
n6 185 

0,1 0,2 

13 26 
11 s 10 

2,5 s 

27,5 50 

328 650 
10,5 :211 

10,5 20 

2 1 40 

sos 1000 

BIJ oraanlulte stor,oholloo c 2~ul1 30 'i:.1>•craen voor 01aanlschntrblndln1cn(utl. PAI() resp. 11. tn 30,. ;unaclloudon. 

lolfllou tin Volllolrold 

"b 
oran1ewoud 



Pro/eclnr.: Jq635·161ns 
moart 2007 , revlsle oo 

Bl)lage 3, bled 4 van 5 

Omrln/Af\r.ilsturJng Frlcsland NV 
VO perceel aan de Lange Lilnbaan 
Harlingen 

Toetsrngskader 'lnterventiewaarden Bodemsanerlng' grondwater ~ 
G ehalten In ucfl 

1·oets)n($kader VROM 

Slreefwonrde Tussenwaarde 

Arseen 10 35 

CadmlJJm D11J 3,2 

Chroom 1 16 

Koper 15 45 
Kwlk 0,05 0,18 

Lbod 15 45 

Nikkel 15 45 
Zink 65 433 

Barium so 338 

Benzeen 0,2 15 

Tolueen 7 504 

Ethylbenzeen 4 77 

Xylenen 0,2 35 

Naftalecn 0,01 )5 

Mlnerale olle (GQ 41 50 325 

Olchloormethaan 0,01 500 

Trlchloormcthaan (chloroform) 6 203 

Tetrachloonnethaan (Tetra) O,O l s 
1,1·dlchloorethaan 7 454 

1,2-dlchloorethoan 7 204 

1,1,1·trlthlooreth11a n . o,ot 150 

1,1,2·t1lchloorelhann ' 0 ,01 65 

1,1·dichlonrelhccn 0,01 5 

Trlchlooretheen (Tri) 2~ 262 

Tetrachlooretheen (Per) 0,01 20 

1,2•Dlchloorctlmm (els+ trans) 0,01 10 

Olchloorpropanen o,B ~o 

Vlnylchlorlde 0,01 2,s 

Fenollndcx ' ) 

Monochloorbenzcncm 7 94 

Oichloo1bem:eocn 3 27 

Trlchloorbcnzcnen 0,01 s 
Tctr:ichloorbcnzencn 0,01 1,25 

Pentachloorbcnzecn 0,003 0,5 

Hexad1lo111b~n-iecn 0,00009 0,:5 

EOXu 

Cyanide tot. com pl. (pH>~ 5) o.> 10 755 

Cyanide tot. comp I. [pH<s) :>l 10 755 

Cyanide vrlj 5 753 

Thiocyenoten (som) 750 

MlllDU en Volllghold 

··b 
oranJewoud 

lntl!rventlewaarde 
60 
6 

30 

75 
0.3 

75 
75 

Boo 
625 

30 
1000 

150 
70 

70 

600 

1000 
400 

10 
900 

400 

300 

130 

10 

500 

40 
20 

Bo 
5 

180 

50 

10 

:1,5 
l 

0,5 

1500 

1$00 

1500 

1500 
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Bijlage 4: 

Biilae~ ~ . blrirl 1 vnn 1 

~ 
oranJewoud 

Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering 

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen streef- en interventlewaarden en hun 
betekenls ingegaah. 

De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodern of grondwater 
aan waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontreiniging. 

Bodems waarin geen streefwaarde-overschrijdingen zijn aangetroffen of waarin de 
gehalten de streefwaarden door natuurlijl<e oorzaak overschrljden , gelden als 
multifunctioneel. 

De interventlewaarde (I) geeft het concentratieniveau fn de grand, waterbodem of 
grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant 
en di er heeft, in ernstige mate l<unnen zijn vermlnderd. 
In het overheidsbelefd wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, indien de gemiddelde conc:entratie aan een stof de 
interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib ofvoor het grondwater in 
tenminste 100 m3 bodemvalume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van 
de interventiewaarde zich voordoet kan In een eerste onderzoek meestal nog geen 
betrouwbare uitspraak warden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit 
eerste onderzoek dan oof< geen conclusies warden getrokken ten aanzien v.an het wel of 
niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 

Een geva.I van ernstige bodemverontreiniging lean zich aok voordaen zonder dat de 
i nterventiewaarden worden overschreden. 
Ats een verontreinigingzlch zodanig In een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke 
effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Ool< als het bij puntbronnen van verontreiniginge.n (bijv. op grond van berel<eningen) 
waarschijnlljk is dat zond.er maatregelen op !corte termijn (binnen maximaal enkele 

maanden) een verontreiniging van genoemde 25of100 m3 bodemvolume f<an optreden, 
is er sprake van een geval van ernstige bodemverontrein iging. 

De ernst en saneringsurgentie van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. 
Een rrader onderzoek kan warden uitgevoerd als er een duidelfil<e indlcalle bestaClt dClt 

spral'e is van een geval van ernstige bodemverontrelniging. In het overheidsbeleid wordt 
als criterlum voor het U!tvoeren van een nader onderzoeJc, afhankelljk van de 
omstandigheden, ulfgegaan van een concentratie die ligt boven het gemiddelde van de 
interventie- en streefwaarde (T-waarde = (S+l)/2). 

De streef- en !nterventiewaarden van de stoffen in de grand zijn om uiteenlopende 
redenen gedeeltelijk afhanl<elijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het 
gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 pm) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 
4 zijn deze streef- en interventiewaarden bereRend aan de hand van geanalyseerde of 
geschatte gehalten organisch stof en lutum. 

Mllt~1i ~ v .. 111 .. h<'lrf 
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Bijlage 5: 

Bljl~ge 5, blad 1 von 2 

~ 
oran1ewoud 

Kwaliteitsaspecten van het onderzoek en de toegepaste methoden en 
strategieen 

Certiflcatie/accreditatle 

lngenleursbureau Oranjewoud is gecertlficeerd volgens NEN-/SO 9001. Ons bureau is lid 

van de Vereniglng Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). 

Voor het ui tvoeren van veldwerk bij bodernonderzoek is lngenieursbureau Oranjewoud 

gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het srr<B
procescertlficaat voor veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek). Ats het veldwerk 
conform deze BRL is ultgevoerd, is het rapportvoorzien van het volgende logo: 

De nalevlng van de lcwa liteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne 

auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 

De in het bodemonderzoek benodlgde analyses van grond en grondwater laat 

OranJewoud verrlchten door een STERLAB geaccredlteerd laboratorium. Oeze accreditatie 

garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures word en 
gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. 

Normen en rlchtlijnen 

De veldwerlaaamheden warden uitgevoerd volgens de Vl(B-protocollen 2001, 2002 en 
2018 en eventuele aanvu llende NPR/NEN-normen. Deze protocollen en richtlijnen zijn 

opgenomen en uitgewerlct in het 'Handboek Veldwerk Bodem' van Oranjewoud. 

Veldwerk- en analyseprogFamma in het kader van door Oranjewoud verricht verkennend 

bodemonderzoek warden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de NEN 5740 
'Onderzoefcsstrategie bi/ verkennend bodemonderzaek' (NNI, oklober 1999). 

Veldwerk- en analyseprogramma in het kadervan door Oranjewoud verricht verkennend 
waterbodemonderzoek word en, tenzlj anders vetmeld, gebaseerd· op de NVN 5720 
'Onderzoeksstrategie bij verkennend waterbodemonderzoek' (NNI, maart 2000). 

Veldwerk- en analyseprogramma in het l<ader van door Oranjewoud verricht orienterend 
bodem- en/of waterbodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het 

'Protocol voor Orienterend onderzoel<' (Sdu Uitgeverij, maart 1994). 

Yeldwerk- en analyseprogramrna in het kader van door Oranjewoud verricht nader bodem 

en/ofwaterbodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het Protocol 
voar het Nader onderzoel< dee/ 11 (Sdu Ultgeverij, maart 1994) of op de 'Richtlijn nader 

onderzoek deel 1' (Sdu Uitgeverij, septernber 1995). 

Toepassing grand en asbest 

Het bodemonderzoel< geeft1nzicht In de milieuhyglenlsche l<walltelt van de bodem in het 

kader van net gebruik en/of de bestemming van de onderzochte /ocatie. lndlen echter 
grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepasslng elders, volstaan de resultaten van 

het verrichte bodemonderzoek niet. Grond Is in dat geval een (secundaire) bouwstof. 

Mllieo & Vclllgheld 



BUlll~e S. btad 2 VQrJ 2 

~ 
oran1ewoud 

Voor toepassing van een bouwstof dlent form eel een bouwstoffenonderzoek te word en 
verricht conform het Bouwstoffenbesluit. In een dergelijk onderzoek wordt ingegaan op 

het gebruik en/of de bestemming van de grond (bouwstof). 

Met nadruk wordt vermeld dot onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem 
of de waterbodem geen onderdeel uitmaokt van onderzoelc dot door Oranjewoud vo/gens 
bovengenoemde normen en rlchtlljnen is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk In de 

bodem asbestverdachte materfalen zijn opgemerkt, dan komt dit in de 
proflelbeschrljvlngen en de conclusies naarvoren. Overigens wordt opgemerkt dat in de 
bodem aanwezig puin enig asbest kan bevatten. 
Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de NEN 
5707 'lnspectie, monsternemlng en analyse van asbest in de bodem' (NNI, april 2003) te 
worden ultgevoerd [1] . 

Specifiek onderzoek naar de aanwezlgheid van asbest in de waterbodem dlent volgens de 
NTA 5727 'Monsternerning en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecle' (NNI, 

augustus 2004) te word en uitgevoerd. 

J. 1Met betrekkingtot de toepassing van deze norm Is een crlterlum gesteld aan de hoeve•1!held puln en 
granulaat die nag In de bodem mag voori<ornen. Boven de 20 volume% aan puln en granulaat in de 
bod em wordt de pcirtiJ beoordeeld als bouw· en sloop&fval en/of granulaat, Oriderzoek naar as best in 
dergelljl<e partJfen vindt pleats volgens de NEN 5897 'Monsterneming en analyse van asbest in onbewerlcl 
bouw- en sloopafital en puingranulaal' (NNI) 

Mltleu & Yelilghe1r.l 



.• 0 Projectnr.: 111635·161na 

maert 2007 , revlsle oo 

Bl)lage 31 blad 5 vans 

Omrln/Afvalsturini; Friesland NV 
VO perceel aan de Lange LIJnbaat) 
Harlingen 

<C:? 
oran1ewoud 

Toetslngskader 'lnterventlewaarden Bodemsanerlng' 

Voclnolen 
» De streef· en interven\lewaa1den voor:zware metalen (lncluslafarsecn) In grond/s.cdlment zl)n afhankcllJk van 

,, 

Millou on Vtlllahefd 

hct lulumgehaltc (gewlcht.spercentage mlnerale delen ( 211m) en/of hct orgonlschc·stof gehalte (gewichtspercent;ige gioelve1Jies 
betrokken op het totale drooggewlchl v~n de grond). De streef en lnteivenliewaarden voor de orrranlsche verbindlngen 
zljn alleen alhankelijk van het percentage organlsche st of. Er wo1dt gerckend met een minimum organlsch·slof cchalte van 2% 
en een mSJlimum van 30%. Voor he! lulumgehalta wordt gerekend met een minimum van 1%, en geidl er geen rnaxlmum. 
Hei: toctslngskader voor cyanlden Is nlet alhankeUJI< van het organlsch·slof· en/of lutumgehalte. 
Vo or grondwaler zlln de .streef· en hllcrvenllewaarden voor zowel anornaolschc a!s organlsche verblndlngen onafl1anhlljk gesleld 
van de grondsoort. Wei wordt s lnds Februnri 2000 voor enkele melalen onderscheld gemaakt tussen diep en ondlep grondWilter 
(grens arbltralr gesteld op 10 m -mv.) waaJbij de streefwaarde wljilgt. In de label zlJn de stteefwaarden voor Orl!liep grondwaler (<tom) gegeven. 

De gegeven tabellen zljn een verkorte vorm van hetvol!edlBe toetslngskader. 

Zuurgraacl: pH (0,01 M CaCl.J. Voorde bi!pa°ilng pH groter of geil)k aan 5 en pH klelner dan s geldt het 9o·percentieJ van 

de gemeten waardc. 

Ondcr PAK (sam van 10 VROM) wordt vcrstaan: de som van antniccen, bcnzo(o)antraceen, benzo(l<)fluoranttheen, 
benzo(a)pyree.n, chrysecn, fen:mtreen, fluoranleen, lndeno(t,:z,3,·cd)pyreen, 11aftalee11, benzo(ghl)peryleen. 
Oe somwanrde voor polycycllsche aromatlsche koolwaterstoffen Jn grand/sediment geldt voor de totale 
conccnlralle van de verblndlngen Ult rlc betre!fende croep. lndlen een veronlrelnfglng slcchts ~en verb In ding 
betreft, ge!dt de waarde als lntervenllewaarde voor de betreffende vcrblndlna. Blj lwce of mcer verblndlngen 
ge(dl de murd.e vu or de som van dcze verblnt.lfngen. 
Vo or grond/s-edlmenJ 1ij11 effect en direct optelbaar (d.w,z. 1 mgslof A hecJt cvcnvecl effect.als 1 mgstofB) 
en ken aan ecn somwMrde gctoetst warden door optelll11gvan de c:.oncentratles voor de betreffende verbll1dlng, 
(zle voor naderc lnformalle over addlllvltelt bljvoorbeeld Technische Commissie Bodembe$chcrrnlng (1989)). 
Blf organlsche-stof gehaltcn lager d;in io% Is de .streefwaarda vastgesteld op 1 mg/kg d.s., de lnterventlewaorde 
Is vastgesteld op 40 mg/kg d.s. Bil organlsche·stof gehallen groterdan lo% zfjn de streef· en lntervcnt(ewaarde wet 
nfhankellfk (tot mal'.lmaal 30% orgnnlsche stof, zle 1). 

Mlnerale olle heeft belrekklng op de som van de (al dan nle~ vertaklc alkanen. lndlen er sprake Is vnn ~en 
veronlreinl.slng met menssels(blJvoorbeeld benzine of hulsbrandollc) dan dient naa.st het alka11ngehalle ook het 
gchatte aan aromollscheenfof potycyclfsche aromatlsche koolwaterstoffen bepaald le warden. 
Met deze somparameter Is om pr:tktlsche redenon volstaan. Naderc toxlcologjsche en chemlsche differentlatle 
Worden bestudecrd. 

Oc woarde voor EOX heefl het karakter van een trisgerwaarde. Overschrljdlng leidt nlet tot de conclosle clatsprake ls Viln 

verontrelnigde grond of s ediment, maar tot da nooc!zaak tot aonvullend onderzoek. Hlerln moet warden nugegaan of de 
overschrfidlng het gevolg Is VOil de aanwezlgheld van verontrelnlcende stoffen of dat sprake is von een }latvurllJke oor7aak. 

f r zijn geen streef en lntervenllewa;irdl! voor de l'enollndCJI vastgcsteld. Reden Is dat het hanteren vnn cen der(lell{ke 
parameler toxlcologlsch gezlen geen waarde heeft. Het bepalen van de fenoUndex heeft dus seen functle met betrekkfng 
lat de beoordellng of er spraka Is van ccn geval van ernstlge (bodem)verontrelnlglng. Wei ken een fenollndl!X bepallns 
gebrulkt word en om een lndfcaUe tc krljgen or lnteJVenUewaarden vaor lndMduele fenolachtlge verblndfngen mr.icell)k 
overschreden worden. 
De fenollndex.bepallng, voorgeschreven in de NVN 5740, Is In de llF.N 57'\0 vervangcn door een analyse op chloor· 
benzencn. 
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Dossiernummer: 01070263 Blad 00001 

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel 
Deze inschrijving valt ender het beheer van de Kamer van Koophandel voor 
Noord-Nederland 

Rechtsversoon: 
Rechtsvorm 
Na am 
Statutaire zetel 
Eerste inschrijving in het 
handelsregister 

Akte van oprichting 
Akte laatste statuten-
wijziging 

Maatschappelijk kapitaal 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 

Onderneming: 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
correspondentieadres 
Telefoonnummer 
Faxnununer 
Domeinnaam 
E-mailadres 
Datum vestiging 
De rechtspersoon 

: Naamloze vennootschap . . .. . . .................. . 
:Afvalsturing Friesland N.V .... ............ ... . 
: Leeuwarden .. .... . .. ...... . . ...... . . . ......... . 

:03-01-1995 
:02-01-1995 

:16-03 - 2010 ............. . .......... . .......... • 
: EUR 6 . 7 5 0 . 0 0 0 I 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: EUR 1 . 3 5 0 . 4 5 0 I 0 0 . . • . . • . • • • . . . . • . . . . . • . • . . • • . • . 
: EUR 1 . 3 5 0 . 4 5 0 I 0 0 • . • . . . . • . . . . . . • . . . • . • . . • • . . . . . 

:Omrin ... . . .. , .... ....................... . .... . ~ 
:Hidalgoweg 5, 8938BA Leeuwarden .............. . 
:Postbus 1622, 8901BX Leeuwarden . . . . .......... . 
:05 8 - 2336565 ...... . . .......................... . 
:058-2157642 .... .. ...... ... ................... . 
:www.omrin.nl . .. ........ . ... . ...... ... ... ..... . 
: info@omrin.nl .. .. ..... . ...................... . 
: 01-11-1994 .......... . . ...... . . ............... . 

drijf t de onderneming 
3edrijfsomschrijving 

sinds:02 - 01-1995 ...... . ........ . .......... . ....... . . 

Werkzame personen 

Bestuurder(s): 

Na am 

06 - 04 - 201 0 

: Het voorkomen van het ontstaan van . . ........ . . 
afvalstoffen danwel te komen tot een . . . . ... . . . 
doelmatige en uit een oogpunt van ........... . . 
milieuhygiene , verantwoorde wijze van overslag, 

transport , bewerking, verwerking of laten . ... 
verwerken en/of vernietiging van afvalstoffen, 
het exploiteren of doen exploiteren van voor . . 
een doelmatige verwerking van afvalstof fen .... 
noodzakelijke inrichtingen en installaties een 
en ander binnen de relevante wetgeving ....... . 

: 159 .......................... . ... . . ........ . . . 

:Vernooij, Johannes Wilhelmus Gerardus ........ . 

Blad 00002 volgt . 



Dossiernummer: 01070263 

Geboortedatum en - plaats 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 

Commissaris(sen): 

Na am 
Geboortedatum en ·plaats 
Infunctietreding 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 

Gevolrnachtigde(n): 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 

06 -04-2010 

Blad 00002 

: 06- 04-1968, Houten ....... .. . ... ............. . 
: 01-01 - 2010 ........ . ........ . ................ . 
:Statutair directeur ......... . .......... . .. ..• 
: Alleen/zelfstandig bevoegd .. .. .... . ......... . 

: Polderman, Gerrit Jan ...... .. ... . . ..... . . ... . 
: 2 9 - 01 · 19 4 7 , Arnhem .............. .. ...... . .. . . . 

: 01 - 07 - 2002 ··············· · ···· · ···· · ··· · · 

:de Boer, Margaretha ....... . .................. . 
:16-04 - 1939, Amsterdam ................... .. . .. . 
:01- 02 - 2005 .. .. ............................... . 

:Stigter, Karel Johan Pieter ................ .. . 
:01-06 - 1948, 's · Gravenhage .. . . ................ . 
:01-12 - 2007 ....... . ... . . . .. . . . . ........... .... . 

: Smit, Albert . . . . . . . ..................... . .... . 
:01·12·1951, Beilen ... . ....................... . 
:01-01-2008 .. . . . . . ... . ................... ..... . 

:Stol , RobP-rt Johan ............ . . . .. . . . .... . . . . 
: 21 -04-1949, Leiden ...... . ................. . . . . 
:01-01 -2008 ....... ....... . .... . . . .. . ... . .. . ... . 

: Bosma, Johannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
:17 -04 -1943, Achtkarspelen .............. . . 
:01 - 01 - 2009 ........................... .. .. .... . 

:Brugman, Wilhelmus Jan Karel ................. . 
: 14-03-1948, Alkmaar . . ..... . .................. . 
:05-03-2010 .. . .................. . ........... .. . 

: Klevringa, Karel ... . ... . ................ .. ... . 
:09 -11-1950, Assen . ......................... . . . 
: 19 - 0 9 - 2 0 0 3 •••••••.•.•..••..•.••••••••••• , • • ••• 
:Concernroanager centrale staf ................. . 
: Volledige volmacht .... .. ... .. . . ...... . ..... .. . 

Blad 00003 volgt. 



Dossiernwruner: 01070263 

Na run 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 

Blad 00003 

: Rijrn , Tedo Lambert .... . ..... . . . .. .......... . . . 
:17-11-1974 , Uden ... .... . . .. ...... . .. . ........ . 
:15 - 02 - 2010 ............ . .. . . . . . . ... . .......... . 
:Concerncontroller . . ....... ...... . . ... ........ . 
: Volledige volrnacht ...... . . . .. . . .. .. .... . .. .. . . 

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen bep erkte 
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan verrneld op het uittreksel van de 
betreffende vestiging(en). 

Vestiqing <en) : 
Handelsna(a}m(en) 
Adres 

: OI'nrin . . .. . .. . . . . . .. .. ... ........ . . .. . .. . . . . ... . 
:De Dolten 11, 8465SB Oudehaske .. .. .. . .. . ..... . 

Alleen geldig indien door de karner voorzien van een ondertekening. 

Groningen , 06-04 - 2010 
Uittreksel is vervaardigd om 15.20 uur 

Voor uittreksel 

W. de Kleuver 
Directeur 

\ 
• 
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DU RN El 

1 lnleiding 

In opdracht van Arcadis Nederland BV is door PRA Odournet bv een geuronderzoek uitgevoerd voor de 
afvatverbrandingsinstallatie REC van Omrin te Harlingen. 

Voor de REC werd eerder een milieueffectrapportage opgesteld, waar een door Pro Monitoring opgesteld 
geuronderzoek deel van uitmaakte. 
Bij uitspraak van de Raad van State van 13 januari 2010 werd de door de provincie Friesland aah de REC 
verstrekte vergunning Wet milieubeheer vernietigd. Ten aanzien van het aspect geur werd in de 
uitspraak van de Raad van State opgemerkt: "Gelet op het bovenstaande berust het bestreden besluit 
waar het de naleefbaarheid van de geurnormen betreft, in strijd met artikel 3:46 van de Awb, niet op 
een deugdelijke motivering". De uitspraak van de Raad baseerde zkh voor een belangrijk deel op het 
deskundigenbericht, waarin een groot aantal kanttekeningen bij het rapport van Pro Monitoring werd 
gemaakt. 

De uitspraak van de Raad van State heeft tot gevolg dat de ingediende vergunningaanvraag moet worden 
aangevuld. Daarna zat de procedure verder warden doorlopen. Het thans uitgevoerde geurrapport is 
bedoeld als aanvulting van de huidige vergunningaanvraag. Het onderzoek zal zich in belangrijke mate 
baseren op de gegevens die ook werden gebruikt voor het eerdere onderzoek van Pro Monitoring en 
rekening houden met de kanttekeningen, die daarbij door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 
werd'::n 5ernaakt. 
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~OURNE1 

2 Beschrijving van de geurbronnen 

2.1 Bronnen beschreven in aanvraag vernietigde vergunning 

In de aanvraag die ten grondslag lag aan de vemietigde vergunning werd een drietal bronnen van geur 
bij REC Harlingen onderscheiden. 

1. De schoorsteen, via welke de verbrandingsafgassen Worden geernitteerd. De schoorsteen heeft een 
hoogte van 44 meter en een interne diameter van 2,5 meter. 
De ernissieduur van de schoorsteen zal 8.060 uur/jaar bedragen (continu minus de duur van perioden 
van stilstand, echter inclusief de uren (60 uur/jaar) van storingen in de rookgasreiniging of 
meetapparatuur). 
In de hat eerdere geuronderzoek van Pro Monitoring en het milieueffectrapport1 werd voor de 
emissie van de centrale schoorsteen een waarde aangehouden van 990.106 ge/h, ofwel 495 .106 

ouE/h. 
Aangenomen wordt dat er gedurende de uren van storing in de rookgasreiniging of meetapparatuur 
geen verhoogde geuremissie optreedt. 

2. De afvalbunker. 
Op momenten dat de verbrandingsoven in gebruik is wordt de verbrandingslucht onttrokKen aan de 
afvalbunker. Het gaat om 120.000 m3/h aan ventilatielucht. 
Tijdens stilstand van de verbrandingsoven valt de afzuiging van de afvalpunker weg. Dit zal 
gedurende ten hoogste 700 uur/jaar optreden. 
In de het eerdere geuronderzoek van Pro Monitoring en het milieueffectrapport is voor de emissie 
van de afvalbunker een waarde aangehouden van 198.106 ge/h, ofwel 99 .106 ouE/h. 

3. De overkapte opslag bodemas (vers product). 
De opslag bodemas (vers product) zal gesitueerd zijn direct naast de schoonwater· en 
vuilwatervijver. De opslag zal overkapt Worden. 
In de het eerdere geuronderzoek van Pro Monitoring en het milieueffectrapport werd voor de emissie 
van de overkapte opslag bodemas (vers product) een waarde aangehouden van 40.106 ge/h, ofwel 
20 .106 ouE/h gedurende 8.760 uur/jaar. 

' De relevante passages uit de genoernde rapporten zijn bijgevoegd als bijlage C. 
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DURNET 

2.2 Bron niet beschreven in aanvraag vernietigde vergunning 

Een bron die voorheen in de vergunningaanvraag niet als zodanig werd onderscheiden betreft de opslag 
van (wat oudere) bodemas in de buitenlucht. De locatie van de bron, die oostelijk van de weegbrug is 
gelegen, is rood orncirkeld in figuur a. 

Figuur a Locatie van de opslag bodemas op het terrein van REC Harlingen 

Maximaal wordt er 10.000 ton, ofwel 6.500 m3 bodemas op het terrein van REC opgeslagen. 
De hoogte van de opslag zal ongeveer 4 meter bedragen. Het maximale oppervlak van de bodemopslag 
inclusief talud zal ongeveer 2.300 m2 bedragen. 

De emissie van de bodemas-opslag kan worden berekend op basis van het maximale oppervlak en een 
specifiek voor dit soort rnateriaal geldend emissiekengetal. 
In 2006 werden door PRA Odournet uitgebreide geuremissiemetingen uitgevoerd aan de emissiepunten 
bij een grote afvalverbrandingsinstallatie in de provincie Drenthe2

• Behalve aan de rookgassen werden er 
ook emissiemetingen uitgevoerd aan de verbrandingsslakken (bodemas, vers product) en aan de 
bodemas-opslag. Bij de bodemas-opslag werd een ernissiekengetal vastgesteld van 0,0056 .106 ge/m2 .h, 
ofwel 0,0028 .106 ouE/m.h. 
Wanneer dit kengetal wordt toegepast kan voor de bodemas-opslag van REC Harlingen een emissie 
berekend worden van: 2.300 • 0,0028.106 = 6,4 .106 ouE/h. 

2 Rapport ESSW06A2 "Geuronderzoek GAVI en bodemassenopslag Essent Milieu te Wijster", september 2006. 
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2.3 Kritiekpunten van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak op 
emissiecijfers 

In het deskundigenbericht van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)van 1 juli 2009 wordt 
expliciet ingegaan op de emissiegegevens, die gebruikt werden in het geuronderzoek van Pro Monitoring. 

De StAB concludeert, dat er drie punten van kritiek zijn op de door Pro Monitoring gehanteerde 
emissiecijfers: 

1. De afvalbunker tijdens normale werktijd is ten onrechte niet als potentiele bron beschouwd. 

2. De buitenopslag van materialen is ten onrechte niet als potentiele bron beschouwd. 

3. Er is in het betreffende rapport gerekend met 700 uur stilstand per jaar (en dus emissie vanuit de 
bunker), terwijl dit 760 uur had moeten zijh. 

2.4 Verwerking kritiekpunten 

2.4. 1 Afvalbunker gedurende werktij d 

Wanneer de verbrandingsoven in bedrljf is, wordt er continu 120.000 m3/h uit de afvalbunker afgezogen. 
Overdag tijdens werkdagen is de toegangspoort geopend (om aanvoer mogelijk te maken), 's nachts en i n 
het weekend is de poort gesloten. Behalve de toegangspoort telt de afvalbunker geen andere openingen. 
Voor de ventilatiesituatie maakt het niet veel ult of de poort open of gesloten is. De poort is namelijk 
voorzien van een rolhek. Deze is doorlaatbaar voor lucht. Het oppervtak van de poort van de 
ontvangsthal (I x b) bedraagt 33 m2. Het netto oppervlak zal in de gesloten toestand (rolhek naar 
beneden) rnaximaal 10 % kleiner zijn. 

Een ventilatiedebiet van 120.000 m3 / h is gelijk aan 33,3 m3/s. 
Bij een open rolhek bedraagt de inwaartse luchtsnelheid ongeveer 1 mis; bij een gesloten rolhek zal de 
snelheid iets groter zijn. 

In het gevat van de afvalbunker van REC Harlingen zal de onderdruk in de hat plaatsafhankelijk zijn: 
relatief groot in de buurt van de aanzuigopeningen en vrij gering in de buurt van de poort. 
Het feit dater slechts 1 toegangsopening in het gebouw is, maakt dat de ventilatie voldoende zal zijn 
om diffuse emissies te voorkomen. Er kan nooit wind door het gebouw blazen; altijd zal de luchtstroming 
in de ruimte van de poortopening naar het aanzuigpunt in de bunker gericht zijn. 

Op basis van bovenstaande beschouwing kan worden geconstateerd, dat het kritiekpunt van de StAB 
weliswaar terecht was, maar dat een nadere analyse van de situatie heeft uitgewezen dat het niet 
aannemelijk is dater geuremissie vanuit de bunkerhal zal optreden. 
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2.4.2 Emissie als gevolg van buitenopslag van materialen 

In de vergunningaanvraag was tot voor kort nog sprake van opslag van brandbare afvalstoffen en 
bodernas in de buitenlucht. De buitenopslag is deels door de aanvrager ingetrokken. Er is in de huidige 
aangevraagde situatie nog slechts sprake van opslag van maximaat 10.000 ton bodernas in de 
buitentucht. 

De geuremissie van de opslag van bodemas is gekwantificeerd en zal bij de berekening van de 
geurbelasting van de orngeving worden meegenornen. 

2.4. 3 Emissie door afvalbunker tijdens stilstand 

In deze rapportage zal warden ultgegaan van 700 uur per jaar stilstand van de verbrandingsoven. 
Gedurende deze periode zal er (diffuse) emissie door deze bron warden verondersteld . 

Wanneer de installatie buiten bedrijf is, en daarrnee ook de luchtafzuiging uit de afvalbunker, zal het 
rolhek volledig dicht worden gemaakt. 

2. 5 Overzicht van de geuremissie door REC Harlingen in aangevraagde situatie 

Tabet 1 geeft een overzicht van de geuremissie van REC Harlingen in aangevraagde situatie. 

Tabel 1: Overzicht van de geuremfssie van REC Harlingen in de aangevraagde situatie 

Bron 

Schoo rs teen 

Afvalbunker 

Opslag bodemas (vers product) 

Opslag bodemas 
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Emlssleduur 

[h/jaar] 

8 .060 

700 

8.760 

8.760 

Geuremissle 

[106 ou£/h] 

495 

99 

20 

6,4 
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~~.LJRNET 

3 Toetsingskader 

3.1 Provinciaal geurbeleid 

De provincie Friesland heeft geen eigen geurbeleid. Daarmee is het landelijke geurbeleid zoals NeR van 
toepassing. 

De brief van de Minister van VROM van 30 juni 19951 vormt de basis voor de beoordeling van geurbelaste 
situaties. De essentie van deze brief is dat het bevoegd gezag dient vast te stellen welk niveau van 
geurhinder in een bepaalde situatie nog acceptabel is, en dat maatregelen ter bestrijding van 
geuroverlast moeten worden bepaald ih overeenstemming met het ALARA·principe~. In 2005 is het begrip 
ALARA in de Wet milieubeheer vervangen door het begrip BBT (Beste Beschikbare Technieken). Deze 
Beste Beschikbare Technieken moeten Worden toegepast om een hoog beschermingsniveau te bereiken. 

Als instrumentarium voor het bepalen van het acceptabel hinderniveau is in de NeR de hindersystematiek 
geur opgenomen. De hindersystematiek leidt tot het toepassen van een Bijzondere regelihg geldend voor 
een bepaalde bedrijfstak of tot een specifieke afweging voor een individuele situatie, rekening houdend 
met het landelijke en locale geurbeleid. 

3.2 Gebruikelij ke toetsingswaarden 

De kans op geurhinder wordt vaak beoordeeld aan de hand van geurcontouren. Een geurcontour geeft 
een geurimmissieconcentratie in combinatie met een bepaalde overschrijdingsfrequentie (uitgedrukt als 
percentielwaarde) weer. Bijvoorbeeld: de contour van 1 ouE/m3 als 98-percentiel vormt de begrenzing 
van het gebied waarbinnen een geurconcentratie Van 1 0Ue/l'Yl3 meer dan 2% van de tijd (175 h/jr) Wordt 
overschreden. 

Uit de Bijzondere regelingen uit de NeR en richtlijnen voor andere bedrijfstakken blijkt dat de volgende 
overschrijdingsfrequenties en geurconcentraties gebruikelijk zijn: 

Voor aaneengesloten woonbebouwing wordt in de Bijzondere Regelingen de 98-percentielwaarde 
toegepast. 
Een geurconcentratie van 1 ouE/m1 is gedefinleerd als de geurconcentratie waarbij van een groep 
mensen met een gemiddeld reukvermogen (panel geselecteerd volgens NEN·EN 13725) de helft van de 
mensen de geur nog net kan onderscheiden van geurvrije lucht. 
In de Bijzondere Regelingen liggen de toetsingswaarden in een bereik van 0,5 tot 5 ouE/m3 als 98· 
percentielwaarde; grensconcentraties lager dan 0, 5 ouE/m3 komen in de Bijzondere Regelingen niet voor. 

lndien wordt aangesloten bij de Bijzondere regelingen, geldt 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde als 
strengste toetsingswaarde. Deze waarde wordt doorgaans op nieuwe inrichtingen van toepassing geacht, 
voor bestaande inrlchtingen wordt in het algemeen een ruimere grenswaarde toegepast. 

' Opgenomen in de NeR. 
4 Au.RA staat voor 'As Low As Reasonably Achievable' 
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Kortdurende emissies kunnen Leiden tot kortdurende maar hoge immissies. Voor dergelijke bronnen geeft 
toetsing aan de 98-percentielwaarde onvoldoende inzicht in de geurbe.lasting van de omgeving. In 
Publicatiereeks Lucht nr. 82 is voor continue bronnen met behulp van het LTFD-model de relatie afgeleid 
tussen de verschillende overschrijdingsprofielen, waaronder het 99, 99-percentiel. Voor bedrijven waar 
kortdurende piekemissies optreden is het sindsdien gangbaar om tevens te toetsen aan 10 maal de 
concentratie waaraan als 98-percentielwaarde is getoetst, als 99,99-percentielwaarde5

• 

Hoewel het LTFD-model thans niet meer wordt gebrulkt, is er geen reden om aan te nemen dat de 
relatie tussen de verschillende percentielen bij het gebruik van het NNM sterk afwijkend zou zijn van het 
LTFD-model. 

3.3 Te hanteren toetsinsswaarden in het geval van REC Harlingen 

De geurimmissie rond REC Harlingen zal worden getoetst aan een normerlng die van toepas~ing is op 
nie1,1we situaties: 

• 0,5 our/m3 als 98-percentielwaarde 

• 5 our/m3 als 99, 99-percentielwaarde 

' De lmmlssiegrenswaarde van 10 je/m1 als 99,99·percentielwaarde werd vastgele_gd in de Nota Stankbeleid. 11990) 
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4 De geurbelasting van de omgeving 

4. 1 Verspreidingsmodel 

De geurbelasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een 
verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw Nationaal 
Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is KEMA STACKS versie 2009.1. 

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer op 
basis van hel Gaussisch pluimrnodel. Het betrefl een ' tange tennijn' berekerring en de l>eschouwde 
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 berekent op verschillende roosterpunten de immissieconcentratie voor elk 
afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend gedurende welk percentage van de 
jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde uurgemiddelde immissieconcentratie wordt 
overschreden. Het resultaat wordt weergegeven in de vorm van geurcontouren. 

4.2 lnvoergegevens 

lnvoergegevens voor het verspreidingsrnodel zijn bronkenmerken zoals de geuremissie en de emissieduur 
en omgevingskenmerken. 

Tabel 2 geeft een overzicht van de gebruikte brongegevens. 

Tabet 2: Brongegevens voor de verspreidingsberekeningen 

Bronomschr1jving x y H Q Emissie Emissie Emissie- Brontype en 
duur emfsslepatroon 

[m] [m] [m] [MW] [106 OUE/h) [ouds) [h/jr] 

Schoorsteen 157675 578307 44 9,3 495 137.SOO 8.060 Puntbron met 
gebouwinvloed, 
Seizocn + blok 

Afvalbunker 157828 578279 5 0 99 27.500 700 Puntbron met 
gebouwin\lloed, 
Seizoen + blok 

Opslag bodemas (vers 157809 578331 1, 5 0 20 5.556 8.760 Puntbron met 
product) gebouwi nvloed, 

con ti nu 

Opslag bodemas 158033 578167 1,5 0 6,4 1.779 8.760 Puntbron met 
gebouwinvloed, 

continu 
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De overige invoerparameters zijn weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3: lnvoerparameters voor de verspreidingsberekening met het NNM 

Meteorologische periode 

Ruwheidslengte "Zo 

Grensconcentratie en percentielwaarde 

lrnmissiegebied 

Roosterafstand 

Receptorhoogte 

1999 - 2008 

0,077 m'1 en 1 m 

0,5 ouE/m3 als 98·percentielwaarde 
5 ou. /m3 als 99,99-percentielwaarde 

RDC X:156.000 160.000 
RDC Y: 577 .000 - 581.000 
(4.000 x 4.000 m) 

80 m 

1,5 111 

1) De ruwheidslengte is bepaald aan de hand van de KNMI ruwheidsfile (op basis van de gridcoordinaten in Amersfoortse 
coordinaten). 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor 2 ruwheidslengtes (z0 ): 

• Z0 = 0,077 m : dit is de waarde die op basis van de grootte van het rekengebied en de coi:irdinaten 
ervan uit de KNMl-file, die onderdeel uitmaakt van het NNM, kan worden afgeleid. 

• Z0 = 1 m : dit is de hoogste ruwheidslengte waarmee het NNM kan rekenen. Gebruik van deze waarde 
komt neer op een 'worst case' benadering van de ruwheidslengte in de toekomstige situatie waarin 
de omgeving veel sterker bebouwd is geraakt (met een hogere waarde kan niet gerekend worden). 

• Er is geen rekening gehouden met een andere ruwheidslengte boven zee. Het NNM is niet bedoeld en 
ook niet gevalideerd voor berekeningen boven grote wateren. Voor de geursituatie rond REC 
Harlingen is dat ook niet relevant: geurcontouren gelden uitsluitend daar waar zich geurgevoelige 
objecten kunnen bevinden. Daar waar gewrcontowen open wateren overschrijden, zijn ze eigenlijk 
nlet relevant. 

Bij de schoorsteen en de afvalbunker is er rekening gehouden met gebouwinvloed. Daarbij is er rekening 
gehouden met volgende afmetingen van het omhullend gebouw: l • b • h = 159 m * 42 m * 38 m. 
De hoogte van het omhullend gebouw werd berekend als gemiddelde van de hoogte van de 
rookgasreiniging (31 m) en het ketelhuis (44 m). 

Alleen bij de schoorsteen is er rekening gehouden met de invloed van thermische pluimstijging als gevolg 
van warmte-inhoud. Er werd uitgegaan van een afgasdebiet van de schoorsteen van 205.000 m0

3 /h 
(14% vocht en 11% 0 2) en een afgastemperatuur van 130°C. 

De opslag bodemas (vers product) en de opslag van bodemas werden als puntbron met gebouwinvloed 
gemodelleerd. 
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4.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen 

4.3.1 Ruwheidslengte z0 = 0,077 m (KNMl-waarde) 

In figuur b enc zijn de contouren weergegeven van respectievelijk 0,5 oue/m3 als 98-percentielwaarde 
en 5 oue/m3 als 99,99-percentielwaarde. 
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_d 
---- - 0.4 

0 
98 % percentiel scenario: ARCAlOA ZO KNMI V3 

Figuur b Geurcontouren van 0,5 en 0,4 oue/m3 als 98-percentielwaarde als gevolg van REC te 
Harlingen uitgaande van een ruwheidslengte z0 van 0,077 m (waarde volgens KNMl-ffle) 
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0 
99.99 % percentiel scenario: ARCAlOA ZO KNMI V3 

Ffguur c Geurcontour van 5 en 3 ouE/m3 als 99, 99-percentlelwaarde als gevolg van REC te Harlingen 
uitgaande van een ruwheidslengte z0 van 0,077 m (waarde volgens KNMl-flle) 
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i 
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4.3.2 Ruwheidslengte z0 = 1 m (maximale waarde) 

In figuur d en e zijn de contouren weergegeven van respectievelijk 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde 
en 5 ouE/m3 als 99, 99-percentielwaarde. 

0 
98 % percentiel scenario: ARCAlOA ZO lm V3 

0.5 

- 0.4 

4000 '> 
v .. ... 
<( .,. 

Figuur d Geurcontouren van 0, 5 en 0,4 ouE/m3 als 98-percentielwaarde als gevolg van REC te 
Harlingen ultgaande van een ruwhefdslengte z0 van 1 m (maximale waarde) 

e 
j 
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Figuur e Geurcontouren van 5 en 3,5 ouE/m3 als 99,99-percentielwaarde als ge-volg van REC te 
Harlingen uitgaan(le van een ruwheidslengte z0 van 1 m (maximale waarde) 
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4.4 Bespreking van de resultaten 

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dater binnen de contour van 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde 
geen woningen gelegen zijn, ongeacht van welke ruwheidslengte wordt uitgegaan. 
Zowel uitgaande van een ruwheidslengte van 0,077 m (de waarde volgens de KNMl -file) als van 1 m 
bedraagt de maximale geurconcentratie ter plaatse van woonbebouwing 0,4 ouE/m3 als 98-
percentielwaarde. 
De gebouwinvloed van REC Harlingen is dusdanig groot dat veranderingen i n de omgeving (meer 
bebouwing) nauwelijks invloed zullen hebben op de geurimmissie. 

Hetgeen voor de 98-percentielwaarden geldt, geldt ook voor de piekitnmissies (in beeld gebracht in de 
vorm van 99,99-percentielwaarden). De maximale geurconcentratie ter plaatse van woonbebouwing zal 
ongeveer 3 our / m3 als 99, 99-percentielwaarde bedragen. 

4. 5 Conclusie 

Op basis van de resultaten van de verspreidingsberekeningen is de conclusie gerechtvaardigd, dat REC 
Harlingen zal voldoen aan de geurnormen die op het bedrijf van toepassing zijn. 
De geurbelasting van de omgeving hoeft geen enkele belemmering te vormen voor de vergunbaarheid 
van REC Harlingen. 
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5 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van Arcadis Nederland BV is door PRA Odournet bv een geuronderzoek uitgevoerd voor de 
afvalverbrandingsinstallatie REC van Omrin te Harlingen. 

Bij uitspraak van de Raad van State van 13 januari 2010 werd de eerder door de provincie Friesland aan 
de REC verstrekte vergunning Wet milieubeheer vernietigd. 

De uitspraak van de Raad van State heeft tot gevolg dat de ingediende vergunningaanvraag moet warden 
aangevuld. Daarnazal de procedure verder warden doorlopen .. Het thans uitgevoerde geurrapport is 
bedoeld als aanvulling van de huidige vergunningaanvraag. Het onderzoek heeft zich in belangrijke mate 
gebaseerd op het bestaande onderzoek van Pro Monitoring en er is nadrukkelijk rekening houden met de 
kanttekeningen, die daarbij door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak werden gemaakt. 

De opslag van bodemas, die eerder verwaarloosd werd, is in het nieuwe onderzoek gekwantificeerd op 
basis van emissiekengetallen verkregen bij een vergelijkbate installatie. De overige emissiecijfers 
werden ontleend aan het milieueffectrapport en het geurrapport van Pro Monitoring. 

Tabet 4 geeft een overzicht van de geuremissie van REC Harlingen in aangevraagde situatle. 

Tabel 4: Overzicht van de geuremissie van REC Harlingen in de aangevraagde situatie 

!!~on 

Schoorsteen 

Afvalbunker (op momenten dat de 
verbrandingsinstallatie niet in bedrijf is) 

Opslag bodemas (vers product) 

Opslag bodemas 

Em:-:i:;icdu;.;; 

[h/jaar] 

8.060 

700 

8.760 

8.760 

u~u• ~ff1h::titt 

(106 ouc/h] 

495 

99 

20 

6,4 

De afzuiging van de afvalbunker tijdens gewone procesvoering zal voldoende zljn om diffuse emissies te 
voorkomen. 

De geurimmissie rond REC Harlingen is getoetst aan een normering die van passend is voor nieuwe 
situaties: 

• 0, 5 ouE/m3 als 98-percehtielwaarde 

5 ourlm3 als 99, 99-percentielwaarde 

Bij de verspreidingsberekeningen is rekenlng gehouden met de veranderingen die er in de toekornst in de 
omgeving van REC Harlingen zullen plaatsvinden: behalve voor de huidige ruwheidslengte is er tevens 
een berekening uitgevoerd voor een maximale ruwheidslengte van 1 m. 

Op basis van de resultaten van de verspreidingsberekeningen is de conclusie gerechtvaardigd, dat REC 
Harlingen zal votdoen aan de geurnormen die op het bedrijf van toepassing zijn. 

De geurbelasting van de omgeving hoeft geen enkele belemmering te vormen voor de vergunbaarheid 
van REC Harlingen. 
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ET 

Bijlage A Journaal NNM, zo volgens KNMI 

K~MA STACKS 2009 
Release 23 sep 2009 

Stof-identiflcatie: GEOR 

start datum/tijd: 08/04/2010 16 : 30 : 33 
datum/tijd journaa l bestand : 08/04/2010 21:41:18 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentiel en 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

De X- coordinaat is voor de achtergrondconcentraties opgesohoven met 
De Y-coordinaat is voor de achtergrondconcentraties opgeschoven met 

Alleen bron(nenl-bijdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Eiodhoven, vertaald naar locaLiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 157920 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 87672 

km: 
km : 

De wind.roes: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %l op receptor
lokatie 

met coordinaten: 157920 
579001 
gem. wi ndsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 ( - 15 - 15) : 3790.0 4.3 3.8 257.50 
2 ( 15- 45) : 4 672 - 0 5.3 4.3 157.10 
3 ( 45- 75) : 7122.0 8.1 4.5 160.80 
4 ( 75-105) ; 5386 . 0 6.1 3 . 8 216 . 70 
5 (105-135) ; 4598 . 0 5 . 2 3.8 358 . 00 
6 (135-165); 6394,0 7.3 4.2 555.60 
7 (165-195): 9015.0 10 . 3 5.0 1143.40 
8 (195 - 225) ; 12887.0 14 . 7 6.0 2204 . 30 
9 (225-255) : 11156 .o 12.7 7.3 1606.10 

10 (255-285): 9233.0 10 . 5 5.9 1066.10 
11 (285-315): 7385 . 0 8.4 5 . 0 925,20 
12 (315-345) : 6034,0 6.9 4.2 494.30 
gemiddeld/som: 87672. 0 5,2 9145.10 

lengtegraad: 5 .0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index 1 . 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoe£ficient) 0.20 
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2499 Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied [ml 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie 
Boogte berekende concen traties [m] 

0 . 0767 
windrichtingsafhan kelijk genomen 

1.5 

Gemiddelde veldwaarde concent rati e [ge/m3] : 0.01538 
hoogste gem . concentratiewaarde in het grid : 1 .16313 
Hoogste uurwaarde concentrati e in tijdreeks : 230 . 30630 

Coordinaten (x, y) : 157760, 578360 
Oatum/tijd (yy,mm,dd,hh) 2003 8 7 7 

Aantal bronnen 4 

********* Srongegevens 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 l 159 .0 
Aoogte van het gebouw [m ] 37 . 0 
Orientatie gebouw [graden] 160 . 0 
x coordinaat van gebouw {m ] 157793 
y- coordinaat van gebouw [m ] 578280 
Schoorsteenhoogte ( tov maaiveld) tmJ 4 4. 0 
Inw . schoorsteendi ameter (top) : 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2.80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 56 . 94000 
Gem . uitlree 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 : 80710 
(Bedri j fsuren zijn uren meL een emissie > O) 
gemiddelde emissi.e over bedrijfsuren : (ge/s) 137500 

*** ***** * Brongegevens van bron 2 
** BRON PLUS GEBOUW * * Opslag bodemas 

X-positie van de bron [m) : 158033 
Y-positie van de bron [m) : 578167 
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 coordinaa t van gebouw [m) 157793 
y coordinaat van gebouw [m) 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 2.0 
Inw. schoorsteendi ameter (top) : 29 . 00 
Uitw . schoorsteendiameter (top) : 29.10 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0.05000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0.00008 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem . warmte e.missie over bedri jfsuren (MW) 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aanta l bedrijfsuren: 87672 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedriifsuren : (ge/s) 1779 
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********* Brongegevens van bron 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** Bunker REC Harlingen 

x-posiLie van de bron [m] : 157828 
Y-positie van de bran [rn] : 578279 
kortste zijde gebouw [m] 42.0 
langste zijde gebouw [m] 159.0 
Hoogte van het gebouw (m] 38.0 
Orientatie gebouw [gradenj lGO.O 
x coordinaat van gebouw [m ] 157793 
y=:coordinaat van gebouw [m ] 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 5 . 0 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 5 . 74 
Oitw . schoorsteendiameter (top) : 5.75 
Gem. volumeflu~ over bedrijfsuren (Nm3) 0.05000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0.0020 2 
Temperatuur rookgassen (K) 285.00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 6962 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > OJ 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (ge/s) 27500 

A••••++•• Brongegevens van bcon 4 
k~ BRON PLUS GEBctm ... Cp:;lag bodema,; (Vel'.5 pi:uJ.u1..L.) 

X-positle van de bran (ml : 157809 
Y-positie van de bron (m ) : 578331 
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 [ml 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml 1 . 5 
Inw . schoorsteendiameter (top) 10.00 
Uitw. gchoorsteendiameter (top) 11.00 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0.05000 
Gem . uit tree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 . 00066 
Temperatuur rookgassen (K) 283 . 00 
Gem . warmte emissi e over bedrijfsuren (MW) 0 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante ingelezen - waar de 
Aantal bed.rijfsuren: 87672 
(Bedrijfsuren zijn urea met een emissie > O) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 5556 
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Bijlage B Journaal NNM, zo = 1 m 

KEMA S1'ACKS 2009 
Release 23 sep 2009 

Stof-identificatie: GEUR 

start datum/tijd : 08/04/2010 21:41 :45 
datum/tijd journaal bestand: 09/04/2010 02:07:39 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentrat ies 
In het percentielenbestand is aangegeven op boeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

De X-coordinaat is voor de achtergrondconcentraties opgeschoven met 
De Y-coordinaat is voor de achtergrondconcentraties opgeschoven met 

Alleen bron(nen)-bijdxagen berekend! 

Meteo Schiphol en Ei ndhoven, vertaald naar locatiespecifiek:e rneteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 157920 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 rneteo- uren waarmee gerekend is 87672 

km: 
km: 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 

met coordinaten : 157920 
579001 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag (mm) 

1 (-15- 15): 3790 . 0 4.3 3 . 1 257 . 50 
2 ( 15- 45) : 4672.0 5.3 3 . 5 157.10 
3 ( 45- 75) : 7122 .o 8. 1 3 .7 160.80 
4 ( 75-105) : 5386.0 6.1 3 . 2 216 . 70 
5 (105-135) : 4598.0 5.2 3 . 2 358.00 
6 (135-165) : 6394 . 0 7.3 3 . 5 555.60 
7 (165- 195): 9015 . 0 10.3 4 .1 1143.40 
8 (195-225): 12887 . 0 14. 7 4 . 8 220 4. 30 
9 (225-255) ! 11156.0 12 . 7 5.7 1606 . 10 

10 (255-285) : 9233 .0 10.5 4.7 1066.10 
11 (285-315): 7385 .0 8 . 4 4. 0 925.20 
1 2 (315-345) : 6034 .0 6 . 9 3.4 494.30 
gemiddeld/som : 87672.0 4.2 9145 . 10 

lengtegraad : 5.0 
breedtegraad : 52 .0 
Bodemvochtigheid-index 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0.20 
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~O.LJRNET 

2499 Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied [mJ 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie 
Hoogte berekende concenLraties (m] 

1 . 0000 
windrichtingsafhankelijk genomen 

1 . 5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ge/m3] : 
hoogste gem . concentratiewaarde in het grid : 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks : 

Coordinaten (x, y) : 157760, 578360 
Datum/tijd (yy,mrn,dd,hh) 2004 9 2 8 

Aantal bronnen 4 

*****~*** Brongegevens van bron 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** schoorsteen REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] : 157675 
Y-positie van de bron [m] : 576307 
kortste zijde gebouw (m] 42.0 
langste zijde gebouw [m] 159.0 
Hoogte van het gebouw [m) 37 . 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 . zchoorstecrndiamcter (t:.op) 2. :JO 
Uitw. scboors teendiarneter (top) : 2 .80 

0 . 00896 
0 . 47313 

36 . 33067 

Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 56.94000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 17.12340 
Temperatuur rookgassen (K) 403.00 
Gem. warmte emissh• over bedrij fs11ren (MW) 9. 272 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 80710 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (ge/s) 137500 

*****T*** Brongegevens van bron 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** Opslag bodemas 

X-posit.ie van de bron [m] : 158033 
Y-positie van de bron [ml : 578167 
kortste zijde gebouw [m] 42.0 
langste zijde gebouw [ml 159.0 
Roogte van bet gebouw [ml 38 . 0 
Orientatie gebouw [graden) 160.0 
x coordinaat van gebouw [m] 157793 
y=coordinaat van gebouw [m) 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml 2 . 0 
I nw. schoorsteendiameter (top) ; 29 . 00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 29 . 10 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0.05000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0. 00008 
Temperatuur rookgassen (K) 283 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 87672 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (ge/s) 1779 
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********* Brongegevens van bron 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** Bunker REC Harlingen 

X-positie van de bron [m] : 157828 
Y-positie van de bron [m] : 578279 
kortste zijde gebouw [m) 42.0 
l angste zijde gebouw [m] 159.0 
Hoogte van het gebouw (ml 38.0 
Orientatie gebouw [gradeo] 160.0 
x_coordioaat van gebouw [m] 157793 
y coordinaat van gebouw (m] 578280 
Schoor3teenhoogte (tov maaiveld ) (mJ 5.0 
Inw . schoorsteendiameter (top) 5.74 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 5 . 75 
Gem. vol urneflux over bedrijfsuren (Nm3) 0.05000 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 . 00202 
Temperatuu r rookgassen (K) 285.00 
Gem . warmte emissie over bedriifsuren (MW) 0 . 000 
Warmte emissie voor deze bron constante - inge lezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 6962 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (qe/s) 27500 

• • • • • •· • • •' srongegevens van bron 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** Opslag bodemas (vers product) 

X-positie van de bron [m] : 157809 
Y-posiLie van de bron [m] : 578331 
kortste zijde gebouw [m] 42,0 
langste zijde gebouw [m] 15 9.0 
Hoogte van het gebouw [m] 38 . 0 
Orientatie gebou w [graden] 160 . 0 
x coordinaat van gebouw [m] 157793 
y- coordinaat van gebouw [m] 578280 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
Inw . schoorsteendiameter (top) : 10 . 00 
Uitw . schoorsteendiameter (top) 11 . 00 
Gem . vol umeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 . 00066 
Temperatuur rookgassen (K) 283 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW} 0 . 000 
Warrnte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren : 87672 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde ernissie over bedrijfsuren: (ge/s) 5556 

L 
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Bijl'age C 
Relevante passages uit het milieueffectrapport en het eerdere 
geuronderzoek van Pro Monitoring 

: 
Q, . 

• 
~ .. c 

r Of I I 1 I I I •~ L 
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4..5.1 Lucht 

4.S. I. l Emissies vo11 ch11misclse cumpo11ente11 
De REC zal leidcn to1 schoorsteenemissics, die door 1oepasslng van BBT c.q. een ullgeb~id systeem vnn 
rookgasreinisiog (ROR) zoveel 1110gdijk zullen wordeo bepcrkt. In ondc~tllalld~ lab<I is ccn ovcrzicht g~a,•cn Ya11 
de aaogehouden grcnswsardm ~n aan1.ien van de sclloorsteenemissu". 

Tub.:/ J 6 n..~r;lchl t!nvt>~t11Jddclll.' :K!hiWS1Cl'1>C1111Uk• NE<' (111" •'Nm bi/ II% ('1) 
l:01Dponcat Vc.rwKhLinv !11.uin1u111 / OVA~ls 

-l>Hrdt C.arantiMwaanlt 
(oonve levenneieT) 

Fiin MflPM••l l <S <S 
NO. • 70 <70 < 70 
(,'() 30 <30 <50 
so 10 <jO <SO 
C.H. s < 10 < 10 
HCI 2 < 10 < 10 
Ill' 0.2 <I < I 
Cdc11TI 0.00'2 <O.OS < O.llS 
IIQ 0.01 <0,0S <OOS 
Som &ware mcWcn OJ <OS .. u.s 
Oiuxin<n CD rurallC:U (fl8 
fEOINm'i 

O.Dl <0,1 < 0,1 

Nll1 3 <11) . 
l ,,, .. fl I ·' < I ,, " cc:.! l;'<b.uocrJ op ll'A'I""' kft h•J 3AVI 1 C ~ I n>&im • 0,002 "1f/ m resp. 1,017 ~s/ru'J 

mo.'11\dgemiddeldc ovcnxnkomsti& Iha 

De genoemde emissiewaarden zijn gebasecrd op de voorxcsteldc coolii;unitic vw1 de ROR •. Ovcrigens zijn 
bedoelde d11&Seiniddelde verwachtingmaarden (tevens) gehamcml als mo.ximale jaargemidd~ldc 
cmi~~ieoonoentratic.s, a.on de hnnd waarvan do gcvolgcn voor bet milieu {oprredende immisslcconcen!ralics) in 
hoofdsluk 6 zljn afgeleid. Vooreen naderc uirwcrking wordt vuwel!Cn niw bijlagc 4.il. 

4.S.1.2 Ge11r 
De afvalbunkcr is gcsituccrd in ccn gcslotcu ovc~laghal, waarin ocn aanlaJ ve.1tilnticroosten; in de gcvcl uil worden 
gcplulSl •n W3111'in de !:fOle 0\'Cl'h"'1dclet1t .ml opcnstaan Jn de periode d~I et :lal>V04:f j~ (dugperiode). 
Hct oppervl~ vllll de bunl.cr 111 tlc.nv~lushnl is 16,S ll 40 meter - 660 m1. De gemidddtle gcurot10centn1tie van de 
lucht boven lift Dfvnt in de hlnlkcr ~ 3000 3C-t11~ (gemeren door W 18 in novcmber 2006 op .E!oop:irk Do Wierde). In 
de nonnata bcdrijl51oestnnd (8000 uur) wordt de lucht in de ha! af,ie?.ogcn om le worJeo benul als 
verbrandingslucht. hicrdoor wordt vooricomen dat de geur van het afveJ nur builcn wordt i:cCmittcCT<!. Bij stilsWid 
van de insl.lllat.ic (760 uur) is er spra.~e vaJ1 een Sllllioofrc situatie, waaibij middcls n.ttuurlijke uu via de roomrs 
en deurcn enigc gcurcmissic kan ontstaan. Uitgaandc Vllll een verve1'in~debict van 66.000 Nm1/ut1r en""" 
getwbeluting v11113.000 c.e.1Nm1, ~tug! de geuremissie gedur~ boveownnelde periodc clan 198. 10• 
g,c)uur. Overigens is hicr sprake van ccn oven>chalting; bij _., gep!Mdo ~ih"Wld in! de bunkft immm eent -voor 
mver mogcliJlt- wordcn lecggodraaid. 
U11 de scl1oontoet1 ~I mee do gereini~dc ftfg;i.ssc11ecn1el.c1c ~uirmi)>ir vriJl.w11en Ftdrt~ it bij eco 
w1bR111tlmi;\lmtall.&1ic '~ hoosc:iJorlsdl ftf\o.11 (l!'I IA) «n W2!1rM '"n .t.608 ~c. m' ~ifhoudcn (ECD, 200~). 
Oe tocak ~urtmi~le bcdms111 bii CCll molcg"Ulkblci '"' ~fi•·rond ~ ll.000 Nm11\iur diUllnce 990 • 10• tel'laur. 
lllcrmee is waarschijnlijk spralce v1111 un worst cas~dcrin& c.q. van een stcrlto ovcrschatting: -.oor een 
vergtlijkbare installalie (de J" lijn van AVl-1\vcoce) wotdt gesproken over 72 tot 160 mi!joen g.e/utJ<". 

en de 'gcmiddcldc' ~'·cr»ng ~tlll bij cco 'ccmiddelde' ln1NI c.q, ""'210nstcllin& VIW hcl le ntf>rlndcn al\11. llll 
1111.•timwn·waastlo Ci seb.sccnl op de minim:osl 1.egorendcc:rdc waardcn door de lc\Crancicr \'IJl clc RGR bij mi '"'m. 
case samtns10Uing van hel afva.lptltlcd le. do """"'rp-spccllicatil.'9 V1lll de REC: 

r I 4 ! • ! I : . ~~ 
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Dole bij dcslakkenbunkcr is sprake van cen zekcrc emissic: ovcroenkomstig het Ml!R van 1\vence (1.le hie1boven) 
wordl voor de slalckcnopsl114: bij de REC een w881de van 40 miijocn scluur aangel1oudcn. 

4.5.1.3 Di.bi,re emir;sie.s van stof 
Na.ast de emissicvon ti.in 5tof (PM10) uit deschoorstecn kan blj doopslag en vcrhlding VlWl de bodemas diff\m: 
emis.~lc.~ \1811 stof ontslaAn. De~ s1ofemisslC$ zullen word en vootkomcn door de bodcmas in valdcen op to sloan en 
w nodig te bevochtigen, voordat de bodemas wordl v~laden. 

4.S.1.4 Em1'.t.ries lijdms afeijkende hedriffio11wandighed1m 
In 111kl 01.J W••rden de nwgclijkc a.f\,·11kendc bcdnJl$om~nn~i!lh•d~n bN•ocnut en wonfcn tie bfheersmaatregelen 
tocgchchL U11 Jaze ual>cl l>lij~I du1 in geval ~ringen ol c~l~1nitcirr11 er 011g«o1nrotc~rdt luclucmissies ten gcvol1:c 
V.lll (bllllkCr)br.llld )<11n11<:t1 OlllSl~tl . ~ (RCR.-)ilbllllltrtfc iS nict U!IS,(tUlt mtl CCII "-8· by•pa.1$, waatdoor 3ecu 
011get\lntrofccrJc t11chtcini0>ie> va11 011i,oertinii;de rookgu~n ~111111c11 ~rijlw11wn. 
Wrdcr ltunncn In hel gcbquw bcptrklo emi"ics Y.11'1 hul1mofll.n en n;j1du<n "'°°11(0111en, die C<!lucr ccn>'oudig 
k"nnc1l \\'llfdCll l)Pl;Crui111d. ~1.t llUl(>$.IOlfo1 en R$1dUCll YUflllCll fllCI clktl.'lf gccfl jlOIMtlijJ..c 1cJt1icp1odUillcl\, 

"u.o.nloor gccn cmii.si~ nw J~ luchl v•llcn on~l.ifin ll111~ics ttMr hc1 W31Cl en/of de bc><.l\!1n 1<un 1>1> b.ui~ ,.~n de 
;: rrdh.n •11•H~J:I~ .. ; ... Jvo~''°"'Mih\i11IU;.. 

4.S.2 ~ 
Mel de nicuwe in$1allotie ta! ook ccn oantal nicuwe, additlonele geluidbroMcn samenhangen. 
Door de tocp~'Sing van BBT wonlt verwacht dat de geluiduilSIJ'aling nw de omgeving ocht« relaliofbcperkt z.aJ 
zijn . .Z., l~ hol gebouw opgcbouwd uit ccn bc10Men fwtdalic en vloer met da.atboven ecn sialen conslnn:tic en ccn 
gcrsolecrde dubbele alwn!niumbeplating. 

Als belM!!rilks1c$U1lio1udr~V111t~ broMen 11\lf'llct1 Aillll!elncrkt: 

C!1111i..1IUd1rtU1n"o Gefuidse,n1ium 

On1van»11uil 80dll{A). uitsttalinll 
Rctcl on ROR·lletouw !I0.111l'AJ, biMe1111cluiu 
Stonn"'lhlaas 85 dDfAl. incl. omlcastinv 
VerLadcn van ooniaineTs 108.2 dD(A) 
Sloomlc;dino. -z.ic: £c-lui&nrfth1tt 
Scboo!Jl«rl IJ<ldl)(A) 

D.wna:ast iaJ QOk met het transport en de handlini: van afvolstoffcn op hcl terrcin een zckcre geluidsemissic 
W1mcnlw1~cn 

C:.tuld>1mnncu GctuJd~c.miWe 

VDCluw11gon.H IS lo11/ul 102.l tlllli\' 
R<>lOlllllW l'ofMl<ll4\llO 130 kflllul 94 9 t.IJ)(A) 
Sho•~l 9Htll\IA) 
Mal>lolo~ 101.7 dlllt\l 
Rcochslacl.tt 101.ldll(Al 

4.5.3 Bodcm en grondwat~r 
Gelet op bet gewichl van c.q. do slalische belasting door REC in relatie IOI de plaatseujkc bodemopbollW, 211llen 
lijdcns de bouwfese (in bcpcrkte male) heiwcrkz.iwmhcdcn moelcn wordcn vtnich1. 
De insiaUatic wordl met de v~isre bodembescltcrmcnde voo!2ieningen uitgcn.isl, QOJlforrn. NQ!iolllllc Richllijn 
13odembescherrncnde voon:ieningcn (NRB), ca1egorie A, waardoor spntkc is van cen vc1waarloosbaar ri.sic:o op 
vemntreiniging van bodem tn grondwatcr. Voor de bouw ul in ieder gcval een nul.situmricouderzock warden 
vmicl11. 

06&IOR.MER.H4(voorto!UOmeo acihileitXdcl\·2(del) scplcmbcc 2007 1'1g(OJ1 26 VM )4 
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8.ouRNET 

Ovtrigt (Ompontnle11 
Voor HCl!HF, NI I, en Hg zljn gccn (oeruelelbetrouwban:) gegcvent omltenl dt l\ctucle 
achrt.rgrondcol!C4'ntrnties bckend. Dcrt1alve is ann d~ hand van achtcrgronddatH omtrcni de algcmene 
h•chtk,velitcit in Nederland etn naderc inschatting gemaalct (ne hitrt>own). Op grond dBaNan wordt ccn 
maxlmale roemuue van de gemiddelde immlssicconccntratie afgeleld vim O,S% voor kwlk e11 1,&% voor 
cadn1ium . De bijdrnge \11111 c.q. bet normgcbruik door de REC·lmmi~sic voor dor.c componcntcn bcdraagt 
(vccl) minder dan 1%. Voor de overige componeoteo is de gesehallc toc1111mo van de 
acl11ergrondconceatratie i;cring; de versle.:htcring voor HF bcdrllJ\gt bijvoorbceld 0,7%. Voor allc 
verblndingcn blljvcn de geldende l11chlkw11liteitsnormen' ruunsch11ou onderschreden. 

evenals voor Vtel a.ndere verbindingcn zijn ook voor dioxinen/dlbezofu...,,en seen actuclc 
achtergrondcljfi:rs belcenti. In 1993 bedNc11 de ac!uer~ndco11ccntr:itie in een l311delijke omgevin~ 
(Wijnandsmdc en Zegvcld) gcmiddeld 36 • UY" g/m (Al!A, 1999). Uitgaande von dc:r.e waardc bt'd111llg1 
de bijdragc van de lt£C \'OOr d• VA -gcmiddcld over her grid- ca. 0,07%. De rotale jaArlijksc emissie in 
Nederilllld is sinds bej1inj arc11 '90 stcrk afgenomen (tusscn 1990-1998 met ca. 90%). lndien de werl<elijkc 
ach1crsrond iomidd~ls 10• l11gei- is, ga:it de rclatieve bijdragc evcnrcdig omhoog. Ook dftn 11eld1 c:cbtcr dot 
do verslechtcring van de luch1kwnli1eit rengcvolgc van de RcC -ook voor dioAincn· relatier gcrin&f 
verwaarloos~r klcin is. 

6.2.2 3 Geur 

Met behulp van het nieuw nariomal model zijn de ccuroontoun:n bcrekcud die als aevolg van de REC mllen 
optrcden. I Jieibij zijn zowel de schoorstttneruissics 111s de bunkeremissicj (bij nil.stand van de REC) en de 
sl:U<kcnopslag belt9kkm. Voor d" totale emissi=hanillg worth verwa:r.en nlllf hoofdStuk 4. 
In ondrrstaandc figuur zijn de contourcn wcicrgegeven \'OOr de 98·pcrccnlielwwclcn. De 11eschetstc 
contouret1 veri>inden de puntcn in deomgcving waar gcdurende 2".4 van de Hid in ecnjaar (d.w z. 176 
uur/ja:v) een zckere gcuremissie word! ovcrschreclcn. 

Uit ck figuurb1ijkt dal.de maximolc gcurimroissics in de dircctcomgcvlng Y3n de RIOC (en clan met name 
van de bunker) 1.11Uen optRden. De contour voor l g,elm' <4lafs 9&-pcrcenticl waarde. die vcelal ook in Itel 
Nedcrlands gewi>eleid als nonn wordt sehanttttd, bcvindl zich echter nog op ofbinneo de gre~n VM 114't 
inclwlrictcm:in. ~liCt' bcvinden rich gccn gcurgcvoclicc objcctcn (nnot: de gcschetst "oonhuizco ~ 
niel nice.-cn ~jn ll\I industric!c~in). 
Builcn het bcdrij(\tcm1in warden geuremissies van O,S g.cl rn' of minder aani:c1roffcn. 

voor lmil: is de (sdtefJl") >tmcf\,1i:udc \'OOr 2013 80lli~bo11dcn 
blj -gtU1COn~Qtn1ie Vlln l gcllN<llMidlrn' r.11 ck licln '"° cco gcw-pMcl de geur """"'""'•"-

060.0R.MER.H6(milicugevolgcn)(dcl)-2(c2) seplcmbcr 2007 P98i1m 11 van 28 
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2. lnvoergegevens verspreldlngsberekenlngen 

Uilgssnde van bronemlsslegegevens van de arvalverbrendlngslnstallatle, de bunker en de 
&takkenopstag Is de bijdrsge van de insi.Ualfe aan de tuchtkwallleil op de omgevlog bepaald me! 
h&l Nleuw Nationeet Model (NNM). Daatbij zijn de volgende componen!en be&chouwd: 
·fljn stof 
-NO. 
-Cadmium en 11\allium (Cd en TI) 
·l<WI~ (Hg) 
-dioxlnen en furenen 
-so, 
·HCI 
·HF. 

~ b!o~ml!~~ ~!Vl!n!; zi.j!l ~n~!n !n !~12.1. De ::~even! ?ljn ~nl!eer.1 ean 'ie 
verwachtlngawaar<len van Omrin, :oalt vaatgetegd Jn de vergunningaerwraag en het MER 

label 2.1 Emi:ui~egevens schoorsteen, bunker en alakkenopctag 

~'*"' Mll\OOISltln 

GC11Ce•1tllio In ma1m• -11\kQl!I 
stol s 06~1 

tlO, 6Cl 10~ 

co 30 531 
CdTI 0002 0,000354 
&emm.Ulon Of 00177 
Ha 001 0,00111 -.,.., 20 · 10· 0~·10. 
~~ 25 .... 26 
H 8 1416 
HF D.S DIAi& 
Nit• !I Dl!M 
C.H. 6 0113' 

ICllOO- - ft 
oeur ggo 

bunker - n 
OOUI 3QOO 109 

~nopsi.g ~ -geur . 40 
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Colofon 
Verantwoording 
Project: Perceel aan de Lange Lijnbaan te Harlingen 

Projectnummer: 196501 

Plaatsen van handboringen en peilbuizen 
{protocol 2001): dhr. J. Kooistra 

Nemen van grondwatermonsters 
(protocol 2002): dhr. J. Kooistra 

Localie:· inspec.lie en monsierneming van asbest in bod em 
(protocol 2018): n.v.t. 

Verklarlng functleschelding 
Jk verklaardat het ve/dwerk onafhankelijk. van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van 
de BRL 2000. 

Naam en handtekening veldwerker (2001): '
1
··tu VI 

Naam en handtekening veldwerker (2002): 

Naam en handtekening veldwerker (2018): n.v.t. 
----------~~----------------~~~---' 
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proje~tnr, l 6546·196501 
maarl 2009. rtv1s1e 00 

1 

blad ~ llan 13 

Omrln/Alvalsturlng Friesland NV 
Nutsltua!le bodemond~rzoe~ perct>el Lange L!lnbon 
le Harlingen (lerreln REC Omrln) 

lnleiding 

tn opdracht van Omrin/ Afvalsturing NV is door lngenieursbureau Oranjewoud B.V. in 
februari 2009 een nu lsituatie- en aanvullend verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van een perceel aan de Lange Lijnba<ln le Harlingen (terrein REC Omrin). 

Aanleldlng en doel 

Aanlelding en doel tot dit bodemonderzoek, aanvullend op het 'verkennend 

bodemonderzoek perceel aan de Lange Lijnbaan te Harlingen (Oranjewoud, 
rapportnummer 1463 5·161778, d.d. 1 maart 2007), is hetvoorschrift uit de vergunning in 
het kader van de Wet milieubeheer om de huidige bodemkwaliteit vast te leggen ter 
plaatse van Wm-pllchtige actlvi teiten (vastlegging nulsituatie). Op de locatle wordt een 
reststoffen energiecentrale gerealiseerd. 

Onderzoeksstrategle en kwallteit 

Hel bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit het protoco l Bodemonderzoek 
Milieuvergunningen en BSB en de NEN 5 7 40. De onderzoeksopzet is t er goedkeuring 
voorgelegd bij de provincie Fryslan. 

Het veldwerk is uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het 

SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek). 
lngenieursbureau Oranjewoud 8.V. is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd. 

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten , toegepaste methoden en 
betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordl verwezen naar bijlage 5. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoe;de werkiaamheden en wordert de 
resultaten van het onderzoek beschreven. 

Milieu & Velllgheld ··•' 
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2.1 

2.2 

blad 6 van 13 

0"1rln/Al',ialstoring frlesl ancl NV 

Nulsllvalle bodemonderzoek perceel Lange Ll1nbaan 
le Harlingen (te11efr. RlC Om rip) 

Terreininformatie en onderzoeksopzet 

Vooronderzoek 

~ 
oran1ewoud 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek uil februari 2007 is er reeds een 

vooronderzoek uitgevoerd op basis van de NVN 572S (Leidraad bij het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader onderzoek, NNI, oktober 1999). DI! 
vooronderzoek en de gegevens als aangeleverd door de opdrachtgeverworden als 
voldoende beschouwd met betrekking tot de hoidige onderzoekslocatle. Op basis van de 

verstrekte gegevens van de opdrachlgever is voldoende informatie bekend aangaande de 

toekomstige potentieel bodembelastende activiteiten van de inrichting. 

Terreininformatie 

Locatiegegevens 

Het perceel is gelegen aan de noordoostzijde van Harlingen in de nabijheid van de 

zoutfabriek van Frisia Zout 8 .V .. De totale oppervlakte van het terrein bedraagt circa 5,5 

ha. De toplaag van het terrein is deels verhard met menggranulaat. Tevens bevindt zich 

een tijdelijk kantoor op het terrein (keet). Het terrein is in het verleden opgehoogd 

(laagdikte ca. 1 meter) met grond afkomstig van Noordergrachtsplein (Havenkwartier) en 

de huidige havenkolom. Verder ls zand opgebracht als ophogjng. 

Toekomstige inrichting 

Op het terrein zal een reststoffen energiecentrate worden ontwikkeld met verschillende 
deellocaties en activiteiten waar potentieel bodembelastende acliviteiten zullen 

plaatsvinden. Verspreid over het terrein vinden verder verschitlende potentiele verdachte 

activiteilen plaats waaronder de op slag van minerale olie en de ops lag van 

restafvalstoffen. De gehele cen lrale wordt voorzien van een vloeistofdichte vloer. De 
oostelljk percelen word en rn de toekomst moge liik ook gebruikt voor de opslag van 
restafvalstoffen. 

Voorgaande bodemooderzoeken 

Het terrein is in 2007 reeds verkennend onderzocht (Oranjewoud, rapportnurnmer 14635· 
161778. d.d. 1 maart 2007) volgens de strategie grootschalig onverdacht uit de NEN 

5740. Plaatselijk zijn in de grond lichte verhogingen aangetroffen met load en zink. In het 

grondwater zijn plaalselijk lie ht verhoogde gehalten aan arseen en chroom gemeten. 

In 2000 is door Oranjewoud BV een bodemonderzoek op het terrein van het aan te leggen 
havengebied uitgevoerd: "Rapport inzake het verkennend bodemonderzoek ter plaatse 

van de toekomstige industiehaven le Harlingen". documentnummer 13382·45379, 

revisie 00, d.d. 30 november 2000. Onderhavige locatie ma a kt hier deel van uit. Hieruit 

komt naar voren dater maximaal enkele licht verhoogde wa arden zijn aangetroffen. 

De onderzoekslocatie is weergegeven op de sjtuatieschets 196501·S1. 

,, ...... 



projectnr. 16546·196501 
maart 2009, revtste 00 

2.3 

blad S van n 

Omrln/Afvalsluring Friesland NV 

Nulsltuatle bodemonderzoek perceel Lange lijnbaan 

te Harlingen (terrein RFC Omrln) 

Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet is ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie Fryslan 
(vergunningverlenende instantie). 

~ 
oran1ewoud 

De beschikbare verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwez!gheid van 
voorma lige bodembedrelgende activiteiten op het onderzoeksterrein . Het 
ophoogmateriaal heeft niet geleid tot noemenswaardige verontrelnigingen ter plaatse. 
Volgens de NEN 5740 is sprake van een onverdacht terrein. 

De indelingvan de verdachte terreindelen is In verband met toekomstige activiteiten ter 
plaatse gebaseerd op het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB. Hierbij 
zljn de volgende verdachte deellocatles onderzocht: 

·A: Energiecentrale 

· 8: Opslag minerale olie in een Dieseltank 

• C: Vulpunt Am moniak 

• D: Lozingspunt lekwater 
· E: Op· en overslag bodemas 

· f : Oost~lijk terre indeel 

Verder is er vanuit gegaan dat het overige terrein, waar niet direct sprake is van 
potentieel bodembelastende activiteiten, in het reeds in 2007 uitgevoerde verkennende 
bodemonderzoek in voldoende mate is onderzocht en dat de huidige bodemkwaliteit 

daarmee in voldoende mate is vastgesteld. 
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projectnr. 16S46· l9650l 

maart 2009. revlsle 00 

3 

Omrtn/Afvalslu1 Ing Fri~stand IN 
Nulsi tualie bodemonderzoek prrteel Lange LIJnbaan 

te Harlingen (terreln REC Omrln) 

Verrichte werkzaamheden 

~ 
oran1ewoud 

In tabel 3.1 zijn de veldwerkzaamheden en het verrichte laboratoriumonderzoek 
weergegeven. Ten behoeve van de veldwerkzaamheden is de locatie onderverdeeld In 

vakken. De veldwerkzaamheden zijn verricht in februari 2009. 

Tabel 3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses 
~~~~~--''----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Deetlocatie 

A: Energiecenlrale (gebouw) 

Vak 1 

Val\2 

Opper· 

vlakle 
(m') 

ca. 6.500 m1 

B: Oµ~lag minl!ral~ ulie 111 een µur1tlnur1 
dieseltank (vak 3) (tlO m7) 

C: Vulpunl Ammoniak (vak 4) puntbron 

(<10 m') 

D; lozingspunt Lekwater puntbron 
(vak S) (<lO m' ) 

E; Op· en overslag bodemas ca. 2.000 m' 
Vak6 

Yak 7 

F: Oostetljk deet ca. 1,8 h;, 
Yaks 

Vak9 

Vak 10 

Veldwerkzaamheden Chemische analyses 
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Grond Grondwater Analyses grond Analyses grondwaler 

Boringnummers 

(dlepte in m -rnv.) 

102 t/m 104, 107, 
108 (0.5) 

101, 105 (2,0) 

~~~~~~~~ 

Peilbuizen 
(lilterdieple m -mv.) 

106(2,0) 

201, 203, 204, 205, 206 (2,0) 

207 t/m 209 (0,5) 
202 (2,0) 

301, 302 (1,0) ""303{4,2) 

402, 403 (O , 5) 401 (2,2) 

501, 503 (1.0) ~02(2 , 5) 

601 l/m 603, 605. 
606 (l,0) 

604 (2,0) 

701 t/m 705 (1,0) 707 (2,7) 

706 (2,0) 

801 , 802, 804 t/m 803 (3,6) 

808 (1,0) 
809 (2,0) 

901 , 902, 9011, 906 905 (2,3) 

t/m 908 (0,5) 
903, 909 (2,0) 
1001, 1002, 1004, 1006 (2,0) 

1005, 1007, 1008, 
1010 (0,5) 
1003, 1009 (2,0) 

1 x standaardpakket 1 x standaerdpakkel 

grond grondwater 

1 x standaardpakket 1 x slandaardpakket 
grond grondwater 

1x minerale olie 
(Incl. humus) 

1x ammonlak 

lx miner ale olle 

1x ammoniak 

1 x standaardpakket 1x standaardpakket 

grond grondwater 

1 x standaardpakket 
grond 

1 x slandaardpakket lx standaardpakket 

grond grondwater 

1 x standaardpakket l x standaardpakket 

grond grondwater 

l x standaardpakket 1 x standaardpakket 
g1ond grondwater 

l x standaardpakket 1 x standaardpakket 
grond grondwater 

~ta11daardpj1kkelgrond: zware metalen (barium, cadmium, cobalt, koper, lood, molybdeen, zlnk, nikkel, kwik), PAK·lO, 

mtnerale olie (Ge) en PCB's, incluslel de gehalten aan lutum en humus 
~tandJ2af9P-~~~~lgrondwaltr: zware metalen (9). aromalische oplosmiddelen (BTEXN) en slyreen, vluchtlge gehalogeneerde 
kootwaterstoffen en minerale olie (GC) 

b lart 6 V6fl lJ 

Tljdens de uitvoerlng van de veldwerkzaamheden bleek dat het terrein grotendeels 

verhard is met een ondoordringbare verhardingslaag van menggranulaat (gemiddeld 0,3 

m dik). De monsterpunten zijn daarom voorgegraven met behulp van een mlnikraan. 

Met betrekking tot de toekomstige verdachte deellocaties Is de bovengrond als de meest 
verdachte laag beschouwd. 

Milie u S Velllgheid 
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Omrin/ Afvalsturmg Friesland NII 
Nulsltualle bodemondetZoek perteel l..lnge Lljnbaan 
le Harlingen (terreln Rt:C Omrln) 

~ 
oran1ewoud 

Op een deel van het oostelijke terrein was ten tijde van de veldwerkzaamheden een 

tijdelijke kantoorrulmte aenwezlg (keet). Het was daarom niel mogelijk om ter pleetse 

monster te nemen van de onderliggende bodem. 

Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de 

boringen is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materia(en 
op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal. 

De situering van de monsterpunten is weergegeven op situatietekening 196501 -Sl 

Moloou I'. V•illghld "-• .. I 
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4 

4.1 

4.2 

4.2.1 

Omrln/Afvalsturlng frles land IN 

ll11lslt11atle bodcmonderzoek porceel Lange ll1nbaan 

IP Halllngen (terrel~ REC Omr1n} 
~ 

oran1ewoud 

0 nderzoeksresultaten 

Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende 
veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 1. 

De toplaag van het l errein is grotendeels verhard met een puinlaag (mengranulaal) van 
gemiddeld 30 cm dik, welke recent nog is aangebracht. Deze laag is niet beschouwd als 
zijnde bodem en is voorafgaande aan de monstername plaatselijk verwijderd met behulp 

van een minikraan. 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem in het algemeen uit matig fijn tot matig 

grof zand bes ta at. Bij een aantal boriogen is vana f ca. 1,0 rn·rnv een matig zandige 
kteilaag aanwezig. 

Bij het uitvoeren van het veldonderzoek is ter plaatse van de boring 101 (0,6 ·1,3 m -mv) 

een zwakke bijmenging met puin aangetroffen en in de laag direct daaronder een zwakke 
bijmenging met schelpen. In de bovengrond bi j boring 907 is een bijmenging met zwak 
plaslichoudend materlaal aanget roHen. Plaatselijk zljn vo lledig schelphoudende lagen 
aangetroffen (202 en 502). Verder zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op 

bodemverontreiniging. 

Tijdens de lerreininspectie en btj het uitvoeren van de boringen zijn geen asbestverdachte 
materialen in de grand waargenomen. 

Anatyseresultaten 

Toetsingskader 

De analyseresultaten van de onderzochte monsters zijn weergegeven in bijlage 2 

(analysecertl ficaten). 

De resullaten zijn conform hel huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
achtergrondwaarden (AW2000) uit de 'Regeting bodemkwaliteit' van 21 december 2007 

en de 'Wijziging Regeling bodemkwallteit' van 27 jun I 2008 en de streef· en 
inlerventlewaarden uit de 'Circulaire bodernsanering 2006' van 10 juli 2008. De 

achtergrond- en interventiewaarden, die voor de grond afhankelijk zijn van het organisch 

stof- en lutumgehalte, en de streefwaarden zijn opgenomen in bijlage 3. Een toelichting 
op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 4. 

In de tekst zal de term ' licht verhoogd' warden gebruikt blj gehallen hoger dan de 

achtergrond· of streefwaarden en lager dan de tussenwaarden. De term 'matig verhoogd ' 
wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan de 
intervenliewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikl bij gehalten hoger dan de 

interveritiewaa rd en. 
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blod 9VMl 13 

Omrln/Afvalstu1lng f1iesland NV 
Nulsllualie bodemonderioek pe1teel Lange Ll1nbaan 
Iv Hnrllngen (1e1re1n REC Omtln) 

I 
~ 

oran1ewoud I 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is in de onderstaande tabellen de volgende I 
aanduiding aangehouden: 

: waarden lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde 

: waarde boven de achtergrondwaarde of streefwaarde 

** ; waarde boven de tussenwaarde 

: waarde boven de inlerventiewaarde 

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van 
de A53000 llgt mag er, conform de 'Wijzing Regeling bodemkwaliteit' en de 'Circu\aire 

bodemsanering 2006' voor de betreffende parameter van worden uitgegaan dat word! 

voldaan aan de achtergrond· of streefwaarde. Dit in ogenschouw nemende, zijn bij het 

toetsen van de somparameters a Ileen de gehalten van de individuele parameters 

meegenomen die verhoogd zijn ten opzichte van de voorgeschreven rapportagegrens. 

Grand 

De analyseresultaten van de grond met de toetsi ngsgegevens <.ijn weergegeven in tabel 

4.1 l/m 4.3. 

TnhPI LL1. Ari!'.l!yseresultaten grcndmonsters :,, mg/kg cl.~. iii~t to;:t:;ingsgi:gt:\lt:11:. 

Deellocatle A: Centrale A: Cenlrale B: Ops lag ofie C: Vlp Ammoniak 

Vaknummer 1 2 3 4 
Meng monster MM01 MM02 MM03 MM011 
Boringnummers to1 l / m iol! 201 t/m 209 

Olepte (m-mv) 0-0,50 0·0,5~ 

Droge stof (gew.-%) 9-i.o 86.8 

Organise.he slof (% d.s.) <0.5 <o.s 
Lutum (% d.s.) <1 <1 

Met.Bien 

Barium 5.9 <5.0 

Cadmium <0.4 <0-4 
Cabal\ <3.0 <3.0 
Koper 15.0 <5.0 
Kwik <0.2 (0,2 

load <5.0 <5.0 

Molybdeen <3.0 <3,0 

Nikkel <5,0 c5_0 

Zink 7-4 11 

Mlnerale olle (C10-C40) <so <so 

PCB 's (Ilg/kg ds) <7 <7 

PAK·10 (VROM) <0,50 <0,50 

Ammonlak (g N/kg) 

• Geen achlergrond· en inlerventlewanrt;I" v<1or opgesteld 

301 l /m 303 401 t/m 'l03 

0·0,50 

<so 

0-0,50 

88,8 

<0.5 

11 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 



I 
I 

proj~ctnr. l6S46·196S01 OmrinfAfvalsturlng friesland NV ~ maart 2009, re~isie 00 Nulsilualle bodcmonderzoek perccel Lange Lijnbaan 
tt> Harlingen (t•r•eln REC. Omrln) oran1ewoud 

I Tabel 4.2: Analyseresultaten grondmonsters in mg/kg d.s. met toetsingsgegevens 
Oeellocatle D: Lozingsp lekwater E: Opslag bodemas E: Opslag bodemas 
Vaknummer Vak 5 Vak 6 Vak 7 

I Mengmonster MM05 MMo6 MM07 
Borlngnummers 501 t /m 503 601t/m606 7ot t/m 707 
Oiepte (m-mv) 0-0,50 0-0,50 O·o,50 

I Drogie stof (gew.·'lb) 92.4 93.3 94.0 
Orpnlsche stof (% d.sJ (0.5 <0.5 <0.5 
l utum (% d.s.) (1 () <1 

I Metalen 
Barium (s.o <5.0 <5.0 
Cadmium <0.4 w.4 <0.4 

I 
Cobalt <3.0 <3.0 <3.0 
Koper <5.0 15.0 <5.0 
Kwlk (0,2 (0.2 10.2 
Lood <5.0 <5.0 <5.0 

I Motvbdeen 13.0 <3.0 <3.0 
Nikkel <5.0 <5.0 <5.0 
Zink 8.9 6.6 6.1 

I Mineral• olle (C10-(40) 150 <50 <50 

PCB's (µg/kg ds) <7 <7 <7 

I PAK-10 (VROM) <0.50 <0.50 <0.50 

I 
Tabel 4.3: Analyseresultaten grondmonsters jn mg/kg d.s. met toetsingsgegevens 
Oeetlocatie F: Oostelijl< deel f; Oostelijk deel F: Oostelijk deel 

Vaknummer Vak 8 Vak 9 Vak 10 
Mengmonster MMoB MM09 MM10 

I 
Boringnummers 801 t/m 809 901t/m909 1001t/m1010 
Oiepte (rn-mv) 0·0,50 0-0,50 0-0,50 

Dfllge stof (gew.·%) 87.8 85.8 85.2 

I 
Organlsche st.of(% d.s.) <0.5 <0.5 o.8 
l utum (% d.11.) 1.2 2.0 3.3 

Metalen 

I Barium <s.o 6.5 9·9 
Cadmium <0.4 10.4 (0.4 
Cobalt <3.0 <3.0 13.0 

I 
Koper <5.0 <5.0 l').O 

Kwik <0.2 <0.2 <0.2 
Lood <s.o <5.0 <5.0 
Molybdeen <3.0 <3.0 <3.0 

I 
Nikkel <5.0 <5.0 5.4 
Zink 6.2 12 16 

Miner.de olte (C10-(40) <so <so <so 

I PCB's (µg/kg ds) (] q <7 

PAK-10 (VROM) <o,so co.so <0,50 

I De gehalten van de onderzochte componenten in de bovengrond ter plaatse van de 
geplande verdachte deellocaties liggen beneden de achtergrondwaarden en/of 

I detectiegrenzen. Het gehalte aan ammoniak ligt benenden de MTR (geen achtergrond- en 
interventiewaarden voor opgesteld). 

I 
I blad 10van l) Mlheu & Vulllghelcl "°"' 
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Grondwoter 

De analyseresultaten van het grondwater met de toetsingsgegeVf•ns zijn weergegeven in 
tabel 4.4. en 4.5. 

Tabet 4.4: Analyseresultaten grondwatermonsters in µg/I met toetsingsgegevens 
De ell~ -- A: Centrale A: Centrale B: Ops lag olie C: vp, ammo_n_l_a_k--D-: -lo-zingsp. lekw. 

Vaknurnmer Va kl 
Peilbuis 106 
Filterstelling (m ·mv} 1,0-2,0 

Grondwaterstand (m-mv) 1,0 

zuurgraad (pH) 7,9 

EC (µSf cm) sooo 

Mebllen 
Barium 21. 

Cedmlum (0.3 

Coball <2.0 

Koper 15.0 
Kwlk (0.05 

l.ood <5 
Molybdeen <5.0 
Nikkel <s 
Zink <10 

Vlutl11lge aromaten 
Benzeen (0.20 

Tolueen (Q,20 

Ethylbenzeen (0.20 

Xylenen (0.20 

Styreen !!L20 

Naftateen <0.20 

Olle totaal Cto..(40 <50 

\llut htlge gechloreerde koolwaterstoffen 
Vlnylchloride <0.10 
i,1-dichlooretheen <0.10 
Dichloormethaan <0.50 
trans-1,2 dkhl .ethe <0.50 
l,l·Dichloorethaan <0.50 
cis-1,2 dichl.etheen <0.50 
Trlchloormethaan (U.lU 

1,1, 1-Trlchloorelha. <0.10 
Tetrachloormelhaan (0.10 

1,2·Dichloorelhaan <0.10 
i, 1 ·Dichloorpropaan <0.10 

Trichlooretheen (0.)0 

i,2·Dlchloorpropaan (0.10 

t, t, 2· Trlchlooretha. <0.10 

Tetrachlooretheen (0.10 

1,)·Dichloorpropaan <0.10 

Trlbroommethaan <0.50 
Tot.cis- tr ans·e lheen <1.0 
Som Dichloorpropanen <0.30 

Ammonlak (mg N/I) 

;-c;;en streer- en interventiewoarde voor opgesteld 

blad 11 van l) 

Vak 2 Vak 3 Vak 4 Vak 5 
206 

<s 
<0.3 

(2.0 

<5.0 
<0.05 

'5 
<5 ,0 

<s 
oo 

<0.20 
<0.20 

10.20 

<0.20 
~0.20 

<0,20 

<so 

<0.10 

I0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
10.10 
(0.10 

<0.10 

<0.10 

<0.10 
<0.10 

(0,10 

(0.10 
(0.10 
(0.10 
<0 .50 

<1.0 

<0.30 

JO) 
2,2·4,2 

2 ,0 

7.S 
1200 

<0.20 
(0.20 
<o.:i.o 

<1.0 
\U,..tU 

<0.20 

1,0 

7,7 
1900 

502 

----~ 1~,5_._2_,7 __ ~ 

45 
<0.3 
<2.0 
<5.0 

<0.05 

\) 

<5.0 
<s 

<10 

<0.20 

t0.20 

<0 .20 

(0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.10 
(0.10 

<0.50 

<0.50 

co.50 
<0.50 
co.10 
(0.10 

<0.10 
<0.10 
(0.10 
(0.10 

<0.10 
(Q.10 

(0.10 

<0.10 
(0.50 

u.o 
10.30 

howl 
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ta bet 4. 5: Analyseresultaten grondwatermonsters 111 µg/I rnet toetslngsgegevens 
Oeellocatle E:Opslag bodemas F: Ooslelijk deel F:Oostelijk deel f: Ooslelljk deel 
Vaknummer Yak 7 Vak 8 Vak 9 Yak 10 

Peilbuls 707 803 905 1006 

filter!>lelling (m -mv) l,7·2.7 2,6·],6 1,)·2,'} 1,1·2,1 

Grondwaterstand (m ·mv) 1,4 l , 15 0,4 0,45 
zuurgraad (pH) 8 7,5 71) 7,3 
EC (µS/cm) 3700 3200 1500 1000 

Metalen 

Barium 50 115 40 20 

Cadmium <0.3 (0.) (0.) <0-:3 
Cobo It <2.0 6.5 10.0 <2.0 

Koper <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 
Kwik <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Lood <5 <5 <s <s 
Molybdeen <5.0 5.5 <5.0 <5.0 
Nikkel <5 10 <5 <s 
Zink <10 (10 <10 (1b 

Vluchllge aromaten 

Ben2een <0.20 (0.20 <0.20 <0.20 

Tolueen <0.20 (0.20 <0.20 (0.20 

Ethylbenzeen (0.20 (O.;!O <0.20 <0.20 

Xylenen <0.20 (0.20 (0.20 <0.20 

Styreen (0.20 (0,20 co.20 (0.20 

Na~aleen <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Mlnerale olle (Ct o·U,o) <50 <so <50 <so 

Vluchtlge gechloreerde koolwaterstolfen 

Vlnylchloride <o,to (0.10 <0.10 <0.10 
1, 1·dlchloorelheen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
Oichloormethaan <0.50 10.50 co.so <0.50 
trans·1,2 dichl.ethe <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 
1, l ·Dlchloorethaan <o.so <0.50 <0.50 <0.50 
ci!>·l,2 dlchl.elheen <0.50 <0. 50 <0.50 <0.50 

Trkhloormethaan co,10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,1, 1-Tric tilooretha. <0.10 co.10 <0.10 <0.10 
Tetrachloormethaan <0.10 (0.10 <0.10 <0.10 
1, 2-0lctiloorelhaan <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
1, t·D ichloorpropaan <0.10 (0.10 <0.10 <0.10 

Trlchlooretheen 10.10 <o.10 <0.10 <0.10 
1, i·Dichloorpropaan I0.10 (0,10 <0.10 (0,)0 

1, 1,2-Trlchlooretha. (0.10 <0.10 <0.10 <0,10 
Telrachlooretheen 10.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,3·Dlc hloorpropaan <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Trlbroommethaan <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

To t.cis-trans·etheen <1.0 <1,0 <1.0 <1.0 
Som Olchloorpropanen <0.30 <0.30 CO.JO co.30 

-- -

Ult de analyseresuttaten blijkt daJ. met uitzondering van enkele licht verhoogde waarden 

aan zware metalen in peilbuis BC)K geen verhoogde gehalten zijn aangetroffen In het 

grondwater. Het elektrisch geleidingsverrnogen (EC) en de zuurgraad (pH) zijn niet 

afwijkend zijn ten opzlchte van een normale srtuatie. In kustgebieden wordt vaker een 
hoge geleidingsverrnogen (EC) gerneten, we Ike veroorzaakt wordt door ziltige condlties. 

bl~d 1J11a11 13 Mlli~u & Velll gnc ld 
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Omrln/Alv.il!lurtng fr w~l•r1d NV 

N11l!ltua!11• bodemonti1>1loel\ nertt>el Lan et> liJrlb~an 
II' Harting'" (1er1('in ~Er Ormln) 

Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek Is overeenkomstl g het protocol Milieuvergunnlng en 

BSB de milieuhygienische nulsituatie ter plaatse van de toekomstjge verdachte 

dcellocaties vastgesteld, 

Zintuiglijk 

Bij het uitvoeren van het veldonderzoek is ter plaatse van de boring 101 (0,6 -1,3 m -mv) 

een zwakke bijmenging met puin aangelroffen en in de laag direct daaronder een zwakke 

bijmenging met schelpen. In de bovengrond bij boring 907 Is een bijmenging met zwak 

plastichoudend materiaal aangetroffen. Plaatselijk zijn volledig schelphoudende lagen 

aangetroffen (202 en 502). Verder zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op 

bodemverontreiniging. Tijdens de terreininspectie en blj het uitvoeren van de boringen 

zijn geen asbestverdachte materialen in de grand waargenomen. 

Grond 

De gehalten van de onderzochte componenten in de bovengrond ter plaatse van de 

geplande verdachte deellocaties liggen beneden de achtergrondwaarden en/of 

rl~tectiegrenzen. 

Grondwater 

In het grondwater zijn, met uitzondering van enkele licht verhoogde waarden aan zware 

rnele1len in peilbuis 805, geen verhoogde gehalten aangetroffen. 

Conclusies en aanbevelingen 

Met onderhavige onderzoeksresultaten is de nulsituatie ter plaatse van de potentieel 
verdachte deellccaties in vc!doc;:de m;;;te vastg;;steld. 

Op basis van deze onderzoeksresullaten worden er geen risico's verwacht voor de mens 

en/of het milieu. De resultaten vormen, ons lnziens, milieuhygienisch gezlen geen 

belemmering voor het toekomslig gebruik van de locatie. 

Voornoemde c.onctusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zinluiglijke 

waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek. 

lngenieursbureau Oranjewoud B.V. 

Heerenveen, maart 2009 

Mitlou & Vollt~hoid 
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Legenda (conform NEN 5104) 
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Grind, sllUg 

Gr1nd. zwak zandlg 
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poooool 1 
t.,0001.'Q<'J' I 

r Ovvw{l 0000< .· .00000: 

zand 

,:: .... ~ ........ 

I····· .... § . ... . 

, ....... ' ~ 

:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· 

1 ··········· ·~ ........... 
····· ·· ···· · 

r. .. ·.: ... :J~ 

veen 

ET71 
~ 

Grind, stork undlg 

Gr1nd, ulterst zandlg 

Zand, kleflg 

Zand, zwak slltlg 

Zand, m1dg slltlg 

Zand, ster1< •Illig 

Zand, ulterst a.Illig 

Veen, mlnerulann 

Veen, zwak klefig 

VHn, stor1< kterrg 

~~~~~10:1 Veen, zwak zendt11 

l ~J Veen, sterk zandfg 

peilbuls 

n 
II 
It 
II 
It 
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hoogste grondwateratand 

gomlddeld• grondwatoratand 

laagste grondwaterstand 
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Kiel, zwak alftfg 

Kief, matig slftlg 

Ktel, stork allllg 

Klel, ullorst slltlg 

Kief, zwak undlg 

Kial, &tor1t undlg 

Loom, zwak undlg 

Leem, aleril undlg 

overige toevoeglngen 

..._ ____ §... zwak humeus 

matlg h11mous 

2Wallgr1ndlg 

----~~-j matlg gr1ndl11 

stork grtndlg 
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0 geen geur 

c zwakke geur 

$ malfge geur 

~ stor1<11 geur 

• ullerate geur 

olie 

0 geen oll•·water roaclfe 

fl zwakko 011 .. wator reactie 

fli m1tlge olfe·wator reactJe 

Iii 1tor1<e olfe·Wlter reactJe 

• ullerste olfe.water rnctle 

p.i.d.-waarde 

* >O 

* >1 
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~ >100 

a >1000 

• >10000 
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I ongeroen:t monster 
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'!' grondwateratand 

• Gomlddold fngato grondw1ter1tand 

~ 
§~§§] 

allb 

water 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Bijlage 2: Analysecertiflcaten 

~ 
oran1ewoud 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Opdrachtgevet! 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
J SA90202039 
2 SA90202040 
3 SA90202041 
4 SA90202042 
Resultilten: 

Parameter 
- ---

ACMAA 8.\'. Al'l:AIXTISl II CllEMISCll MILl!:'.t I AOVIF.SOt tRf.-. l' l\LMFl.0 

Laborator1um/Advlesbureau 
lndustrielerrein Weste1maat • Hazenweg JO 

7556 BM Heogekl • lelelocm 074. 2560600 • fax 074 • 2508402 
E-mail 1nlo@acmaa nl • Internet W\WJ acmaa nl 

Oranjewoud 
Ohr. K. Velhnga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

196501Gl 
EA90202083 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Monsteromschrijving Monste™>Ort 
MMOI Grond 
MMIO Grond 
MM02 Grond 
MM03 Grand 

Intern rel.nr. Eenheid 2 

I s MVB. SIKB AS3000 M\11! YW< AS)OCXK-<J I + + + 
s Droge stof llN·OS <iUl % (m/m) 91,0 85,2 86,8 

3 

I 
s Org.St(Gloelverfies) l>!V O•f· GQ! % van ds <0,5(1) 0,8(1) <O,Stll 

KORRELGROOTTEVERDEUNG 
5 Lutum ( < 2 µm ) llN llfl C.01 % van ds <l 3,3 <1 

MIT ALEN 
Destructle + + + 

s Barium l:l'•BCl"O I mg/kg ds 5,9 9,9 <5,0 

s Cadmium IQ• O(P O; mg/kg ds <0,4 <0,'1 <0,4 

s Cobalt lt"JI \tlP•OI mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 

s Koper 1;P 9£P 0\ mg(kg ds <5,0 <5,0 <5,0 

s l<wik lf"S·1<90I mg/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 

s Lood Jc> ~r .. u1 mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 

s Molybdeen j(fl-&f'-~1 mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 

s Nikkel itret...-m mg/kg ds <5,0 5,4 <5,0 

s Zink •<:~bl-I• OJ mg/kg ds 7,4 )6 11 

MINERALE QUE GC 
s Ohe totaal ClO·C40 <DO<Il·OI mg/kg ds <50 <50 <50 

s Fractie Clo - c12 r.ocut 01 mg/kg ds <20 <20 <20 

s Fractie C12 · C22 r.(JO.Jt ·O; mg/kg ds <20 <20 <20 

s Fractie C22 - C30 C.OOUl 01 mg/kg ds <20 <20 <20 

s Fractie C30 • C40 c.nour .01 mg/kg ds <20 <20 <20 

Chromatogram r.tJOtll 01 

PCB 
s PCB_28 I" (/"M\, Ill µg/kg OS <l <1 < l 

s PCB_52 IV OCM<lll µg/kg OS <l <1 <l 

s PCB_l01 1'./GC1"'S~t µg/kg ds <I <l <I 

s PCB_ 118 v '·='M~ 01 µg/kg ds <1 <1 <1 

s PCB_138 '"'-"' 01 µg/kg ds <1 <I <l 

Zle volgende pagina 

~"s ~~ ·~ ~ . . 
\ f ll~i-~ --~,.·· 

MuLO AS 3000 
11€ .... tllr.>h°"'-'t;~·l.•·u~ lflGU .... ~Lwt:tto. ~r lt~idl:lU'-54(" ._'(y];.,, n:;; V.:IOKAlUA\i. 

O~i!R .. n •I)'• 'J'CX)o .t Bt ~~-. 1 1:4'.I. ~'4"-r.fA~C'.Rf'f'\1"-. rNOf •X.Af'.1ll4'1f 

Banl<N RABO Hengelo nr 11 09 61 £100 • Handelsregister 060 58 291 Ensc:hede 

Pagina: 1 van 4 

13·02·2009 
13·02·2009 
20·02-2009 

Datum bemonstering 
11·02·2009 
11-02-2009 
11-02-2009 
12-02-2009 

4 

+ 
87,6 
<0,5{2) 

<50 
<20 
<20 
<20 

<20 



,\C ' \1A..\ H.\~ A1'Al.Y1 t!>CH CllEMISCll Mll.IEl ADVl(SBl R~I ALMEI 0 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

LaboratortumlAdvlesbureau 
lndustneterreln Westermai!I • Haienweg 30 

7556 BM Henge lo • 1elefoon 07 4 - 2560600 • fa~ 07 4 - 2508402 
E-mail 1nfo@acmaa.n• • Internet wwv1 acmaa nl 

Oranjewoud 
Ohr. K. Vellinga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

l96501G1 
EA90202083 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Nr. Labnr. Monsteromschri)Ving 
MMOl 

M()(lstersoort 
1 SA90202039 Grond 
2 SA90202040 MMlO Grond 
3 SA9020204l MM02 Grond 
<I SA90202042 MM03 Grond 
Resultaten: 
f Parameter Eenheld 2 

PCB 
s PCB 153 ""'°" s.-01 1 •1J/~g ds <l ..... ,, ..:1 

s PCB_l.80 lV-<.i0-11-\11 µg/kg ds <l <l <l 

5 Som 6 PCB's (STl) lV~)OJ µg/kg ds <6 <6 <6 

s Som 7 PCB's (Balls.) lV GCM> 01 µg/kg ds <7 <7 <7 

PAK(lO) 
s Naftaleen >ilV r•~ 01 mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 

s Fenanthreen tJ'1Cr~.cii mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 

s Anthraceen ,,.,t\.·l"~~--OJ mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 

s Fluorantheen tti>.C~r•~-.Q.1 mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 

s Benzo( a )anthr aceen 11•1,·•llH~ mg/~g ds <0,05 <C,05 ..::0,05 

s Chryseen HPIC·~A<-01 mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 

s Benzo(k)fluorantheen l<l'lt f6"-0I mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 

s Benzo( a )pyreen 11"tc r•r ci mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 

s Benzo(g,h,i)peryleen ·~til( fU.-oJ mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,0S 

s Indeno( 1,2,3-c,d)pyr tlPl( '1/.A·OI mg{kg ds <0,05 <0,05 <0,05 

s Som PAK 10 (R I) ttr1C ''AK -01 mg/kg ds <0,50 <0,50 <0,SO 

s Som PAK 10 (R2) ,pl( •A<-01 mg/kg ds 0,35 0,35 0,35 ---
Q = door RvA gearoediteerd. 
S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000. 
Opmerklngen: 

1 = Organisdie stof (Gloe1verlies) gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 

3 

Pagina: 2 van 4 

13-02-2009 
13·02 2009 
20·02-2009 

Datum bemonstering 
11-02-2009 
11-02-2009 
11-02-2009 
12-02-2009 

..q 

2 = Organische stof (Gloeiverl1es) gecorrlgeerd voor 5,4% lutum. Dit is de mediaan van het tutum gehalte in de Nederlandse bodem. 

Opmerktng monster SA90202039 (MMDI) 
MMOl. 

101-1 (0-50) Yl616323D 
102-1 (0·50) Yl6163IBH 
103-1 (0-50) Y1616320A 
104· 1 (O·SO) Yl616324E 
105-1 (0-50) Y1616321B 
106·1 (0·50) Y1616286L 
107-1 (O·SO) Yl616317G 
108-1 (0·50) Y1616313C 

~~ 
ES-ill 
RvhlJJ AS 3000 

l\f, 'il.'£1J .. •~l~.u..i:~o•at:&:.t-tPFVt.NIM't4C 0.11\MtG•~Utvoo-. f"Uf'!' J..,&.~,t,l(IA!Jr. 
{';W)(fl ~ 'lOlt voon Ql:t\tC.JO. l°"-" ~n CMS.O!Rf'\"[~ j"' or <\!CRlUt1AtlJ 

£:1anknr RABO Hengelo nr 11 00 61 900 • Handelsreg1ster 060 58 291 Enschede 
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.\( 'MAA 8 .V. ANAl YTISCll CllEMISCll MIU El i AOVfl:Sl!l .fU:At. AL.Mt:l.O 

LaboralortumlAdvlesbureau 
lndus1rieterre1n We&termaa1 • Hazerwreg 30 

7556 BM tiengelo • tetefoon 074 • 2560600 ·fax 074 • 2508402 
E-mail into@acmae nl • Internet YIWW acmao n1 

Opdrachtgeven 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
1 SA90202039 
2 SA90202040 
3 SA9020204l 
4 SA90202042 

Resultaten: 

Oranjewoud 
Ohr. K. Vellinga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

196501Gl 
EA90202083 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Monsteromschrijving 
MMOl 
MMlO 
MM02 
MM03 

Opmerking monsterSA90202040 (MMlO). 
MMlO: 

1001-1 (O·SO) Yl035665H 
1002·1 (0·50) Y1035646G 
1003· l (0·50) Yl035561C 
1004· l {0· 50) Yl6169SOJ 
1005·1 (0·50) Y1616642H 
1006·1 (0· 50) Yl616924K 
1007-1 (0-50) Y1616949R 
1008· l (0· 50) Yl616141B 
1009· l (0·50) Yl616639N 

Opmerking monster SA90202041 (MM02): 
MM02: 

201-1 (0·50) Yl616136F 
202-1 (0·50) Yl616138H 
204· 1 (0·50) Yl616133C 
205·1 (0·50) Y!615948P 
206· 1 (0·50) Yl616128G 
207·1 (0·50) Yl6159470 
208·1 (0·50) Yl6161391 
209-1 (0·50) Y1616129H 

Opmerlling monster SA902020'!2 (MM03)' 
MM03: 

301-1 (40-90) Yl616942K 
302-1 (40·90) Y161694U 
303·1 (40·90) Yl616947P 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Start datum 
Datum rapportage 

Monstersoort 
Grond 
Grand 
Grand 
Grond 

AS 3000 
•tt.1 M~ I Uo.N!U'lMURl\W I~ "!GE$...> ..... YlHl"'I .. ~ "·" VEG~s·t..- """''4 rt"'-.... 1..u~•tt1••·• 

Ctr,lrll htt , '"•\i"'X)D CFJ\.>ffll" 10.t.i ., 'U.C'ffl <"l~l ·!Al'Vflit I~,,, t.•:;.<Jtr nlt.\1' f 

Bankn1 RASO Henqeto n1 t 09 61 900 • Handelsreg1ster 060 58 291 Enschede 

Pagma; 3 van 'I 

13-02·2009 
13-P2-2009 
20·02·2009 

Datum bemonstenng 
11·02·2009 
ll-02-2009 
11·02·2009 
12-02·2009 



Opdrachtgever: 
Opdradllyever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 
Nr. labnr. 
l SA90202039 
2 SA90202040 
3 SA9020204l 
4 SA90202042 
Resultaten: 

AC."!1-tAA ll.V. AMLYTl~Cll CllF.MISC"ll Mll.IEL AO\'lf~S!l\lr(~AU o\t.Mt-:l(l 

Laboralorlum/M\llesbureau 
lndush1e\emw1 Weslermaal • Hazen1Veg 30 

75513 Br~ >iengelo • telefoon 07 4 . 2560600 • tax 014 - 2508402 
E·!"Nlrl onfo@acmaa nl • tntemei· ""w' acmaa nl 

Oranjewoud 
Ohr. K. Velhnga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

196501Gl 
EA90202083 
AFVALOVEN 
Opdradltgever 

Monsteromschrijvlng 
MMOl 
MMlO 
MM02 
MM03 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Monstersoort 
Grond 
Grond 
Grond 
Grond 

Hoofd lab. ing. BJ. Gerritsen 

Handtekernng: 

Dl rapport onug nlet anaers ua11 In tn ~lleel wonlen geteproducc<!fd zo•1der de scllrl~ell)M l~l•"•Mnll'C) vnn h(~ •1Xr.i~or1Uln 
Dt re.svll<ilei• hebtlell ultslultend betn!k)(1119 OP Ile monsters. 10011 die door u YOO< analy~ "" l ... 1<1\~ ~IXYI Q4'Rt'O 
Nadere 1nromiatle over de toegepaste me1hodcs en P•t.Slll!fekenmerken os llesch1kbaa1 e11 "-'" <9 "'~"'"'" """'dct1 ~"'"IM· 
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R~A UCV AS 3000 
l'ft1 M· •C.U1.J11~AhJR1UM ~ ll'loQUQ>fUl\l'fNINMt-· R'l.,Af,G.jSfE.rtVCK)P- 'fUH,~f(,4~ 
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Pagina: 4 van 4 
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Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcade 
Rappartnummer 
Opdracht amschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
l SA90202043 
2 SA90202044 
3 SA90202045 
4 SA90202046 
Resultaten: 

ACMAA O.V. ANALYTl!.Cll Cl IEMISLl 1 Mlll(lJ AOVIF.SBl:RF.All At.MELO 

Laboratortum/Advlesbureau 
lnduslrieterreln. We&lermaat • Haienweg 30 

7556 BM HengelO • lelefoon 074 - 2560600 ·fair 074 · 2508402 
E-mail 1nlo@acmea nl •Internet vAW1e1>mae nl 

Onderzoeksrapport 

Orarijewaud 
Ohr. K. Velhnga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

196501G2 
EA90202098 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Datum apdracht 
Startdatum 
Datum rappartage 

Monsteramschrijvlng Monstersoort 
MM04 Grond 
MMOS Grand 
MM06 Grand 
MM07 Grond 

Pagina: 1 van 3 

13-02-2009 
13-02-2009 
20-02-2009 

Datum bemanstering 
11·02·2009 
12·02·2009 
U-02-2009 
12·02·2009 

I Parameter l111em rel nr. Eenheid 2 3- 4 

5 MVB. SIKB AS3000 l"VUW•·•1Jl)'l()lm + + + + 

s Droge staf Dl\Hl';t;D. % (m/m) 88,8 92,4 93,3 94,0 

s Org.St(Gloeiverlies) OJ\1--0'IG GOI % van ds <0,511) <0,5(I) <O,S(IJ <0,5(1) 

KORRELGROOTI'EVERDEUNG 
5 Lutum ( < 2 µm ) DJ\l·LL I <>~I % van ds <l <1 <1 <1 

METALEN 
Destructie + + + 

s Ban um f\:Pflf.P-t>1 mg/kg ds c;S,O <5,0 <5,0 

s cadmium ICJ'Ut.P.(H mg/kg ds <0,4 <0,4 <0.4 

s Cobalt 10' !l!P 01 mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 

s Koper IC!' & P 01 mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 

s Kwlk r7HS·l1u 01 mg/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 

s lood ICP 9(0-01 mg/kg ds <S,O <5,0 <5,0 

s Malybdeen 10' 6•.POI mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 

s Nikkel IC' OfP·fll mg/kg ds <5,0 <5,0 <S,O 

s Zink l"."·blf'-01 mg/kg ds 8,9 6,6 6, l 

MINERALE QUE GC 
s Olie tataal C10·C'10 GOOUtCt mg/kg ds <50 <50 <50 

s Fractie ClO • Cl2 c;Q«J[ Ol mg/kg ds <20 <20 <20 

s Fractle C12 • C22 G(":J-Ollt 01 mg/kg ds <20 <20 <20 

s Fractle C22 • 00 G<..JQ.Jl o; mg/kg ds <20 <20 <20 

s Fractie C30 • C40 C.OOUI 01 mg/kg ds <20 <20 <20 

Chromatogram '-Ot.Jt H t1I 

PCB 
s PCB_28 i/~~·Dl µg/kg ds <l <l <l 

s PCB_52 ¥·C,.ll4~ UJ µg/kg ds <l <l <l 

s PCB_lOl I/ IAHS 01 µg/kg ds <l <l <1 

s PCB_llB v r...c,.._s 01 µg/kg ds <l <l <1 

s PCB_l3B V GC~r; U1 µg/kg ds <l <l <1 

Zie volgende pagina 
I'"~" 

~~ ;·~~ 
" ,. lESTT.H .. ,.,..., 

R•A UJJ AS 3000 
•O l '9*11)1 \A.' bCIJ.\.AlQl-ll lJM ·~ ~4;.\_~ ... ,,£\llftil~M .. e ""'" -'kfJl!s.fl11 .\JO,. tu.-.J.ii;..fV "'"'' 

()Nt)tlt 1>.n t ICC 'ITIO't r~u1r.no. 1'. w ~ 'UtlfA' ~11~fV( .. N ni: ·.:'C"~f !)fT•1 E 

Banknr RASO Henge!o nr 11 09 51 900 • Hande1sreg1st&r 060 58 291 El\scheoe 
::p.:•1=n\f'1' wooen u•Qf'llt• td ~lijt."'f'I" " ' t'l;il'"fnc•I'" .. W'w"'"''°'e"f' ._..-11 AO:.t/J!...A av l'tditptil'ltot•CI ~1 at ·;i.~· v'•n KJOC"'lrtnol Vt!\l1.:.1Nt u 1'N'l'l'11f" 



Opdrachtgever: 
Opdrachtge11er 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omscnr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
1 SA90202043 
2 SA90202044 
3 SA9020204S 
'I SA90202046 
Resultaten: 

l\C\1A.<\ B.Y. ANALYTISCll CllE\1lSCll Mll.IEl AO\'lf-1\111 IRF"-l' /\L'"lf'.LO 

Laboratorlum/Adviesbureau 
lndus1neterreln Westermaat • Hazenweg 30 

7555 BM Hengelo • telefoon 074 • 2560600 •fax 074. 2506402 
E·rnatl 1nfo@acrna0 nl · Internet www acmaa nl 

Oranjewoud 
Ohr. K. Velllnga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

196501G2 
EA90202098 
AfVALOVEN 
Opdrachtgever 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapport.age 

Monsteromschrijving 
MM04 

Monstersoort 
Grond 

MMOS Grand 
MM06 Grand 
MM07 Grand 

Pagina: 2 van 3 

13·02·2009 
13-02-2009 
20·02·2009 

Datum bemonstenng 
11-02-2009 
12-02·2009 
12-02·2009 
12·02·2009 

- Parameter Eenhe~d 2 -3- 4 

PCB 
s PCB_153 LVl;C.'41.Qi ug/kg ds 

s PCB_l80 I V«>1'>'11 µg/kg ds 

s Som 6 PCB's (SIT) 1V-c:.\."l'SQI µg/kg ds 

s Som 7 PCB's (Balls.) LV-OOISO\ µg/kg ds 

PAK(lO) 
s Naftaleen iiPLC PA,·01 mg/kg ds 

s Fenanttireen HPlC•PM -0] mg/kg ds 

s Anthraceen HPl(.PA>-. -0, mg/kg ds 

s Fluoranttieen ~Pl~ l'AX.01 mg/kg ds 

s Benzo(a )anthraceen M"-CtlU..0' mg/kg ds 

s Chryseen t1PLC.-·PM·O~ mg/kg ds 

s Benzo(k)fluorantheen ttPLC"AA 01 mg/kg ds 
s Benzo( a )pyreen tlltl(•, AK..O? mgfl<g ds 

s Benzo( g, h,1 )pervfeen Hl>I C PA~ 02 mg/kg ds 

s Indeno(l,2, 3-c,d)pyr tiPt.!.J"tM -01 mg/kg ds 

s Som PAK 10 (Rl) HP'-C.PM -01 mg/l<g ds 

s Som PAK 10 (Rl) HP:.C~A;:--OJ mg/kg ds 

Ammoniumstik.s. als N g N/kg 

Q =-door RvA geacaediteerd. 
S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000. 
Rl = Sommabe volgens SIKB AS3000 paragraaf 2.5 zonder factor 0,7 
R2 = Sommatie volgens 51KB AS3000 paragraaf 2.5 met factor 0,7. 
Opmerklngen: 

-

<0,10 

l = Organische stof (Gloeiverlles) gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 

Opmerking monster SA90202043 (MMO'I)" 
MM04: 

401-1 (0·50) Y1616134D 
402·1 (0·50) Yl616137G 
403·1 (0·50) Y1616131A 

~~ 
r:sllR 
hA tlJ1 

AS 3000 

< l 

<l 
<6 

<7 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
--o.os 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,50 

0,35 

Hr 1,11 lELll.AB!»VM>'lt!,JJilf \,\ .t"lttl'°"'"fv'Elrt ... rfl M~A M~CilSTEI\ ~ ru ·w..."""f\.tluU ... 
ri~Yrt fill" .. tOOVOOR QE01r:'(W.t~l.ft ,~(n OM!iCt-14'tEVb11NOf ACOTI OfTAl!r 

Cianknr RASO Hengelo nr 11 00 61 900 • Handelsreg1sfer 060 58 291 Ensch11de 

-I 

.-: 1 ~! 

<l <l 
<6 <6 

<7 <7 

<0,05 <0,05 
<0,05 <0,05 
<0,05 <0,05 
<0,05 <0,05 
~a.as <0,05 
<0,05 <0,05 
<0,05 <0,05 
<0,05 <0,05 
<0,05 <0,05 
<0,05 <0,05 
<0,50 <0,50 

0,35 0,35 
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,\ (.f>1AA 0 .V. ANALYTJSCI I CllFMJ!>t II MIU CLI Al>Vll:Sflt IRF.:\IJ b,l.MEL.O 

l~boratorlum/Advlesbureau 
lnduslrieterrein We&termaal • Hazaoweg 30 

7556 BM Henselo • telefcxm 07 4 . 2560600 • fa,, 07 4 - 2508402 
E-mail 1nlo@acmaa nl • lntemel WW'fl acmaa nl 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht ornschr. 
Bernonsterd door 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
l SA90202043 
2 SA9020204A 
3 SA90202045 
4 SP-90202046 
Resultaten: 

Oranjewoud 
Ohr. 1<. Vell1nga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

196501G2 
EA90202098 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Monsteromschri1ving 
MM04 
MMOS 
MM06 
MM07 

Opmenong monster SA90202044 (MMOS): 
MMOS; 

501·1 (30-80) Y1616935M 
502-1 (30-80) Yl616725J 
503-1 (25·75) Y16163320 

Oprnerking monster SA90202045 (MM06): 
MM06: 

601-1 (25·75) Y1616945N 
602-1 (30-80) Yl6J6944M 
603·1 (30·80) 'f16169370 
604-1 (30-80) Yl616930H 
605·1 (40·90) YI616938P 
606·1 (35-75) Y1616939Q 

Opmerking monster SA90202046 (MM07): 
MM07 : 

701-l (30-80) Yl616327H 
702·1 (35-85) Yl616343F 
703·1 (30-80) Yl6163308 
704-1 (40·90) Yl616936N 
705·1 (30-80) Yl6163191 
706·1 (30·80) Y1616726K 
707· 1 (30·80) Yl616334 

Hoofd lab. ing. B.J. Gemtsen 

Handtekening: 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdaturn 
Daturn rapportage 

Monstersoort 
Grond 
Grond 
Grond 
Grond 

011 •appoit """9 nlel anOell Gan In to geheel wordeo C)ereJ"O(IUC!!<trcl 1011CIC• Cl<' loC~rlllt'll)ke loesterrtr111no van hel lallOllltoovm 
De resultllen oebl>M urtslullend be1,..11.1ung op de moostei-t, zo,11~ die door u '!OCY a11.1iy1C 1e1 belChlkklnq werd<!tl CJ•'5teld. 
tiadert' •nfo"n.it>• """'de lot'!l"f>aste n>elhOO!:! e11 pr~IJckenmcltcn ls beldli~baar en~" op aanmao "'°""'" 11el1<.1"91!n 

~~ 
llSTl~ 
RvA HJ: AS 3000 

•tEI ..- 11..1fwa~.\'IOlllC .. IS•1iU(8<..HME\/t'4•'i flf 1 f:j~/1 Ul:'OttrU• vooi:. TfS1 ll.ltOR"1f)~g 
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Pag1na: 3 van 3 

13-02-2009 
13-02-2009 
L0-02-2009 

Datum bemonstering 
11·02-2009 
12-02-2009 
12-02·2009 
12·02-2009 



A\t>lAA tl .V. At\ ALYTISClt C:ll F.MIS( II Mii lc l A0\'11.Stll lRl.All ALMELO 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aan11rager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

Llborator1um/Ad11lubureau 
lndustrielerrem Wes1ennaa1 • Hazenweg 30 

7556 BM Hehgel0 • 1e1efoon074-~· fax074 . 25011402 
E·macl 1nfo@acmae n1 • lnlemel WVIW acmea nl 

Oranjewoud 
Ohr. K. Velhnga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

l96501G3 
EA902020B4 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startd~turri 
Datum rapportage 

Nr. L.abnr, 
l SA90202047 
2 SA90202048 

Monsteromschrijlling 
MMOS 

Monstersoort 
Grand 

MM09 

Resultciten: 

r 
Parameter 

S MVB. SIKB AS3DOO 

S Droge stof 
S Org.St(Gloelverlles) 

lnl~m rer.nr. Eenheid 

Dl\o·Y.><.oi % (m/m) 
nr, ow.<.n1 o/o van ds 

87,8 
<O,S<l' 

Grond 

] 

85,8 
<0,5(11 

KORRELGROOTIEVERDEUNG 
s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

s 
s 
s 
s 
s 

Lurum ( < 2 µm ) 

MET ALEN 
Oestruct1e 

Ban um 
Cadmium 
Cobalt 
Koper 
Kwlk 
Lood 
Molybdeen 
Nikkel 
Zink 

MINERALE OUE GC 
Olie totaal ClO-C<!O 
Fractie Cl O · Cl 2 
Fract1e C12 - C22 
fractie C22 - 00 
Fractie C30 - C40 

Chromatogram 

PCB 
S PCB_28 

S PCB 52 

I ~
S- PCB_lOl 

PCB_ll8 
PCB 138 

Zie votaende paa1na 

o rv 1u· ..t.OJ 

t:.•1111•111 

CT.J-0;.ll ·01 

ljQJ...lJf .O\ 

.. ::J . .,. ·~11 

r-0 wto1 

GOOUf 01 

IV G.. ...... S Cl 

IV G<t'S 01 

IV c;::H) 01 

llC..t>OOI 

% van ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
n-1g/l\g ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

µg/kg ds 
µg/kg ds 
µg/kg ds 
µg/kg ds 

µg/kg ds 

~~ 
HSITH 
RvA uun 

1,2 

+ 
< 5,0 
<0,4 
<3,0 
<5,0 

<0,2 
<5,0 
<3,0 
<5,0 

&,2 

<SO 

<20 
<20 

<20 
<20 

<1 
<l 
<l 

< l 

< l 

AS 3000 

7,0 

6,5 

<0,4 
<3,0 
<5,0 

<0,2 

<S,0 

<3,0 

<5,0 
12 

<SO 
<20 
<20 
<20 
<20 

<1 
<1 
<l 

<l 

<1 

.. Cf M ~ !EUlA90AAT00i\IM IS !MOr '°t:t1REV'tN IH Kl- fh f4. 'tttOllt tR-VOOP I EG f A.80Jl,\ft:f:t•.\ 
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Datum bemonstering 
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~C\tAA B.V. Al\ALYTISUI O IEMJS('I( MIU r u AIWl f.~U LI REAL AL MELO 

Opdrachtgever. 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

Laboratorlum/Advtesbureeu 
lndustrieterreln Westermaat • Hazenweg 30 

7556 aM Hengelo · lelefoon 07 4 • 2560600 • tax 07 4 • 2508402 
E-ma•l.1nlo@acrnaa.nt •Internet 1W1Wacmaa nl 

Oranjewoud 
Dhr. K. Vellinga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

196501G3 
EA90202084 
AFVALOVEN 
Opd rachtgever 

Onderzoeksra pport 

Datum opdracht 
Start datum 
Datum rapportage 

Nr Labnr. 
l SA90202047 

MonsteromschrijVing 
MM08 

Monstersoort 
Grond 

2 SA90202048 MM09 Grand 

Resultaten: 
Parameter 111\em re,,nr Eenheid 

PCB 
s PC8_153 IV l)C~.!>-01 µg/kg ds <I 
s PCB_l80 IV~OI µg/l<g ds < 1 
s Som 6 PCB's (STI) IV~~I µg/l<g ds <6 

s Som 7 PCB's (Balls.) IY r.Q.11.-0I µg/kg ds <7 

PAK(lO) 
s Naftaleen i'4P,._ l1U{l mg/kg ds <0,0S 
s Fenanthreen H=~( Pt.J'.·01 mg/kg ds <0,05 
s Anthraceen llti:: PA1tC7 mg/kg ds <0,05 
s Fluorantheen 10~!.C~M. 01 mg/kg ds <0,05 
s Benzo(a)anthraceen 111'\C FiiJ(-0) mg/kg d> <0,05 
s Chryseen >Jrtr •PAY.-Ol mg/kg ds <0,05 
s Benzo(k)f1uorantheen •lhC ~AJ<-01 mg/kg ds <0,05 
s Benzo(a)pyreen ti•ll·PAl"O) mg/kg ds <0,05 
s Benzo( g,h, i )peryleen "IV!! ·PA~<J) mg/kg ds <0,05 
s Indeno( 1,2,3-c,d)pyr '1Pl(#/<¥.-O'J mg/kg ds <0,05 
s SOrn PAK 10 (Rl) 1PLt" #All-01 mg/kg ds <0,50 
s som PAK 10 (R2) ~PlC.OAllGI mg/kg ds 0,35 

Q = door RvA geaccredlteerd. 
S = door RvA geaccredlteerd conform SIKB AS3000. 
Rl = Sornmatie volgens SIKB AS3000 paragraaf 2.5 zonder factor 0,7. 
Rl = Sommatle volgens SIKB AS3000 paragraaf 2.5 met factor 0.7. 
Opmerklngen: 

l = Organisctie stof (Gloeiverlies) gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 

Opmerking monster SA90202047 (MM08): 
MM08 : 

801 ·1 (25·75) Yl616709L 
802-1 (20-70) Yl616710D 
803-1 (30·80) Yl616730F 
804 1 (30·60) Yl6167llE 
805·1 (30·80) Y1616713G 
806-1 (25-75) Yl616704G 
807-1 (30-50) Y1616717K 

~~ 
'lSllH 
Ry• JI:[ AS 3000 

2 

<l 
<1 
<6 

<7 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,50 

0,35 

tfF1 ... •l;U..AtiOR.\1rn;·1 .... t?a Hlrll.'>ffHU \IYW il•Ht J..~1'·l11lll,-r. v~'"" f(_, .. ~IAl"'}Cf.A 
t:~r~ M'I' I » /~lQ•l <'CO·~·~ t::U.. ._,>Pf._, Ot.t~ .. UAI -It NIN tJ{ -c..~~eo:~v1e 
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Pagina: 2 van 3 

13-02-2009 
13-02-2009 
20·02-2009 

Datum bemonstering 
13·02·2009 
11-02-2009 
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labor11tortum!Ad11les buruu 

Opdrachtgeveri 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegeve11s: 

frnluslnelerrein V\/estennaat • Hazenweg 30 
75!16 BM Herige10 · telefoon 07<1 . 2560600 ·fa;- 014 . 2508402 

E-mail 111fo@acmaa nl • Internet YNIW acrnaa nl 

Oranjewoud 
Ohr. I< , Velhnga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

196501G3 
EA902020S4 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startrlatum 
Datum rapportage 

Nr. Labnr. 
l SA90202047 

Monsteromschrij v1n9 
MM08 

Monstersoort 
Grand 

2 SA90202048 MM09 

Resultaten: 

808· 1 (30·50) Yl616708K 
809·1 (25·75) Yl61670SH 

Grand 

Opmerking monster SA90202048 (MM09)• 
MM09: 

901-1 {0-50) Yl616836M 
902-1 (0-50} Y1G168401l 
903-1 (0-50) Yl616835L 
904-1 (0-50) Y1616326T 
905· 1 (0·50) Yl 616953M 
906·1 (0-50) Yl616831H 
907·1 (0·50) Y1616844L 
908·1 (O·SO} Yl616843K 
909·1 (U-~U) Yl6163008 

Hoofd lab. Ing. BJ, Gerrit5en 

Handtekening: 

Dlt rapport maq nlet anclers <ldn 1n t n oe~~ wonlefl 9'J"pr1'Clueee"d 1oncJe; Cle sc~rl~ell)ko! tciertemmlng van ll<!l laboratonum 
De 1es.ilrateo hel>ben ul\Slu1tl!f1d tietrekldng O? Cit moM1eis, ioal~ die dOOo' 11 'Yr:# onatyse ,., tie.sdll~k1n9 wl!10en o-steJ!l, 
tlaele•e lnlo•maoe aver oe 1""9"?05\t meltY'.>Oe5 er premitlelten~ Is tle§Cl'llk!>aa• en IQln op aanvraa9 wO<dl(n ~" 

~~ 
'lSllM 
R,AU[C AS 3000 

t,f t w1. l{'J1,..'6M..\fO•H-.. ._e, "tW $(.lt4fVl'f ... 1'4t, .. .,A ~~Gl£l fl\ VO<'IA rESTl.A30R..4TO~U. 
Of(i)[f'I ~ • ·zuvoor CLU fOE.fl '°'"~ "'-Al)f'CI, OMiCU.RM H•~ c~ ~0--:'1EO.,.._ltf 
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ACM.AA 8.\'. ANALYl'ISCH CJ IEMlSCll Mllll:ll ADVlESBl lREAL: Al.MELO 

La boratortuml.Advles bureau 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnumrner 
Opdracht omschr. 
Semonsterd door 

Monstergegevens: 

lndust11eterretn Wer;termaat • Hazenweg 30 
7556 BM Hengelo • lelefoori 07 4 · 2500600 • fwr OT4 • 2508402 

E-mail: info@acmaa nl ·Internet wwwacmaa nl 

Oranjewoud 
Ohr. K. Veiling a 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

196501W6 
EA90202467 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Nr. Labnr. 
1 SA90203298 

Monsteromschrljvlng 
106-H 

Monstersoort 
Water 

Resulbtten: 

~ - Pa~eter lnt~ <el or Eenheid l -----

s MVB. SIKB AS3000 '.CW·\'611 ._SJOO(t VIUl + 
MET ALEN 

s Ban um 10> stP 01 µg/I 22 
s Cadmium 10>-UfP·OI µg/I <0,3 

s Cobalt l(P·llE ... 01 µg/I <2,0 

s Koper J( MN:P·OI µg/I <S,O 

s Kwlk rJ~S·lf9·U1 µg/1 <0,05 

s Lood 10' UlP·OI µg/I <S 
s Molybdeen 10> 8( .. 01 µg/I <5,0 
s Nikkel IQ 18t:P·(J1 µg/I <5 

s Zink ICP lll:P·OI µg/I <10 

VLUCHT .ARO.KOOLW. STOFF EN 
s Benzeen ~·f'Hll µg/I <0,20 

s Tolueen <Z·l'f-01 µg/I <0,20 
s Ethylbenzeen c;,c PT 01 µg/I <0,20 

s P-m-xyleen ~·"T-01 µg/I <0,20 
s 0-xyleen cc 1'1-01 µg/I <0,20 

s Totaal xylenen r.c. •'1 lit µg/I <0,2()(1) 

s Styreen G<·J'T OT µg/I <0,20 
s Na~aleen (j,(.PT<()J µg/I <0,20 

MINERALE OUE GC 
s Olle totaal Cl0-C40 GO-OUE·OI µg/I <50 

s Fractie ClO • Cl2 t;O<Uf 01 µg/I <50 

s Fractle Cl2 • C22 (JC.I~(-~) µg/I <50 

s Fractie C22 - C30 V..J-0.!Mll µg/I <SO 
s Fractle C30 - C40 hO<XJr U1 µg/I <50 

Chromatogram f.O~fOI 

VLUCHT, ORG.HALOG. VERB. 
s Vinyl chloride f'A·M~ Ut µg/I <0, 10 

~~--

Zic volgende pagina 
~·'~·-,,, 

~~ l~" ·s -'! ,.. 
•;. ... '! llSflW •;.,. ... 

Rd .IT AS 3000 
11::C1' li\..llUl.>if~·'"itll..M t). 1•0G£.-,(.hk£\ltN ... HE1 lli · •fft(;.$1lh ...,.."'° .. rtsrv.it:'f-1.ATOlhlo 

O~Off:t Hit ' ~Dt yO()ft r.t " 'Eno" I~!< ~M'K.ROMSOIR£\l'rlrf tN Of A'-Xn[JITAflJ 
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,\OtAA 11.V. At\ALY·r1sc:i1 CllEMl~L'll MILIEL: AD\'ILSBt:Rf' l\l l .-'L~lf.1.0 

Laboratorlum/Advhtsbure•u 

Opdracht gever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

Opdrac:htgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omsctir. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

lnduslneterreU1 We,lermaal • Hazenweg 30 
75513 BM Hengelo • telefoon 074 • 2560600 •fa)( 074. 2508402 

E-mail 1nfo@eomaa nl • Internet wwwecmaa nl 

Oranjewoud 
Ohr. K. Vellinga 
Postbus 2'1 
8440 AA Heerenveen 

196501W6 
EA90202'167 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapport.age 

Nr. Labnr. 
1 SA90203298 

Monsterornschrijving 
106-1-1 

Monstersoort 
Water 

Resultaten: 
Parameter l"tem fel1nr Eenheid 

VLUCITT.ORG.HALOG.VERB. 
s J 1 1 ·rlic-h1fl(lrPthPi;>n t.r ";a1 µg/! .... n ,,, 

·v~ .. .., 

s Dichloormethaan (,(·~) µg/I <0,50 

s trans-1,2 d1chl.ethe <.c"'~' µg/t <0,50 

s 1, 1 ·Dictiloorethaan ,;, .. , 01 µg/I <0,50 

s ds·1,2 dichl.etheen t,t ... ~ 01 µg/I <0,50 
s Trichloormethaan Ct·"IS DI µg/I <0,10 

s l, l, 1-Trichlooretha. ~'Z M.S-01 tJQ/I <0,10 

s Tetrachloormethaan U. ti>S-0\ µg/I <0,10 

s l, 2-Dichloorethaan GC• MS·Ot µg/I <0,10 

s 1, l ·Dichloorpropaan GC .. s O: µg/I <0,10 

s T richlooretheen r.c MS·O\ µg/I <0,10 

s 1,2-Dic:hloorpropaan ti "SOI µg/I <0,10 

s 1, 1,2· Trichlooretha. C.C·HS QI µgfl <0,10 

s Tetrac:hlooretheen (.C 1'1S 01 µg/t <0,10 

s l,3·Dichloorpropaan <.c ... s 01 µg/t <0,10 

s T rlbroommethaan Q: "~ 01 µgfl <0,50 

s Tot.d's· trans-etheen U: ·M~-01 !J9/I <1,0 

I~ Som Dictiloorpropanen i;c.,.., 01 µg/I <0,30(l) 

Q = door RvA geaccrediteerd. 
S = door RvA geaccrediteerd conform SlKB AS3000. 
Opmertdngen: 

1 = Methocle vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC·MS 

Opmerking monster SA90203298 (106 l · l): 
106-1-1: 

106·1 (O·O) AC3024873 
106·2 (O·O) AC4423945 

~~ 
flSllN 
RvA lLJJ AS 3000 

.. £ U1a-·E~,L.4o'9..JRA"OftW 1$ ;t;~bC,..RfVlHt't l-'£1 ft,~P.(Q'.t•Ut ~M TfS .... A!ORA{UqlA 
:"l-fiiUfR HR • •oo lt'OOA G(Blft'lf'W lOAl...' ""°(q 0"90•"l~lf lh Ot A.C(Fl.[Olt.\T4f 
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Opdrac.htgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrac:htcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr, 
Bemonsterd door 

Honstergegevens: 

Nr. Labnr. 
1 SA90203298 

Resulblten: 

ACMAA 8.V. ANAl.\"rlSl'.I I Cl IEMI!>< II Mll.l[U AOVIESOl 1Rt:AL' 4LME1.0 

LaboratorhJmlAr:lvlesbureau 
lndustrielerretn Weste1n1aa1 • Hazenweg 30 

7556 BM Henge!o • lefefoon 074 - 2560600 • lwr 074 · 2508402 
E-mail lnlo@eemee nl • lnlemet wYIN acmaa nl 

Oranjewoud 
Ohr. K. Velllnga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

196501W6 
EA90202467 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Monsteromschrijv1ng 
106+1 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Monstersoort 
Water 

Hoofd lab. ing, BJ. Gerritsen 

Handtekening: 

~ 
Oft raPoM 1NQ nta anoin c»n ., en l)fllHl Ml'<le1I ~ 1l:l'loet Oe !oCl!•lfteJI~ loestC""T'"'9 ''" he! laboratcnum 
~ ruult>ten hdlt>en uiU!lJ~el'd betre«l<lnq DI> die rronsler>, wal5 die doo< u vocr •l\al)'k lri llt\Cl\iWOQ Wr!'llen QC!SldO 

Naoe~ inlormaue - die U>eQfpillt ~"' p-esta~ken i• lll'sdll<IJaa• en lean Oil a.an.nag _°", ~ 

~~ 
lfSllH 
IMUUD 

... \\·~ 
!~\ 
\~.f' ."-,,••' 
AS 3000 

><El 14"tUWiOAAIOll'UM IS ·•G13~~•tVENIN •E R•4"~0111t• VOQO< ltlfl.l\llOl\l>lOAIA 
Otrrit'Xft WR l10Q V001' 0£8;.COCr../~~ ~-. CWJ.C .. RfVCflitlttff.l .-C4JUOU'C 

Banknr RABO Hengelo nr 11 09 61 900 • Handelsreg1ster 060 58 291 Enschede 
:ic> tKl\!f~ WOICl11' Wrl~O~td\ICIQf'n~ ~· Al.i)en'\e-t'I!! Y00'\11111~HOOh ~fl A':'Mf\A Q\ Qedc~~ I>+ CC 'i .. ''ltti ~,, ~p~l'llleJ tJ~ wwt en f"'Nleflt.fl' 
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ACM AA H.\.: ANALYTISCll Cl l t:MISC II MILIEU AD\'lf.SHI l lU:AU ALMELO 

Uiboratorlum/Advle11bureau 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omsdir. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

lndustr1e1erre1n Westermaat • Hazenweo 30 
7555 Bfvl HE!flgelo • lerefoon 0/ 4 - 2560600 • fax 07 4 - 2508402 

E-mail info@acmaa n 1 • Internet •1VW1 acrnaa nl 

Oranjewoud 
Ohr. 1<. Vellinga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

196SOIWS 
EA90202466 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Nr. Labnr. Monsteromsdlrijving 
502-H 

Monstersoort 
1 SA90203294 
2 SA90203295 401-1-1 
3 SA90203296 206-H 
4 SA90203297 707-1-J 
Resultaten: 
1 Parameter Intern reLnr Eenheld 

r 
s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

MVB. SIKB A53000 MVD ~· ~llJlO 'Mil 

METALEN 
Banum 1~-llC.,.01 µg/I 

Cadmium 1::i>·llf• 01 µg/I 

Cobalt 1::. BE• 01 µg/I 

Koper 1:Nt• 01 µg/I 

Kwik •1«~><0·01 µg/f 

load 1~·Sf .. UI µg/f 

Molybdeen •~· BL• 01 µg/I 
Nikkel 10 .. KtP.01 P'J/I 

Zink 1a Ae~ 01 µg/I 

VLUCHT.ARO.KOOLW.STOFFEN 
Benzeen ""•r 01 µg/I 

Tolueen ac" 01 µg/I 
Ethylbenzeen ~ rr 01 µg/I 

P-m-xyleen oc-f'T-01 µg/I 

0 -xyleen (% f"T-<ll pg/I 

Water 
Water 
Water 
Water 

2 

45 <5,0 
<0,3 <0,3 
<2.0 <2,0 
<S,O <S,0 

<0,05 <0,05 

<5 <5 
<5,0 <5,0 
~s <5 

<lU <10 

<0,20 <0,20 
<0,20 <0,20 
<0,20 <0,20 

<0,20 <0,20 
<0,20 <0,20 

3 

s 
s 
5 
s 
s 
s 
s 
s 

Totaal xylenen Gl"'·"'·o1 µg/I <0,20(1\ <0,20(1) 

s 
s 
s 
s 
s 

s 

Styreen r.i:-"' 01 µg/I 

Naftaleen :;c 1" Qt µg/I 

MINERAL£ OLIE GC 
Olie totaat C10-C40 

Fractie ClO - Cl2 
Fractie C12 - C22 

Fractie C2.2 - C30 

f'ractte C30 - C 40 

Chromatogram 

VLUCHT.ORG.HALOG. VERB. 
Vinyl chloride 

Z1e volqende paqina 

GCJOU£ Cl 

GOO~E...(!\ 

...... ..., ... ()1 

µg/I 

µg/t 
µg/I 
µg/I 
µg/I 

pg/I 

<0,20 

<0,20 

<SO 

<SO 

<SO 

<SO 

<50 

<0,10 

AS3000 
l1E• \i41llf"Ul.A8~T(.)11!tJW ~ 'NG19C:"4hE'\'tH 1H Ht: R"" Ro::UlliTtN VOC)r( 'TtITT ~"'OflMOR·A. 

~tll Ml l 100YOOA (\EtJ,1Et1tM1~ t. NA-Olf' (Nt~C.tt'ttvt"l 1-. OC ~OCkFO'f-'fl! 

9anknr. RABO Hengelo nr 11 09 61 900 • Handelsreg1ster 060 58 291 Enschede 
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<50 
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<SO 

<0,10 
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4 

+ 

so 
<0,3 

<2,0 

<S,O 

<0,05 

<5 
<5,0 

_,.. 
~.J 

<10 

<0,20 

<0,20 

<0,20 

<0,20 

<0,20 
<0,2Qfl) 

<0,20 

<0,20 

<SO 

<50 

<SO 

<50 

<SO 

<0,10 
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" 01AA ll .V, A.NAl.V I ISO I CllEMISC II Mil IEU ADVIi ~1\1 IRl' !\L ALMELO 

Laboratortum/Advle5bureau 
lridustrielerre;n Westermaal • Hazenweg 30 

7556 Bit Hengelo • lele!oon 07< · 2560000 •fay 074 - 2508402 
E-mail 1nfo@acmae nl • 1n1emel W\Wlacmaa nl 

Onderzoeksra pport 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever Oranjewoud 
Aanvrager Ohr, K. Vellinga 
Ad res Postbus 24 
Postcode en plaats 8440 AA Heerenveen 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 196501W5 
Rapportnummer EA90202466 
Opdracht omschr. AFVALOVEN 
Bemonsterd door Opdrachtgever 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. MonsteromschrlJVing 
1 SA90203294 502-1-1 
2 SA90203295 401-1 -1 
3 SA90203296 206-H 
4 SA90203297 707-1-1 
Resultaten: 

Parameter lritemrct.m, Eenhe1d 

VLUCHT.ORG.HALOG.VERB. 
s l, l ·dichlooretheen Ct. "'S·OI µg/I 
s D1chloormethaan Y.·MS 0\ µg/I 

s trans-1 , 2 dichl.ethe GCMSn1 µ.g/I 
s I, l ·Dichloorethaan G.: MIS·(;! µg/I 
s c1s-1,2 dicht.etheen a Ml'>U1 µg/I 

s T richloormethaan GC'4S..UJ µg/I 

s l, l,1-Trichlooretha. GC•H.S.fll µg/I 

s Tetrachloormethaan f"L•Mf10J µg/I 
s 1,2-Dichloorethaan ~H§UJ µg/I 
5 1. t · Dlchloorpropaan Cl"~ DI µg/I 

5 T richlooretheen OC"'S·OI µg/I 
s 1, 2-Dlchloorpropaan llC l'S·Ot µg/I 

s l, l,2·Trichlooretha. 0:·1'.S 01 µg/I 

5 Tetrachlooretheen C'/ .. ~ 01 µg/I 

5 l,3·D1chloorpropaan r~M!.-01 µg/I 
s Tribroommethaan ~- MS-01 µg/I 
5 Tot.cis·trans·etheen , .... ~S.-01 µg/I 

s Som Dlchloorpropanen (/. l>IS·Ol µg/I 

Q Ammoniumstiks. als N !>rH><l'XIN 01 mg N/I 

Q = door RvA geaccrediteerd. 
S = door RvA geaccredlteerd conform SIKB AS3000. 
Opmerklngen: 

l = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS 

0pl'f1er1(1ng rnorister SA90203294 (502·1 ·1): 
502-1-1: 

502· 1 (0·0) AC3024884 
502-2 (O·O) AC457300+ 

Opmerk1n9 monster SA90203295 {401·1·1 ): 

~~ 
l!~!l~ 
RvA llJj AS 3000 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

2,5 

f1l,.t M!llliA..'-.. °'1·'•"rnNIM'.\ ,,,r...::\n1Uf¥lN1\111-fi '••..,>.:Ci-! tU4 V(.l(\;I ·~-~ . Mt ... l'ou.:ui..~ 
O ""IOf'f\ lof1'l HJ! VC\:J~ Uf&Cl'J!~ .'..:u.J !\ "l.• 04 R C"'N~tlW1'f~ .... :tr .-.r.:oun '",,.,_ 
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.\(' ll!AA B. V. A"<A.l.)'1 ISCll C'l IEMISC II MILlEL 110\'llSlll 'IH:ALI Al.MFI 0 

Laboratorlum/Advlesbureau 
lndustneterreln Westermaat • Hazenwt!Q :JO 

7556 BM Hengelo • lelefoon 074 · 2560600 •fax 074 . 2505402 
E· me1I 11;ro@acmaa nl • Internet www ecmaa nl 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdradit omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 
Nr. L.abnr. 
l SA90203294 
2 SA90203295 
3 SA90203296 
4 SA90203297 
Resultaten: 

401-1-1: 

Oranjewoud 
Ohr. K. Vellinga 
Postbus 2<! 
8<!40 AA Heerenveen 

196501WS 
EA90202466 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Monsteromschrijving 
502-1 1 
401-1·1 
206-1 l 
707-1 l 

401-1 (120·220) A002"9l+ 
401·2 (120-220) FS483729A 

Opmerklng monster SA90203296 (206-1-1). 
206·1-l: 

206·1 (0-0) AG024761 
206·2 (O·O) AC4573323 

Opmerking monster SA90203297 (707+1): 
707-1-1. 

707· l (0-0) ACJ02492"k 
707·2 (0-0) AC4423787 

Hoofd lab. ing. B.J, Gerritsen 

Handtekenlng: 
~~ ... I> e ...., 

I>---

Onderzoeksrapport 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Monstersoort 
Water 
Water 
Water 
Water 

Ol raw;>rt mag nld an0et'1 lll!n In zn Qer>ttl ~cHn ;t•~e<o'Cf ~ ~ ~11111tt>111, ll>eSte<mtu•) ·~r I<' \ll.O"~l&IUfY' 
De "'5ultilten llellben ult$lu~end belre\Jli.1\1 Oii lie n\OllJltn, ro.ils ~ l))QI 11 WON ~l\l'flc LC'I tw:'s<hl«>'l!I w"'<lef' q<\t....., 
Nadeie lnform>be fNf!f o. toeqepaJ!~ ""''hOOcS llll lll~OO:t••mt'f~m I~ tefiehl•.W M IAfl co. llftnv1•a11 w>tel<-11 ...,,..,~,, 

~~ 
lfS l!k 
RvA !IJ~ AS 3000 

~t W•;..l f '>t.>~··nmLW '~ ~Gl.,,C:,..r•!"Vl"I rttol ~.A.Po:a.S-tff., ~ •u "l\l>~T?'t~ 
n;O(P ~ 11tW. ..r•'\PGCO'lV1'ii 1Qoi.IS-•~rC"ri OtrlriPtFlr.lf.-.~Pf • 1 .. ·nr~-i.u: 
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Opdrachtgever; 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

,\('MA.A K.V. ANALYTISCH Cl IEMISCI I MfllEll ADVll:Sl3l IJUoAU Al.MEW 

LaboratorlumlAdvlesbureau 
lndtJ&trieterrein Westermaa1 • 1-iazerwieg 30 

7556 BM Hengelo • teletoon 07 4 - 2560600 • fax 07 4 - 2508402 
E-mail· inro@acmaa nl • Internet www acmes nl 

OranJewoud 
Ohr. K. Vellinga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

Onderzoeksrapport 

Opdrachtgegevens:: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

196501W4 
EA90202598 
AFVALOVEN 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Start datum 
Datum rapportage 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
l SA90203290 
2 SA9020329l 
3 SA90203292 
4 SA90203293 
Resultaten: 

Monsteromschrijving 
1006·1-1 
905-1-1 
803-1-1 
303· 1-1 

I Parameter tntem "''·"' - ~heid 

s MVB. SIKB AS3000 

MET ALEN 
s Barium 
s Cadmium 
s Cobalt 
s Koper 

s Kwik 
s Lood 
s Molybdeen 
s Nikkel 
s Ztnk 

AROMATEN 
s Benzeen 

s Tolueen 

s Ethylbenzeen 
s P·m·xyleen 
5 0-xyleen 

s Totaal aromaten 
s Totaal xylenen 
s Naflaleen 

VLUCHT.ARO.KOOLW.STOFFEN 
s Benzeen 
s Tolueen 
s Ethylbenzeen 
s P·m-xyleen 

s 0-xyleen 

s Totaal xylenen 
s Styreen 
s Naftaleen 

MINERALE QUE GC 

Zie volgende pagina 

r<Vo·Vl!ll <ISlOO>WOI 

10> eer• 01 

ICP-&1•01 

ICl1llr 01 

10' OTr 01 

l"IM>-ltg01 

IO'·lli:I' 01 

IO'·HfP 01 

IC'P8~"1·0~ 

!C1 0U'il1 

nc: 1rt o1 

r.( l"l•Jt 

C',( l'T-01 

GC ·•MI• 

()( ·"1-01 

t';C•Pff)l 

(.<.•rl ·<'H 

GC 91--01 

G:: ·VT·Ol 

(;C·l't·Ol 

Ge f"T.(J; 

GC.· f'"" 01 

(,( rf 0 1 

l'lC Pl 01 

r;c r1 111 

V: l'l UI 

µg/1 

µg/I 
µg/I 

µg/I 
µg/I 
µg/I 
µg/I 
µg/I 
µg/I 

µg/I 

µg/I 
µg/I 
µg/I 
µg/I 
µg/I 
µg/I 
µg/I 

µg/I 
µg/I 
µg/I 
µg/1 
µg/I 

µg/I 
µg/I 
µg/I 

~~ 
IESflH 
llYA ICU 

20 
<0,3 
<2,0 
<S,O 

<0,05 
<S 

<5,0 
<5 

..:10 

<0,20 
<0,20 
<0.20 
<0,20 

<0,20 
<0,20tl) 

<0,20 
<0,20 

Monstersoort 
Water 
Water 
Water 
Water 

2 --- -
+ 

40 
<0,3 

10,0 
<5,0 

<0,05 
<5 

<5,0 
<5 

<10 

<0,20 
<0,20 
<0,20 
<0,20 
<0,20 
<0,20(1) 

<0,20 
<0,20 

tiEl Mi..JE-\.IL.AU:>o • .r.• c·~1uW IS •~Cl.leU+kl"lN ·~ t"oti ,..,,. ~:-:;a.lfl:H ~ lf.b'~~ .. "" 
~OCll tl'I t 100 ~:>cl~ (;;(Dl!.;>fH 10AJ~ t->r.lU Qt.ISC>iftrYf~ .. m -~CHf.:>11.\ltt: 
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115 
<0,3 

6,5 
<5,0 

<;0,05 
<5 
5,5 
10 

<10 

<0,20 
<0,20 
<0,20 
<0,20 

<0,20 
<0,20(1) 

<0,20 
<0,20 
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ACMAA ll.\'. ANAf.YTISOI CllE~11!\l H MILIC2t.: ADVll:Slll 'IU':AU Al Mlll (l 

L11boratortumlAdvlesbureau 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postmde en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrac:htcode 
R.apportnummer 
Opdracht omschr. 
Semonsterd door 

Monstergegevens: 

lndust11eterre1n Westermaat • Hazenweg 30 
7556 BM Hengelo • teleloon Oi4 . 2560600 • fa1074 . :1508402 

E-mail. 1nlo@acmaa nl • 1n1emel www acrnaa nl 

Oraniewoud 
Ohr. K. Vellinga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

196501W4 
EA90202598 
AFVALOVEN 
Opdrachtgevec 

Onderzoeksrapport 

Datum opdracnt 
Startdatum 
Datum rapportage 

Nr. Labnr. Monsteromschri1ving Monstersoort 
1 SA90203290 1006·1 ·l Water 
2 SA90203291 905·1-1 Water 
3 SA90203292 803·1-1 Water 
4 SA90203293 303·1·1 Water 
Resultaten: 

I 
Parameter Jnt1<m rer.m Eenhe1d 2 

MINERALE OUE GC 
s Ohe totaal C10-C40 G0""'1l0 µg/I .-:50 <:50 .en 

' JV 

s FractJe CID · Cl2 ro ou£ 01 µg/I <SO <SO <50 

s Fractie Cl2 • C22 f..:.l·IJUt UI µg/I <SO <SO <SO 
s Fractle C22 • 00 !".OtltlfOI µg/I <50 <SO <50 

s Fractle 00 • C40 oo oo!t a1 µg/I <50 <50 <SO 

Chromatogram r.•:.HAlf<tJ 

VLUCHT.ORG.HALOG. VERB. 
s Vlnylchloride Gt "'IS Ill µg/I <0,JO <0,10 <0,10 
c ... 1, l Td;v'tloorctt"".een <• '\;iu• µy/i <O,iO <V,lU <U,10 

s Drchloormethaan GC ....S~I µg/I <0,50 <0,50 <0,50 

s trans-1,2 dic:hl.ethe C·": f!IS (ti µg/I <0,50 <0,50 <0,50 

s 1, 1 ·Dic:hloorethaan (;(·I'S ~I µg/I <0,50 <0,50 <0,50 

s cis-1,2 dlchl.etheen :;{ '<5-01 µg/I <0,50 <0,50 <0,50 

s Tnchloormethaan GC-l<S-01 µg/I <0,10 <0,10 <0,10 

s 1, 1, 1-Tnchlooretha. (i( M!.-01 µg/I <0,10 <0,10 <0,10 
s Tetrachloormethaan G: 11~·01 µg/I <0,10 <0,10 <0,10 
s l ,2·D1chloorethaan (;(.,.,s 01 µg/I <0,10 <0,10 <0,10 
s 1, 1 ·D1chloorpropaan G( '1!101 µg/I <0,10 <0,10 <0,10 

s T richfooretheen IX·.-.:, 01 µg/I <0,10 <0,10 <0,10 

s 1, 2·D1chloorpropaan r..c ...... c..n1 µg/I <0,10 <0,10 <0,10 
s 1, 1,2-Trichlooretha. GC MS- n~ µg/I <0,10 <0,10 <0,10 

s Tetrachlooretheen GC f<'S·Ot pg/I <0,10 <0,10 <0,10 
s 1,3-Dfchloorpropaan (;( NI 01 µg/I <0,10 <0, 10 <0,10 
s Tribroommethaan (£ MIGi µg/I <0,50 <0,50 <0,50 
s Tot.ds·trans~theen u •'01 µg/I <l,O <1,0 <1,0 

3 

s Som Dichloorpropanen Ge Ill! 01 µg/I <0,JQ(ll <0,30Cll <0,30(1) 

Q -= door RvA geaccredlteerd. 
S = door RvA geaccredlteerd conform SYKB AS3000. 
Opmerkingen: 

l = Methode vluc:htige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstotten: GC·MS 

~~ 
IESEh 
RwA ULO 

, ..... 
$""~-.. ..... , 
\~; 

,~11·•· 

AS 3000 
~El M L1£U.~~C»Y.10M IJW IS .,..:lE.SCUA£VE."Ol •.c-T 1<v>.Ai10tsT(._ V~ fl Iii A,DORAl'f.iAi..& 

t'l•Un,. .. 1i~o/f):)ll;QlfSE~f~~'I\ ~-.l"('iCNSCM~!Vl .. Uftl •:r."1r.cn~tli 
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'-..JU 

<SO 
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<50 
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A('MAA 8.\', ANALYTl.!.Cll Cllf.MISC II MILIEU AO\'l [ SBl :REAL ALMELO 

Laboratorlum/Advlesbureau 
fndustne\erre1n Westel'!Tl881 • Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo · lelefoon 074. 2560600 ·fill( 074 · 2508402 
E-mail 1nlo@&c'f1i111 nl • lnlemet W1w.ac111ao ril 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Ad res 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrac:htcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
l SA90203290 
2 SA90203291 
3 SA90203292 
'I SA90203293 

Resultaten: 

Oranjewoud 
Ohr. K. Vellinga 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

19650IW4 
EA90202598 
AFVALOVEN 
Opdrac:htgever 

Monsteromschrijving 
1006-1-1 
905-1-1 
803· l-l 
303+1 

Opmerldng monster SA90203290 ( 1006-1-1 ): 
1006-H: 

1006·1 (100·200) A0024840 
1006·2 (100·200) AC4573266 

Opmerli:ing monster SA9020329 l (905-1-1 )' 
905· l·l : 

905· l (130·230) A002483% 
905·2 ( 130·230) AC4573143 

Opmerking monster SA90203292 (803· l-l ): 
803· 1· l! 

803· l (0·0) A0024750 
803·2 (O·O) AC'15732'i5 

Opmeriling monster SA90203293 {303+1): 
303·1·1: 

303-1 (O·O) A000147, 

Hoofd lab. Ing. BJ. Gerntsen 

Handtekernng: 

~ ·~-- I 

Onderzoeksra pport 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Monstersoort 
Water 
Water 
Water 
Water 

Oft r.ippolt "'30 nlet ande11 !I.In 111 tn Qdlttl worden go!reprtld"°"""' ~ dt sct1nlteJIJl<t toestom•m1>9 van l1<!r lallor<t\Dttum. 
Pe reslJllal~ l>tbben urtslu~ond be!Tekkln9 op <II'"''"""'"· to;>\> (!le OO<>r ll voor a!lalVS4? tet bcsc/\ll<ld"O W<-•dt<i ~steld. 
H~ IMomwtle (JVf!f de toeqepa<lt - al prostoU<!l<eti-•kel\ Is ll<'5'1'1~1;.>tr en l.lln l)f) o;nv•Hg ,..Oldf!n ..,roeqen, 

AS 3000 
11H \Hlt.U.~ti.PtUW ~ tf•Ql ~U•hf"'tN IH .. £' '°'"''••~G !&lt~ VC»i( "'U.'l~'f"..Yl.., 

~Htltft -,n •ODvo.:R C;Etm .,,.1 .. l n.t.. . s. •.>rKct OM'-'.~;.nr111r~ lh or 4(;<'.RE!lrhrJp 

Banknr RABO Hengelo nr 11 09 61 900 • Hande1sreg1ster 060 SB 291 En~chede 

Pagina: 3 van 3 

20·02·2009 
20·02·2009 
27·02·2009 

Datum bemonstering 
20·02·2009 
20·02·2009 
20-02-2009 
20·02·2009 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

·1 

I 
I 
I 
I 
I 

Bljlage 3: 

~ 
oran1ewoud 

Achtergrond-, tussen- en lnterventiewaarden grond en streef-, tussen- en 
lnterventlewaarden grondwater 
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Projectnr.: 196501 

meort 2009, revisle oo 

Bljlage 4, bled 1111111 4 

Omrlo 

Nutsltua!ie bodemonderzaek 

Harlingen 

Toetslngskader Clrculalre bodemsanerlng 2006 grond" 
G h I I /k d e a ten n m11. <g .s. 
BIJ een gehalte van :z,o % orpnlsch·stof 

en een gehalte van 2,0 % lutum AWaooo» 

Barium 49 
Cadmium 0,35 

Kobel! 4 
Koper 19 

Kwlk (11narg11nlsch) 0,1 

Kwik (organlsch) 

Lood 32 
Molybdeen• 1,5 

Nikkel 12 

Zink S9 

Benzeen• O,Olj 

Tolueen• 0,04 

Ethylbenzeen' 0,04 

Xylenen (sam)• » 0,09 

Styreen (vinylbenzeen)~ 0,05 

Cyanide (complex) •l 5,5 
Cyanide (vrij) 3 
Thlocyanaat 6 

Totaat PAK (10 VROM) J) 1,5 

Mlnerale olie (GC) •l 38 

Som PCB'ssl 0,004 

Asbest ' 1 

BIJ een gehelte 1111n 2 ,0 % orpnlsch·stof 

en een gehelte van 2,0 % lutum AW2oooal 

Barium 49 
Cadmium 0,).5 

Kobalt 4 
Koper 19 
Kwlk (anorganlsch) 0,1 

l(wlk (organlsch) 

Load 32 
Molybdeen• 1,5 
Nikkel 12 

Zink 59 

Benieeri• O,Oij 

Tolueen• 0,04 

Ethylbenteen• 0,04 

Xylenen (som)• •l 0,09 
Styreen (vlnyibenzeen)• 0,05 

Cyanide (comple~) 61 
5,5 

Cy1111fde (vrlj) 3 
Thlocyan11at 6 

Tolaal PAK (10 VROM) 3J 1,5 

Mlnersle olle (GC) 11 JB 

Som PCB's 11 0,004 

Asbest ' 1 

Milieu & Veillgheid 

6 
oranJeHoud 

Toetslngskader VROM 
Tussenwaerde lnterventlewaanle 

143 237 

4 7,6 

29 54 
56 92 

1) 25 
1,4 2,8 

185 337 

96 190 

23 34 
181 303 

0,13 0,22 

3,:z 6,4 

11 22 

1,7 3,4 
8,6 17,2 

28 so 
12 20 

13 20 

21 40 

519 LOOO 

0,1 0,2 

100 

Toetslngskader VROM 
Tussenwaarde lnterventlewaarde 

143 237 

4 7,6 

29 54 

56 92 
1) 25 
1,4 2,8 

185 337 
96 190 

23 J4 
181 )0) 

0,13 0,22 

3,2 6,4 

n 22 

1,7 3,1; 
8,6 17,2 

28 so 

12 20 

l) 20 

21 40 

519 1000 

0,1 0,2 

100 

Versie 8 00 



Projector.: -196501 

meart 2009, revlsie oo 
Bl)lege 4, blad 2 van 4 

Omrln 

Nulsituetle bodemonderzoek 

Harlingen 

Toetslngskader Clrculalre bodemsanerlng 2006 grond 1
' 

Gehalten In J11g/lts d.s. 
Bil een gehalte van 2,0., organlsch·stof 

en een l'!h•lle nn 2,0 '% lutum AW2000>1 
Barium 49 
Cadmium 0,35 
Ko bait 4 
Koper 19 
Kwlk (enorganlsch) 0,1 
Kwlk (organlsch) 
Lood 32 
Motyb<h•1:11• 1,5 
Nikkel 12 

Zink 59 

Benzeen• 0,04 
Tolueen• 0,04 
Ethylbenzeen• 0,04 
Xylenen (som)• » 0,09 
Styreen (vlnylbenzeen)• 0,05 

Cyanide (complu) 'l 5,5 
Cyanide (vrlj) 3 
Thlocyaneal 6 

Totael PAK (10 VROM) Jl 1,5 

Minerale olle (GC) •l 38 

Som PCB'ssl 0,004 

Asbest 'l 

Bil een gehalte van 2,0., orpnlsth·stof 

en een geh1lte van 3,3 'Xi lutum AW2000" 
Barium 57 
Cadmium 0,36 
Koba It 5 
Koper 20 
Kwlk (11norpnlsch) O,U 

Kwlk (organlsch) 
Lood 33 
Molybdeen• i,5 
Nikkel 1) 

Zink 63 

Benzeen• O,Olj 

Tolueen• 0,04 
Ethylbenzeen• 0,04 
Xylenen (som)• •l 0,09 
Styreen (vinylbenzeen)• 0,05 

Cyanide (complell) 'I s.s 
Cyanide (11111) 3 
Thiocyonut 6 

Totaal PAI( (10 VROM) !l i,5 

Mine111le olle (GC) .i 38 

SomPCB's~ O,OOlj 

Asbest ' 1 

Milieu & Velllgheld 

I 
I 

Toet!lngsk11der VROM I 
Tussenw11rde lntel'llentlewearde 

143 237 

4 7,6 

29 54 I 
56 92 
13 25 
1,lj 2,8 

185 337 I 
96 190 
2) 34 

181 303 I 
0,13 0,22 
3,2 6,4 
11 22 

1,7 3,4 I 
8,6 17,2 

28 50 
u 20 I 
13 20 

21 40 I 
519 1000 

0,1 0,2 I 
100 

Toetslnpkader VROM 
I 

Tussenweetde lnterventtewaerde 
i66,5 276 

4 7,7 I 
33,5 62 

58 96 
13 26 
l,lj 2,8 

189 345 
I 

96 190 
25,5 38 
193 )2) I 
0,13 0,22 

3,2 6,4 
11 22 I 
1,7 3,4 
8,6 17,2 

28 50 I 
12 20 

13 20 

21 40 I 
519 1000 

0,1 0,2 I 
100 

I 
I 

Versie 8.00 I 
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Prolectnr.: 196501 

rnaart 2009, revlsle oo 
Bljlage 4, blad 3 van 4 

Omrln 

Nulsituatle bodemonderioek 
Harlingen 

Toetslngskader Clrculalre bodemsanerlng 2006 grondwater » 
h /I Ge alten in uP. 

Streefw111rde .i 
Barium 50 
Cadmium 0,4 
Koba It 20 
Koper 15 
Kwlk 0,05 
lood 15 
Molybdeen 5 
Nikkel 15 
Zink 65 

Ben le en 0,2 
Tolueen 7 
Ethylbenzeen 4 
Xyleneo (som) .iJ 0,2 

Styreen (11inylber12een) 
Na~aleen 0,01 

Mlnerale olle (GC) ~ so 

Oichloormethaan 0,01 
Trlchloormeth11an (chloroform) 6 
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01 
1,1·dld1loorethaan 7 
1,2·dichloorethaan 7 
1, 1,1-trichloorethaan 0,01 
t, 1, 2 ·trlchlooreth11a n 0,01 
1, 1·dlchlooretheen 0,01 
Trichlooretheen (Tri) 24 
Tetrachlooretheen (Per) 0,01 
1,2·Dichloorelheen (cis +trans) 0,01 
Dlchloorpropanen (som) 11 o,8 
Vinylchtortde 0,01 

Monochloorbenzeen 7 
Dlchloorbenzenen (sorn) .Jl 3 
Trlchloorbenzenen (som) Jl 0,01 
Tetrachloorbenzenen (sorn) JJ 0,01 
Pentachloorbenzenen 0,003 
Hexachloorbenzeen 0,00009• 

Cyanide (complex) ~1 10 
Cyanide (vrlj) 5 
Thiocyanaat 

Milieu & Velllgheld 

6 
o ran1ewoud 

Toetslngsk11der VROM 
Tusunwearde lnterventlewaarde 

338 625 
3,2 6 
60 100 

45 75 
0,18 0,3 

45 75 
153 JOO 

45 75 
433 800 

15 30 

504 1000 

n 150 

35 70 

35 70 

325 600 

500 1000 
203 400 

5 10 

454 900 

204 400 

150 JOO 

65 130 

5 10 
262 500 
20 40 
10 20 

40 So 
2,5 5 

94 t80 

27 so 

5 10 

1,25 2,5 

0,5 1 

0,25 0,5 

755 1500 

753 1500 

750 1500 

Versie 8.00 



Projectnr.1196501 
maart 2009, revisle oo 
Billage 41 blud 4 van~ 

Omrin 

Nulsituatie bodemonderzoek 
Harlingen 

Toetslngskader Clrculalre bodemsanerlng 2006 

Voetnoien 
0 De AW2000-waarden en interventiewaarden voor lware metalen 1n grondfsedlment zijn alTiankelijk van net lutumgehalle (gewtcntspercentage 

minerale delen < 2 µml en/ofhet organische·stof gehalte (gewichl:r.percentage gloeiverlies betrokken op het lolale drooggewlcht van 

,, 
,, 
,, 

Grond 

de grond). De AVhooo en lnterven!lewaarden voor de organlsche verbindlngen zijn atleen afhankelijk van het percentl!ge organtsche stof. 
Er wordt gerekend mel eeo minimum organlsch·stof gehalte van l'l'o (10% voor PAIO en een maximum van 30%. Voor hel lutumgehalte 
worrlt gerekP.nd met Pen minimum van 2%. en geldt er geen maximum. 
Het toetslngskader voor antlmoon, mol~bdeen, cyaniden en asbesl is nlet afhankelijk van het organisch-stof- en/of lutumgehalte. 
Voor grondwater zijn de streef· en interventiewaarden voor 1owel annrgan1sche als organlsche verblndlngcn onalhankelljk gesteld 
van de grondsoort. Wei wordt sinds februari 2000 voor enkele melalen onderscheld gemaakt tussen dlep en ondrep grondwater 
(grens arbitrair gesteld op tom -mv.) waarbij de streefwaarde wijzigt. 

De Achlergrondwaarden (AW-2000) zljn opgenomen In de Regeling bodemkwaliteil (Staatscourant nr. 21;7, 21 december2007). 

De streefwaarden grondwater en AW2ooo·waarden zljn voor een aantal stoffen lager dan de verelste rapportagegrens in AS3000. Oil betekent 
dat de slreefwaarden or AWiooo·waarden strenger zlfn dan hel niveau waarop betrouwvbaar (routinemalig) kan word en gemeten. De laboratoria 
moeten minlmaat voldoen ean de vereiste rapportagegrens in A53000. Het hanteren van eel'l strengere nspportagegrens mag ook, rnits de 
gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Blj het beoordelen van het meelresultaat < rapportagegrens AS3000' mag de beoordelaar 
ervan ultgaandat de kwallteit van het grondwater of de grond voldoet aan de streefwaarde of de AW2000. Ind Jen ti et 1aboratorium een waarde 
<den een verhoogde rapportagegrens' aangeeft (hogerdan de rapportagegrens AS3000), dan dlent de betreffende verhoogde rapportagegrens 
te warden vermen1gvuldlgt met 0,7. De zo verkregenwurde wordt geloetst aan de streefwaarde grondwater of AW2000-waarde voor grond. 
Een dergelljke verhoogde rapportagegrenskan oplreden blj de analyse van een zeer sterk. verontrelnigd monster of een monster met een 
11fwljke11de samenstelllng. 

De gegeven t11bellen ~(Jn een verkora vorm van het volledlge toetslngskeder. 

Onder PAK (som van to VROM) word! verstaant de som van antraceen, ben20(11)antraceen, benzo(k)fluoranttheen, 
benzo(a)pyreen, chryseen, fenantreen, nuoranteen, indeno(1,2,3,-cd)pyreen, naftaleen, benzo(ghi)peryleen. 
De somwaarde voor polycydische aromatische koolwaterstoffen tn grond/sedlment geld! voor de totale 
concentratie \'an de verblndlni;cn uil di? betreffende groep. lndien eeo vi.1011lreiniging slechts een verb1nd1ng 
belrelt, geldt de waarde als intervenlfewaarde voor de betreffende verbinding, Bij (Wee of me er verblndlngen 
geldt de waarde voor de som van dete verblndingen. 
Voor grond/sediment zljn effecten direct Optelbaar (d.w.z. 1 mg stof A heeft evenveet effect-als 1 mg stof B) 
en kan aan een somwaarde getoetst worden door optelling van de concentraties voorde betreffende verblndlng. 
(zle voor (llldere lnformatle over addllivitell bi(voorbeeld Technische Commissie Rnrl~nit:ies!h~rrning (1989)). 
Blj organische·stof gehalten lager dan 10% Is de AW-2000 vaslgesteld op t,5 mg/kg d.s., de interventiewaarde 
ls vastgesteld op 40 mg/kg d.s. Bij organlsche·stof gehalten groter dan to% zijn de streef· en lnterventfewaarde wel 
afhankelilk (tot maximaal 30% organlsche stof, zle t), 

Mlnerale olle heeft betrekklng op de som van de (al dan niet)vertakte 11lkanen. lndien er sprake rs van een 
verontreinlglng met mengsels (bljvoorbeeld benzine of hulsbrandolte) dan dient naast het alkaangehalte oak het 
gehalte ean aromatlsche en/or polycyclische 11romatlsche kootwaterstoffen bepaald le worden. 
Mel deze somparameter js om praktische redenen volstaan. Nadere toxlcologlsche en chemische dlfferentratle 
worden bestudeerd. 

Onder som PCB wordt verstaan de som van PC8·28, PCB-52, PCB-1011 PCB11B. PCB t38, PCB 1553 en PCB lBo 

Gewogen norm (concenlratie serpentl jn asbest + 10 1 de concenlratre amfibool asbest) 

Het gehalte cyanlde·complex ls gelqk aan het gehalte cyan Ide totaal minus het cyanide vrij. bepaald conform NfN 6655. lndien geen 
{yanlde vrlj wordt verwacht, mag heJ gehalte cyanide complex gelljk worden gesteld aan het gehalte cyanlde·totaal. 

Achtergrondwaarde AW2000 Is gebaseerd op de bepallngsgrens (lntralaboralorium reproduceerbaarheld) omdal 
onvoldoende data beschlkbaar zijn om een betrc.uwbare P95 (95 perceotlel) af te letden. 

Grondwacer 
Getalswaarde bencden detectielimiel/bepalingsondergrens ol meelmethode onlbreekt 

MIHeu & Yelllgheld Versie 8 oo 
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Bijtage 4: Toelichting op achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden 

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef·, tussen- en 

interventlewaarden en hun betekenis ingegaan. 

De achtergrondwaarden (AW2000) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele 
bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dageliikse praktijk 'schone grond' 
wordt genoemd. Deze ac.htergrondwaarden (bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van 
gehalten zoals deze voorkomen in de bod em van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in 
dergelijke gronden geen belasting door lo kale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt 
geacht 

De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wet en 
waaronder geen sprake is van een aantoonbare veronlreiniging. 

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater 
aan waarboven de functionele eigenschappen die de bod em voor mens, plant en di er heeft, in 

ernstige male kunnen zijn verminderd . 
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-verontreiniging, 
indien de gemiddelde concentratie aan een stof de interventiewaarde overschrljdt in tenminste 

25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 

O•Jer de hceveclh:lid grc;id/:;lib uf g;u;;d·.vatei waa;ap een eventuele overschrijding van dt: 
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare 
uitspraak warden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek 
dan ook geen conclusies warden getrokken ten aanzien van hel wel of niet ernstig zijn van het 
veronlreinigingsgeva l. 

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de 
interventiewaarden Worden overschreden. 
Als een verontreiniging zich zodani~ in een ander milieucompartiment (bijv. het ~rondwater) of 
objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreldt dat daar schadelijke effec.ten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grand van berekeningen) 
waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) 

een verontreiniging van genoemde 25of100 m' bodemv'olume kan optreden, is er sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

De ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. Een 

nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt als criterium 
voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de omstandigheden, uitgegaan 
van een concentratie, voor respectievelijk grond en grondwater, die ligt boven het gemiddelde 

van respectievelijk de interventie- en achtergrondwaarde (T-waarde = (AW2000+1)/2) voor 
grond en de interventie- en streefWaarde (T-waarde = (S+l)/2) voor grondwater. 

De achtergrond- en interventiewaarden van de st often In de grond zijn om ulteenlopende 
redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het gehalte 

lutum (bodemdeeltjes < 2 ~lm) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 4 zijn deze 

achtergrond· en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde of geschatte 

gehalten organisch stof en (utum. 
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strategieen en betrouwbaarheid/garanties 
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Bijlage 5: Kwatiteitsaspecten van het onderzoek. de toegepaste methoden en 

strategieen en betrouwbaarheid/garanties 

Betrouwbaarheid/ ga ran ties 

oran1ewoud 

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het sleekproefsgewijs bemonsteren van al 

dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel lngen leu rsbureau Oranjewoud B.V. conform de toepasselijke en 

van krncht 11jnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk 

maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 

van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Oranjewoud uitgevoerde 

bodemonderzoek neeml. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt blnnen Oranjewoud. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen nlet 

altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Oranjewoud wel 

afhankelijk van deze bronnen, waardoor Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid 

van de verzamelde historische informatie. 

Certlficatle/ accreditatle 
lngenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN·ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging 

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). 

Het veldwerk is uilgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB·proces· 

certificaal voor veldwerk bij milieuhyglenisch bodemonderzoek). lngenieursbureau Oranjewoud B.V. is 

volgens dlt SIKB·procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de 

beoordel ingsrichtlijn zijn in onderh;ivig r<tppC1rt vermeld. In het colofon staan de namen en parafe!'l van de 

veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd. 

De naleving van de kwaliteitseisen en ·procedures wordt periodiek getoetst door inlerne auditors en 

externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 

De onderzochte locatie is niet in eigendom van lngenieursbureau Oranjewoud B.V. of gerelateerde 
zusterbedrijven. 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Oranjewoud verrichten door 

een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent 

de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge 

betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatiesche'lla(AS)JOOO zijn 
uitgevoerd. 
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Toepasslng grond en asbest I 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygienische kwaliteit van de bod em in het kader van het 

gebruik en/of de bestemming van de onderzochte Jocatie. lndien echter grond van de locatie wordt 
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verric.hte bodemonderzoek rnogelijk niet. I 
Afhankelijk van de omvang van deaf te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het 
bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie warden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid 

van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform I 
de richtlljnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht. 

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel I 
uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Het voorliggende 
onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de aan· of afwezigheid van asbest in de bodem op 

de onderzochte locatie. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, I 
dan komt dit in de ptofielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de 

bodem aanwezig puin enig asbest kan bevatten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in 

de bodem dient volgens de NEN 5707 'lnspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem' (NNI, I 
april 2003) te worden uitgevoerd. 
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TEKENINGEN 
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Oranjewoud: buiten gewoon! 

Missie 
OranJewoud wll loo(laangevend partnerzlln bij het ontwfkkelen en toepassen van duurzame 
en integrate oplossingen vooralle facetten van onze leefomgeving, waarln we won en, werken, 
rec:reeren en relzen. 

Proflel 
Oranjewoud heeft amblties als het gaat om de vormgeving van de wereld om ons heen. 
Als toonaangevend advles- en ingenieursbureau .streven wij ernaar knelpunl!!n daadwerkelljk 
op te lossen, ware teefbaarheld le sd'leppen, de toekomst velllg te sll!llen, alle kansen te 
benut-ten, vorm te geven aan perspectieven en grensverleggend bezig te zijn. Door cteatlef 
en constructiefln te spelen op mogelijlcheden en rekenlng te houden met rnaatsmappelijke 
belangen, financiele speelruimte, technologische ontwlkkelingen en het miieu. 
Kortom: wij bieden visie met ee.n duldetijk oogvoor realltelt. 

Partnership 
lnnovatieve voorstellen en creatie-.e oplossingen voor cornplelCI! vraagstukken vormen de 
kerh I/anons handelen, lnteractie is daarbij het sleutelwoord. Door hetmultldisc1plinaire 
karakteJ van Vee! projecten,zl)n wi) gewend om over de gret'1Zen van het elgen vakgebied 
heen te kijken. Voorop staat hetcomblneren Vanonze elgen kennls en kLmde met de 
behoeften en mogelljkheden van orize opdraditgevers. lJltwissellng van inzichten en 
ervarlngen leJdt tot innovatie; partnership is altijd het ultgangspunt. 

Flulbel 
Ruimtelijkheid 111 den ken en doen biedt l.()or alle partijen perspectie11en bij het creerenvan 
een duuriame leefomgevlng. Wij vermrgen het hele traject van planontwlkkeling, advies, 
ontwerp en dlrectlevoerin!ftot realisatie, beheer en exploitatie. De wens van de opdrachl· 
gever bepaall of wij het hele traject of delen ervan op ons nemen. 
De combinatie van advles· en lnge(lleursweril, ~n betrokkenheld blj dedaadwerkelijke reall
satle staat garant voorhaalbare plannen en een hoogwaardige ultvoering. Een vertrouwd 
gevoel voor onze opdrad'ltgevers, 

Oynamlsch 
Elke opdrac.111 die we uitvoeren is uniek en verdient een speclfieke. aanpak. Olt vraagt een 
dynamische lnstelling, dlezlth vertaalt naar het inspelen op veranderingen in de markl enhet 
oppakken van ontwlkkelingen t'Annen onze vakgebieden. Metvestiglngen verspreld over heel 
Nederland comblneren we iniicht In landetijke ontwikkelingen met een diepgaande kennis 
van lokale omstandigheden. Een waardevole voedingsbodem voor ans bedtij( dat in alle 
opzlchlen grensverleggend bezigwilzijn. Doordat Oranjewoud In tellerlijke zln dicht bil de 
opdrachtgevers staat, icornen bovendien openheid en toegankelljkheld volop tot nun retht. 

Elgent!Jds 
Onn organlsatte en werl<Wijzebieden alle rulmle en perspectief aan 1011.el de belangen van 
onze klanten als di~ van onze rnedewerkers. Marklgerlchte business units geven rim ting 
aan de contacten met de klanten en zorgen, samen met de kennisdragers In onze organisatle, 
voor het correct en adequaat oplossen van vraagslukken en prcblemen. Mensgerichte man a· 
gers en arnbltleuze medewerkers v.erken voortdurend aan het verder ul!bouwen van onze 
expertise en ieders persoonlijke ontwikkelingsperspectief. 

Onaftlankell/k en deskundlg 
We zien het als on21e verantwoordelljkheld de samenleving enonze opdrachtgevers kv.elita· 
tief hoogwaardige en duurzame oplosslngen te bieden op een manier die maatsd~ppel l Jk 

en economisch verantwoord is. Oranjewoud wit een betrouwbaar lidzijn van de samenleving: 
onalhankelijk en deskundig. Om dit le kunnen garanderen1 iseen bedrljfscode opgesteld 
waarin op lndividueel en c.ollectier ni\eau heldere alspraken zijn ~formuleerd. 

~ 
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Oranjewoud Nederland 

Hurenvnn 

lothulsweg '>7 
Post bus 24 84~0 AA Heerenvten 

Telefoon (0513,) 63 45 67 
Telefax (0513) 63 33. 53 

Kan1oor Assen 

Bllidtnstelnstrnt 4 

94 03 AW Assen 

Telefoon (0592) )9 28 oo 
Te[etaJ; (0592) 39 28 01 

rev11m kantoor In SdoDonebeek 

Pevent.r 
Zutph,nsew,g 310 

Postbus p 1 7400 AHDevenar 
Telcfoon (0570) 67 94 44 
Telefalt (0570) 63 TZ 27 

Alme,. 

Monltorweir 29 
Postbus 10044 1301 AAAtmere-Slad 
Teleloon (036) 530 Bo oo 
Teletax (036) 533 81 89 

Cape lit un den llsstl 
RM um W,stlaan 72 

2909 LO Capell' aan den IJssel 
Postbus 8590 3009 AN Rotlerdam 

Teleloon {oto) 235 17 45 

Telefu (010} 235 17 47 

Kantoor Goes 

AlbrrtPlesrnartWeg 4A 

Postbus 42 1,460M Goes 

Telefoon (0113) 23 n oo 
Telefax (0113) 23 n 01 

Oosterhout 
BenelUxweg 7 

Postbtls 40 ~roo AA Oostertioot 
Tell'foon (0162)48 7000 

Tetefa.t (0162)451141 

)Canto or Gelcen 

Mljnweg3 

Post bus 17 6160 M Geleen 
Telefoon (046) q78 92 22 
Telefax (046) 478 j1200 

HMVT B." 
Maxwtllstrnl 31 

Postbus 174 6;no BO Edt 

Telefoon (0318) 62 46 2~ 
Telefax (0318) 6149 t3 

www.oninjewoud.nl 
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ECO 
Risicoanalyse Bodembescherming 

REC (Reststoffen Energie Centrale BV) 

1n opdracht van ARCADIS, 

Samengesteld door ECO, 
Postbus 190, 
5400 AD UDEN 

Contactpersoon: Ing . G.M. de Jong, 
Tel: +31 (0) 413-330347 
Mob: +31 (0) 6-43210349 

e-mail: info@ecobv.com 
web: www.ecobv.com 

N.A.W. gegevens 

REC (Reststoffen Energie Centrale BV) 
de heer Ing. S. Bosch 
Lange Lijnbaan 14 
8861 NW 
Harlingen 

Kenmerk 
Email: 
Telefoon: 
Mobiel: 
Fax: 

RECH_8861 NW_ 14_2010-05-05 
sbosch@omrin.nl 
+31 (0)517 432396 
+31 (0) 6 20604459 
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01 - ONTVANGSTHAL 
02- BUNKER 
03 - SHREDDER 
04 - KETELHUIS 
05 - OPSLAG BODEMAS 
06 - ROOKGASREINIGING 
07 - SERVICE GEBOUW 
08 - NOODSTROOM 
09-WERKPLAATS 
10- BUITENTERREIN NOORD 
11 - BUITENOPSLAG 
12- BASSIN VERDACHT WATER 
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lnleiding 

Deze risicoanalyse bodembescherming is opgesteld vanuit en in overeenstemming met de 
geldende regelgeving en voorschriften van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). 
Daar waar de NRB naar een PGS (voorheen CPR) verwijst, is dat in de tekst kort aangegeven. 
De NRB vormt een harmoniserend instrument. Het instrument wordt door de overheid en 
bedrijfsleven toegepast om interpretaties en beoordelingen op elkaar af te stemmen o.a. ten 
behoeve van een inrichtingsvergunning. 
Deze risicoanalyse bodembescherming biedt de inhoudelijke uitwerking daarvan. De werkwijze is 
reproduceerbaar en voor alle betrokkenen stap voor stap te volgen in haar uitwerking en 
beoordeling. 

De analyse is volgens een logische structuur opgebouwd en is nader uitgewerkt in een aantal 
stappen. Deze opeenvolgende stappen bieden telkens een specifieker inzicht en de verdieping in 
de beoordeling van de bedrijfsactiviteiten in relatie tot het bodemrisico. Op deze wijze wordt het 
totale complex uitgewerkt tot een inzichtelijke samenhang van zeer herkenbare deelstappen en 
beoordelingen. 

Het algemene uitgangspunt voor de bedrijfsvoering is het realiseren van een verwaarloosbaar 
bodemrisico. Een verwaarloosbaar bodemrisico voor de gehele bedrijfsvoering kan worden 
gerealiseerd door de bedrijfsactiviteiten af te stemmen op de vereiste voorzieningen en 
maatregelen ter plaatse. Hierop is ook de bodembeschermingstrategie gebaseerd die het beste 
past bij de bedrijfsvoering en wordt afgestemd met de bedrijfsleiding. 

De systematiek van de NRB is o.a. gebaseerd op een bodemrisico checklist (BRCL). De BRCL is 
samengesteld als een lijst van bedrijfsprocessen die, afhankelijk van de actuele voorzieningen en 
maatregelen, tot een eindemissie score van 1 kunnen worden gewaardeerd. Een eindemissie 
score van 1 komt overeen met een verwaarloosbaar bodemrisico. 

Begrippen uit de NRB: 

De gebruikte terminologie voor de toegepaste voorzieningen en maatregelen zijn rechtstreeks 
afgeleid uit de begrippenlijst van NRB en luiden als volgt: 

• Bodemrisico (categorie) is de typering van de kans op (en de omvang van) een 
bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit. 

• Verwaarloosbaar bodemrisico is een situatie waarin door goede afstemming van 
maatregelen en voorzieningen de kans op bodembelasting verwaarloosbaar is gemaakt. 

• Vloeistofdicht systeemontwerp is een brongerichte voorziening binnen of aan een 
procesinstallatie, uitvoeringsvorm van die installatie inclusief appendages waarmee wordt 
gewaarborgd dat uit de installatie niet ongecontroleerd vloeistof kan vrijkomen. 

• Vloeistofdichte voorziening is een effectgerichte voorziening die waarborgt dat- onder 
voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking- geen 
vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de voorziening kan komen 

• (vloeistof)kerende voorziening is een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is 
vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang te keren, dat deze kunnen worden opgeruimd voordat 
indringing in de bodem kan plaats vinden. 

• Voorzieningen , effectgericht is een fysieke voorziening in of direct op de bodem ter 
beperking van de kans op immissie, zoals vloeistofdichte voorzieningen, lekbakken, of 
(vloeistof)-kerende voorziening . 

• Maatregel. algemeen is een brongerichte maatregel, gericht op procesontwerp- en 
apparatuur en materiaalkeuze ter beperking van de kans om emissies. 

• Maatregel, beheer is een maatregel, gericht op de bedrijfsvoering zoals beheer van 
procesapparatuur en het zorgvuldig procesmatig handelen bestaande uit: onderhoud, 
inspectie en toezicht en incidentenmanagement. 
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Toelichting op de gevolgde methode: 

Deze risicoanalyse bodembescherming is geheel gebaseerd op de NRB systematiek. Daarnaast 
is de NRB methode door ECO verbijzonderd zodat het resultaat een breder inzicht en 
navolgbaarheid biedt dan louter de NRB teksten. 

Eerst wordt het kader geschapen van de fysieke omgeving , namelijk het gebouw en de ruirntes 
daarin en omheen, waar de eigen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Hiermee wordt gevolg 
gegeven aan de behoefte van de lezer of gebruiker van de rapportage, om te allen tijde zicht te 
houden op de fysieke plaats waar de bedrijfsactiviteiten zich afspelen. ECO benoemt (op basis 
van interviews en aangeboden documenten) ook eerst de eigen bedrijfsactiviteiten in een 
benaming zoals deze, wederom herkenbaar, door de onderneming warden gebruikt. De 
navolgbaarheid krijgt meer kracht door gebruikt te maken van een specifieke toekenning van de 
soort stof(fen) bij de bedrijfsactiviteit(en) en een beslisboom om de relatie te leggen tussen de 
eigen bedrijfsactiviteit en het toegekende NRB proces. In de rapportage blijft dat zichtbaar. Hier 
wordt ook de (bedrijfsstrategische) keuze gemaakt voor een vloeistofdichte voorzienig of een 
kerende voorziening. 
In de rapportage wordt op basis hiervan per activiteit de keuze 'keren' of 'dichten' aangegeven. 
Bij 'dichten' kan, afhankelijk van de betreffende bedrijfsactiviteit, zowel een vloeistofdicht 
systeemontwerp als een vloeistofdichte voorziening warden uitgedrukt, e.e.a. in 
overeenstemming met de hiervoor aangeduide begrippen uit de NRB. Bij 'keren' kunnen 
meerdere effectgerichte voorzieningen warden uitgedrukt die enkelvoudig of in combinaties 
kunnen warden ingezet, in overeenstemming met de hiervoor aangeduide begrippen uit de NRB. 

De NRB spreekt overigens van 'bedrijfsmatige activiteiten' (zie NRB A3, Par. 3.1.1.) ECO betitelt 
deze 'activiteiten' als 'processen' en omschrijft een activiteit eerst als een eigen bedrijfsactiviteit 
met een eigen (door het bedrijf aangeduide) benaming. 
De toekenning van een NRB proces aan deze activiteit, gebeurt op basis van een beslisboom die 
leidt naar de vereiste voorzieningen (keren of dichten) en maatregelen (inspecties, toezicht en 
incidentenmanagement). 
Om deze reden heeft ECO aan elke tabel van de BRCL, ook een subnummering toegekend. Elke 
NRB tabel laat immers meerdere keuzes toe om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. 
Elke mogelijkheid stelt geheel eigen eisen aan het systeemontwerp en de beheermaatregelen. 

Bijvoorbeeld: De NRB kent '3.4 Op- en overslag in emballage vloeistoffen'. ECO voegt hier een 
onderverdeling aan toe van '3.4.6 opslag en verlading in emballage van vloeibare stoffen' voor 
een kerende voorziening en '3.4.7' voor een dichte voorziening. Beide opties kunnen tot een 
eindemissie score van 1 leiden. Aan de hand van de beslisboom wordt eerst de keuze voor 
keren of dichten gemaakt, waarbij het resultaat van de beslisboom aansluit op 3.4.6 
respectievelijk 3.4.7. Dit proces genereert vervolgens de bijbehorende eisen voor 
systeemontwerp en beheermaatregelen. 

Per bedrijfsactiviteit en toegekend NRB proces geeft ECO in de rapportage een ruimere 
omschrijving van de vereiste voorzieningen en maatregelen dan uitgedrukt de BRCL. Bovendien 
wordt nog een bronvermelding uit de NRB aangegeven. In een eerste check wordt een 
beoordeling gemaakt of aan de vereisten is/wordt voldaan. In het stappenschema 4 wordt hier 
nog even specifieker op ingegaan. 

Stappenschema: 

In een stappenschema ziet het geheel er als volgt uit: 

STAP 1: 
Het benoemen en vastleggen van het hoofdgebouw (het bedrijf) en relevante buitenplaatsen, 
inclusief de bedrijfsgegevens zoals NAW, contactpersoon, e-mail, telefoonnummer e.d. Ook het 
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unieke kenmerk is van deze gegevens afgeleid. 

STAP 2: 
Binnen en buiten het gebouw warden meerdere bedrijfsruimtes onderscheiden. Deze 
bedrijfsruimtes zijn de door het bedrijf zelf benoemde bedrijfsruimtes, dus met voor de 
betrokkenen herkenbare benamingen. Ter illustratie wordt een overzichtstekening bijgevoegd 
met deze aanduidingen. 

STAP 3: 
Binnen deze bedrijfsruimtes warden de bedrijfsactiviteiten onderscheiden met de aard van de 
stoffen die aanwezig zijn . Ook hier warden de activiteiten en gebruikte stoffen vermeld zoals deze 
door het bedrijf warden genoemd, toegepast of die bij de activiteit v66rkomen. Elke volgende 
deelstap is navolgbaar weergegeven. ECO verbindt elke (eigen) bedrijfsactiviteit met aanwezige 
stoffen, op basis van haar inzichten en interpretaties, via een interactieve beslisboom aan het 
erkende bijbehorende NRB proces. 
Afhankelijk van de door het bedrijf gekozen bodembeschermingstrategie wordt het specifieke 
NRB proces (keren of dichten) gekoppeld. 

Ter nadere informatie: De bedrijfsactiviteit: 'het opvangen en afvoeren van bedrijfsafvalwater van 
terrein en werkvloeren uit het gebouw' is door ECO in zijn geheel gekoppeld aan de 
bedrijfsruimte 12, 'Bassin verdacht water'. De reden is dat het gehele rioleringsysteem gevoed 
wordt vanuit meerdere bedrijfsruimtes, maar uitkomt in een bassin met verdacht water. Eventuele 
inspecties e.d. hebben ook betrekking op het gehele rioleringsysteem. Van het rioleringssysteem 
is ook een overzicht bijgevoegd. 

STAP 4: 
Dit is de aanzet van de eigenlijke risicoanalyse. De risicoanalyse is zodanig opgebouwd dat bij 
elk van de bij STAP 3 gekozen en gekoppelde NRB proces, enkele voorschriften warden 
opgeroepen waar aan dient te zijn voldaan. Deze voorschriften behandelen de noodzakelijke 
voorzieningen en maatregelen, die bij het gekozen NRB proces horen, om een verwaarloosbaar 
bodemrisico te kunnen realiseren. 
Per bedrijfsruimte-bedrijfsactiviteit is in de rechterkolom de term 'keren of dichten' aangegeven 
waarmee het gekozen niveau van bodembescherming is aangeduid en op grand waarvan, op 
basis van de risico analyse, het niveau van voorzieningen en maatregelen dient te zijn geregeld. 
ECO voert in deze analyse tevens een toets uit, of aan de vereiste voorschriften wordt voldaan. 
In de rechter kolom van de rapportage wordt met 'ja' (groen) of 'nee' (rood) aangegeven of deter 
plaatse aangetroffen situatie voldoet aan het bijbehorende voorschrift. 

Voor deze nieuwbouw van REC gaat ECO er van uit dat aan alle vereisten zal warden voldaan. 
Het rapport is zodanig opgesteld dat het tevens een checklist is, herleidbaar dus naar 
bedrijfsruimte en bedrijfsactiviteit. 

STAP 5: 
Ter illustratie en voor een vlotte herkenning zijn op elk niveau, indien relevant of mogelijk, een of 
meer foto's toegevoegd. Op deze wijze is het ook voor derden gemakkelijker zich te orienteren 
en wordt het inzicht in situaties verbeterd. In het rapport is een situatie tekening opgenomen die 
correspondeert met de nummering van de bedrijfslocaties zoals deze in het rapport zijn 
opgenomen. 
Daar waar het zinvol is zijn enkele relevante documenten toegevoegd en waar nodig, in de 
teksten toegelicht. 

Samenvatting en conclusie: 

Deze Risicoanalyse Bodembescherming is opgesteld in overeenstemming met de geldende 
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systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het rapport is 
samengesteld op basis van interviews, tekeningen, bestaande rapportages, verslagen en 
analyses van de bedrijfsprocessen bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) . Hieruit is in 
samenspraak met het bedrijf de bedrijfsstrategie ten aanzien van bodembescherming afgeleid. 
De informatie is geprojecteerd op de voorschriften van de NRB. 
ECO heeft de systematiek van de NRB nader verbijzonderd en verdiept, zodat door de gehele 
rapportage de structuur van ruimte en proces behouden blijft en navolgbaar is gepresenteerd. Op 
deze wijze is het statische gegeven van Gebouw- Bedrijfsruimte- (eigen)Bedrijfsactiviteit als 
kader genomen om de NRB processen met de daarbij behorende voorzieningen en maatregelen, 
te relateren en deze keuzematrix door middel van een beslisboom navolgbaar te presenteren. 
Om deze reden zijn de verschillende opties van de NRB proces-tabellen, door ECO als 
subnummering bij een toegekend Bedrijfsproces genoemd. Hierdoor ontstaat voor een bepaald 
Bedrijfsproces namelijk de juiste combinatie van vereiste maatregelen, bij een gekozen of 
vereiste voorziening. 
Elke Bedrijfsruimte is opvolgend genummerd en in een overzichtstekening weergegeven. Deze 
tekening is als bijlage bij het rapport gevoegd. Waar mogelijk is deze tekening in kleiner formaat 
ter illustratie in de tekst tussengevoegd, evenals een foto, voor zover beschikbaar, van de fysieke 
plaats waar de activiteit zich in het bedrijf afspeelt. 

Omdat het REC als nieuwbouw in principe volgens de BBT realiseert, is in de analyse en 
kwalificatie uitgegaan, voor zowel de voorzieningen als de maatregelen, van een optimale 
situatie, waarbij aan alle voorschriften zal worden voldaan. 
De lay-out van de rapportage laat zich ook interpreteren als een checklist, waarbij op 
Bedrijfsruimte-BedrijfsactivitP.it niveau gecheckt kan worden of aan de aangegeven voOischiiften 
is of wordt voldaan. Om dit handzaam te maken heeft ECO bij een bepaald Bedrijfsproces in de 
rechterkolom aangegeven of de voorziening als 'kerend' of als 'dicht' dient te worden aangemerkt 
en waarmee de vereiste voorzieningen en maatregelen dus corresponderen. Eveneens in de 
rechterkolom is voor elk te checken aspect op het niveau van de voorziening en van de 
maatregelen een in groen aangegeven 'Ja' vermeld. Op deze wijze is relatief eenvoudig 
uitgedrukt aan welke vereisten dient te zijn of te worden voldaan . Ter toelichting is een 
bronvermelding opgenomen van de plaats in de NRB waar de vereiste voorziening en maatregel 
staat vermeld. 
Ter illustratie is per Bedrijfsactiviteit een afbeelding of foto opgenomen met een rode markering 
van het betreffende aandachtsgebied . 
Er zijn nog enkele bijlagen bijgevoegd waar in de tekst naar wordt verwezen of die als 
verhelderend zijn aangemerkt. 
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01. Reststoffen Energie Centrale (REC) 

RECH 8861 NW 14 01 - -

Bedrijfsruimtes 

01. Ontvangsthal 

01. aanvoeren en storten van aarddroog afval 

Huishoudelijke afvalstoffen, grof huishoudelijke afvalstoffen, residu bouw- en sloopafval en overige hoog 
calorische bedrijfsafvalstoffen 

Keren 

Frequente of continue handeling >> Vaste, korrelige of viskeuze stoffen >> Verplaatsen >> Los stortgoed »Over kerende 
voorz1ening 

3.2.1 Overslag stortgoed 

Voorziening voor opslag 

NRB, deel AS, toelichting 5.2.4: Er is een vloeistofkerende voorziening die in staat is vrijgekomen 
(vloei)stoffen tijdelijk zo lang te keren, dat deze kunnen warden opgeruimd voordat indringing in de bodem 
plaats kan vinden. Een vloeistofdichte lekbak met een opvangcapaciteit < 100 %, word! als kerende 
voorziening betiteld . 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A4 par. 4.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht toezicht op 
bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn ge'instrueerd hoe te handelen bij morsingen en in 
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het gebruik van goede (inerte en immobi\iserende) absorptiemiddelen of overmaatse vaten. 
Bodembeschermende opvangvoorzieningen moeten periodiek warden ge'lnspecteerd. 

lncidentenmanagement 

Voorschrift NRB dee\ A4, toelichting par. 4.2 .3.b: Er moet een geborgd milieuzorgp\an voor het 
bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit gel'nstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het 
plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen 
onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en le 
beheersen . 

02. Bunker 

-

01 OH rvANGI OW. 
Ol !WtrPIOl 
03 SHREDOER 
l)t - l<Eln.HU ~S 

ff : ... 
09. 
10 · ... 
12 · 
1 ) . 

t 1 BUITENOPSl.AO 

® 

{ 

Ja 

02. Deponeren van aarddroog afval Dichten 

Huishoudelijke afva\stoffen, grof huishoudelijke afvalstoffen, residu bouw- en sloopafval en overige hoog 
calorische bedrijfsafvalstoffen 

F rrqus11te of cc)ntinue hancJ0!1Jl ~ j i,' \ /;..:i.s tP kot !"P!i~1e r:,f '/Jskei._ :-~e s toff0n , Op~) l. .. 1:J ,1 l os :..;toi tgcer.' )) O iJ · .. f1)f:;rstofclic.hl -:: 
';001 z1ernng 

3.1.2 Opslag stortgoed 

Voorziening voor opslag 

NRB, dee\ A5, toelichting 5.2.1 : De voorziening kan als vloeistofdicht worden aangemerkt als dit een 
geYnspecteerde voorziening is met een ge\dige verklaring . 

Toe/ichting: 
Op een eenvoudige wij'ze kan warden vastgesteld of de bunker a/s v/oeistofdicht kan warden aangemerkt. 
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Het niveau van de bovenzijde van de vloeistofdichte v/oer, in de bunker is -/- 4, 50 m t. o. v. het peil Het peil in 
NAP bedraagt 5,50 m (+NAP). In NAP ligt de binnenbovenkant van de betonvloer dus op 1,00 m +NAP. De 
grondwaterstanden ter plaatse varieren, doch vormen in a/le geval/en een vloeistofko/om aan de buitenzijde 
van de bunker met een niveau dat 0 tot 2 meter hoger r'igt dan de binnenbovenkant van de vloer. De 
gemeten waarden zijn in een ta be/ in een bijlage bij deze rapporlage gevoegd. Er is dus permanent sprake 
van een vloeistofbelasting op de vloer en de wanden, maar dan vanaf de builenzijde naar binnen. Door te 
beoordelen of de bunker aan de binnenzijde droog blijft, wordt volledig voldaan aan de definitie van een 
vloeistofdichte voorziening, zoals deze in de begrippenlijst van de inleiding is weergegeven. 

In de tekening is de stijghoogte schematisch als een blauwe stippellijn voorgesteld. De eenzijdig gerichte 
blauwe pij'len geven de vloeistofdruk aan, op de vloeistofdichte voorziening van de bunker. De tweezij'dig 
gerichte pij'I geeft schematisch de fluctuatie aan van het grondwater, e.e.a. volgens de in de bij'lage 
weergegeven waarnemingen. 

I I . II I l 

_ ,._ .. 

' . , ______ .... -- - - - - -1·-- - -n .. 
• "" · - · - . , II 

, • II 

t - ·-!-· - ·- · - ·- ·- ·-·- · - · - · - · ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·- · - ·- u ti ..... . _ .... 

·-

Waterbeheersing 

•' " ·: 

NRB, deel A3, toelichting 3.1: Bij een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet eventueel 
neerkomend hemelwater gecontroleerd kunnen warden afgevoerd of niet op de voorziening warden 
toegelaten (afdak of overkapping). 

lnspectie 

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel 82, Par. 2.3: De inspectie is gericht op de 
vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de CUR/PBV 
Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring voor afgegeven. 

Algemene zorg 

Voorschrift NRB dee/ A4, toelichting par. 4.2.3 .a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Di! bestaat a.a. uit gernstrueerd personeel, bedrijfsinterne controles en eventue/e 
noodprocedures. lndien relevant overwegen om opvangvoorzieningen te plaatsen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgp/an om de 
risico's te onderkennen en te beheersen. 

03. Shredderinstallatie 
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01. Het verwerken van grove delen van aarddroog afval ten behoeve van de verbranding Dichten 

Huishoudelijke afvalstoffen, grof huishoudelijke afvalstoffen, residu bouw- en sloopafval en overige hoog 
calorischc bedrijfsafvalstoffen 

it 11 ~ r_:i,-~. ~ p ;!-;r·I~ 

3.2.3 Overslag stortgoed in een gesloten systeem 

Voorziening voor opslag 

NRB, deel A3, toelichting 3.2: Onder een gesloten systeem wordt een voorziening verstaan waarbij product 
alzijdig binnen het systeem blijven. Bijvoorbeeld pneumatische elevatoren, schroef- en kettingtransporteurs 
of afgedekte transporteurs. 

Onderhoudsprogramma 

NRB. deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor aansluitingen, verlengt de 
levensduur en de functionaliteit van de installatie. 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2 .2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht toezicht op 
bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn ge'fnstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in 
het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen of overmaatse vaten. 

Algemene zorg 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a . uit ge'fnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 
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04. Ketelhuis 

01. Verbranden van aarddroog afval Dichten 

I 
I 
·I 
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Huishoudelijke afvalstoffen, grof huishoudelijke afvalstoffen, residu bouw- en sloopafval en overige hoog 
calorische bedrijfsafvalstoffen 

l i-equenle o1 continu., handeitng "' \taste korre liue of vis1<euze stoffen » 8 e1.verke11 in 1Pstallat10 » Volledit:J geslcilen 

3.2.3 Overslag stortgoed in een gesloten systeem 

Voorziening voor opslag 

NRB, deel A3, toelichting 3.2: Onder een gesloten systeem wordt een voorziening verstaan waarbij product 
alzijdig binnen het systeem blijven. Bijvoorbeeld pneumatische elevatoren, schroef- en kettingtransporteurs 
of afgedekte transporteurs . 

Onderhoudsprogramma 

NRB, deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor aansluitingen, verlengt de 
levensduur en de functionaliteit van de installatie. 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodernrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht toezicht op 
bedrijfsrnatig handelen noodzakelijk. Personeel rnoet zijn ge"lnstrueerd hoe le handelen bij morsingen en in 
he! gebruik van goede (inerte en imrnobiliserende) absorptiemiddelen of overmaatse vaten. 
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Algemene zorg 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit ge'fnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

02. Het blussen van verbrandingsslakken 

llf 

Verbrandingsslakken 

I 
I 
I 

Ja 

Dichten 

f-ractuer ' ot ...u1i lt1uo •anuallng ~ Vatile ktl11n1 tie of vWk it st!Jffen Af'3-PlU en v. 
"' rn tllht 

,. Op vloo1 oforchto 

4.2 (half) open proces of bewerking 

Sou1 l vuurziening 

NRB, dee I AS, toelichting S.2.1 : Een vloeistofdichte voorziening is een visueel inspecteerbare voorziening 
met een geldige verklaring. 

Waterbeheersing 

Voorschrift CUR 6S par. 6.11 .1: Vloeistoffen moeten n;iar een opvang- of verzamelpunt kunnen afstromen. 
Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af kunnen lopen. Bij een in de buitenlucht gesitueerde 
opslagvoorziening moet eventuee! neerkomend hemelwater gecontro!eerd kunnen v.:orden afgevoerd of niet 
op de voorziening warden toegelaten (afdak) . 

lnspectie 

Voorschrift NRB dee! AS, toelichting par. S.2.1 en dee! 82, Par. 2.3: De inspectie is gericht op de 
vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de CUR/PBV 
Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring voor afgegeven. 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit ge'instrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. 
Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

lncidentenmanagement 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgpfan voor het 
bodembeheer operationeel zijn . Dit bestaal o.a . uit ge'instrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het 
plaatsen van deugdelljke opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobillserende} absorptlemiddelen 
onder handbereik. Het maakt onderdeel ult van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te 
beheersen. 

03. Verladen van bodemas 
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Gebluste verbrandingslakken 

Frequente of continue hancleli:1g » 'histe, korrel1ge of v1skeuze stoffen » Verplaatsen »Los stortgoed" Via 
transµortba•1den ,, Open 11 Boven vioe1stofd1ct1ts voc1·z1e111ng 

3.2.2 Overslag stortgoed 

Voorziening voor opslag 

NRB, deel AS, toelichting S.2. 1: De voorziening kan als vloeistofdicht warden aangemerkt als dit een 
ge'lnspecteerde voorziening is met een geldige verklaring . 

Toe/ichting: 
De transporteur is geheel omsloten door een dichte voorziening, geplaatst boven een vloeistofdichte 
voorziening. 

Waterbeheersing 

NRB, deel A3, toelichting 3. 1: Bij een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet eventueel 
neerkomend hemelwater gecontroleerd kunnen warden afgevoerd of niet op de voorziening warden 
toegelaten (afdak of overkapping). 

lnspectie 

Voorschrift NRB deel AS, toelichting par. S.2.1 en deel 82, Par. 2.3: De inspectie is gericht op de 
vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de CUR/PBV 
Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring voor afgegeven. 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht toezicht op 
bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn ge'lnstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in 
het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen of overmaatse vaten . 

Algemene zorg 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit ge'instrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

04. Het koelen van het verbrandingsrooster 
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Glycol 

Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen )> Product of grondstof » Productieproces » Volledig gesloten 

4.1.2 Gesloten proces of bewerking binnen een gesloten systeem 

Soort voorziening 

NRB, deel A5, toelichting 5.1.1 : Een gesloten installatie wordt als een brongerichte bodembeschermende 
voorziening betiteld. De (vloei)stoffen blijven binnen de omhulling. Er zijn bijvoorbeeld dubbelwandige 
systemen, geen vul- of aftappunten, kijkglazen e.d. en leidingen zijn aangelast en verbindingen zijn flensvrij . 

Onderhoudsprogramma 

NRB, deel A4, toelichting 4.2 .1: Preventief onderhoud met aandacht voor pompen, appendages en 
eventueel monsternemingspunten, verlengt de levensduur en de functionaliteit van de installatie. 

lnspectie 

NRB, deel A4 , toelichting 4.2.2: Er dient periodiek of automatisch (continu) een inspectie of bewaking van de 
installatie, apparatuur en voorziening plaats te vinden. 

Algemene zorg 

Voorscl1rift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit ge'lnstrueerd personeel , eventuele noodprocedures; he! plaatsen van 
eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen ender handbereik. 
Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen . 

05. Het opvangen en in het proces terugvoeren van slakken-bluswater 

, - I 

[J' l:h ••YI 

Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Afvalwater » Via een vloeistofdichte voorziening 
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5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering 

Soort voorziening 

CUR Aanbeveling 44, par 6.1: Een bedrijfsriolering word! als vloeistofdicht aangemerkt, indien de resultaten 
van een inspectie binnen de marges van de eisen blijven . 

Toe/ichting: 
Het vrijkomende proceswater wordt opgevangen in roostergoten en naar een pompput ge/eid (zie tekening) 
vanuit de pompput wordt het water retour naar de ontslakker gepompt. 

lnspectie 

Voorschrift NRB deel B2, Par. 2.3 en CUR PBV Aanbeveling 44, par. 6.2: De inspectie van de 
vloeistofdichtheid van een bedrijfsriolering moet plaatsvinden door de leidingen van het rioleringssysteem 
met water onder druk te zetten. Een bedrijfsriolering word! als vloeistofdicht aangemerkt, indien de 
resultaten van een inspectie binnen de marges van de eisen blijven. 

lncidentenmanagement 

oorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor het bodembeheer 
operationeel zijn . Di! bestaat a.a. uit ge·1nstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; he! plaatsen van 
deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder 
handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en le beheersen. 

05. Opslagruimte bodemas 

01. Het opslaan van bodemas 
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Frequente of continue handeling >J Vaste, korrelige of viskeuze stoffen J> Opslag » Los stortgoed » Op vloeistofdichte 
voorziening 

3.1.2 Opslag stortgoed 

Voorziening voor opslag 

NRB, deel A5, toelichting 5.2. 1: De voorziening kan als vloeistofdicht warden aangemerkt als di! een 
ge"inspecteerde voorziening is met een geldige verklaring. 

Waterbeheersing 

NRB, deel A3, toellchtlng 3.1: Blj een In de buitenlucht gesltueerde opslagvoorzienlng meet eventueel 
1 eerkume11u i 11:Jr rielwa!er geconiroieerd kunnen worden afgevoerd 01 niet op de voorziening warden 
toegelaten (afdak of overkapping). 

lnspectie 

Voorschrift NRB deel A5, toellchtlng par. 5.2.1 en deel 82, Par. 2.3: De inspectie is gericht op de 
vloeistofdichlheid van een vloeistofdichte vloer, wand ofverharding. Degrondslag is de CUR/PBV 
Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie installing een verklaring voor afgegeven. 

Algernene zorg 

Voorsohrlft NRB dee! A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer rnoel onderdel uilmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit ge·1nstrueerd personeel , bedrijfsinterne controles en eventuele 
noodprocedures. Indian relevant-overwegen om opvangvoorzieningen te plaatsen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de 
risico's te onderkennen en le beheersen . 

06. Rookgasreinlging 
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01. Het toevoegen van droge stoffen aan het gesloten systeem 

./ 

-~-

i.: 

Natriumbicarbonaat (zout) en actief kool 

Dichten 

Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen )) Bewerken in installatie » Gesloten proces of 
bewerking 

4.1.2 Gesloten proces of bewerking binnen een gesloten systeem 

Soort voorziening 

NRB, deel A5, toelichting 5.1.1: Een gesloten installatie wordt als een brongerichte bodembeschermende 
voorziening betiteld. De (vloei)stoffen blijven binnen de omhulling . Er zijn bijvoorbeeld dubbelwandige 
systemen, geen vul- of aftappunten, kijkglazen e.d. en leidingen zijn aangelast en verbindingen zijn flensvrij. 

Onderhoudsprogramma 

NRB, deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor pompen, appendages en eventueel 
monsternemingspunten, verlengt de levensduur en de functionaliteit van de installatie. 

lnspectie 

NRB, deel A4, toelichting 4.2.2: Er dient periodiek of automatisch (continu) een inspectie of bewaking van de 
installatie, apparatuur en voorziening plaats te vinden. 

Algemene zorg 
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Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: He! bodembeheer moet onderdeel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit ge'lnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddeten onder handbereik. 
Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

02. Opslaan van Natriumbicarbonaat en Actief kool 
-------- ---

..f .,- ... .... 

Natriumbicarbonaat (zout) an Actiaf kool 

Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Opslag » In gesloten bulkopvang 

3.3.4 Opslag en verlading van vaste en viskeuze stoffen in gesloten bulkopvang 

Voorziening voor opslag 

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van een morsing 
mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 

Gesloten bulkopvang 

Voorschrift NRB deel A3, par. 3.3: De stoffen zijn opgeslagen in een gesloten bulkopvang en word! in het 
kader van de NRB systematiek, gerekend tot speciale emballage (metalen verpakking, UN-goedgekeurde 
verpakking). 

Toezich! 

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Er is gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen. Personeel is 
ge'lnstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in he! gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten. De opvangvoorzieningen warden periodiek ge'lnspecteerd. Er is een 
onderhoudsprogramma. 

lncidentenmanagement 

Er is een geborgd milieuzorgplan voor het bodembeheer operationeel. Dit bestaat o.a. uit ge'instrueerd 
personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (iherte 
en immobiliserende) absorptiemiddelen ender handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de 
risico's te onderkennen en te beheersen . 

03. Het opslaan van RookGas Reinigingresidu (RGR residu) en Vliegas 
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Frequente of continue handeling » Vaste, korrel1ge of viskeuze stoffen » Opslag » In gesloten bulkopvang 

3.3.4 Opslag en verlading van vaste en viskeuze stoffen in gesloten bulkopvang 

Voorziening voor opslag 

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van een morsing 
mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 

-------------
Speciale emballage 

Voorschrift NRB deel A3, par. 3.3: De stoffen zijn opgeslagen in een gesloten bulkopvang en wordt in het 
kader van de NRB systematiek, gerekend tot speciale emballage (metalen verpakking, UN-goedgekeurde 
verpakking) . 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A4 , Par. 4.2.2: Er is gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen. Personeel is 
ge'fnstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten. De opvangvoorzieningen warden periodiek ge'fnspecteerd . Er is een 
onderhoudsprogramma. 

I ncidentenmanagement 

Er is een geborgd milieuzorgplan voor het bodembeheer operationeel. Dit bestaat a.a. uit ge'fnstrueerd 
personeel , eventuele noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte 
en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de 
risico's te onderkennen en te beheersen . 

04. Verladen van RookGas Reinigingresidu (RGR residu) en Vliegas 

.~~,wo,~r .reiniging. 
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Residuen uit het elektrostatisch filter en rookgasreiniging 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Dichten 

Frequente of continue handeling ,, Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Bewerken in 1nstallatie ;, Volled19 gesloten 
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3.2.3 Overslag stortgoed in een gesloten systeem 

Voorziening voor opslag 

NRB, dee/ A3, toelichting 3.2: Onder een gesloten systeem word! een voorziening verstaan waarbij product 
a/zijdig binnen het systeem blijven . Bijvoorbeeld pneumatische e/evatoren, schroef- en kettingtransporteurs 
of afgedekte transporteurs. 

Onderhoudsprogramma 

NRB, dee/ A4, toelichting 4.2 .1: Preventief onderhoud met aandacht voor aansluitingen, verlengt de 
levensduur en de functionaliteit van de installatie. 

Toezicht 

Voorschrift NRB dee/ A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht toezicht op 
bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn ge"instrueerd hoe te handelen bij morsingen en in 
het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen of overmaatse vaten. 

Algemene zorg 

Voorschrift NRB dee/ A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit ge"instrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's le onderkennen en te beheersen. 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

05. Opslaan van Ammonium in bovengrondse tank van 60 m3 Dichten 

Ammonium 

Frequenle or con!inue hancleling,. Vloeibare loffen 11 Pror. uct oi rondslof 11 Op ·lag » >1000 Iller» Bode111bedre1gend 
(NRB l 11 Bovcm9ro11d:;e lank 1 lorizontaat or ·artil;aal vrlj "a' I de y10111.l » E11!..elwa11llig i) Ori vlot:iistofdlchte voomewng 

1.3.6 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grand 

Soort voorziening 

Zie NRB deel A5, toelichting 5.2.1 

Aandacht voor het vu/punt 

De NRB verwijst naar voorschriften in de PGS (voorheen CPR) 

Aandacht voor de vulleiding 

De NRB verwijst naar voorschriften in de PGS (voorheen CPR) 

Aandacht voor de overvulling 

De NRB verwijst naar voorschriften in de PGS (voorheen CPR) 

------- -----------
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Aandacht voor de ontluchting 

De NRB verwijst naar voorschriften in de PGS (voorheen CPR) 

lnspectie 

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2 .1 en deel 82, Par. 2.3: De inspectie is gericht op de vloeistofdichtheid 
van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een 
geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring voor afgegeven. 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A3, toelichting par. 2.1 en deel A4, Par. 4.2.2: Er moet toezicht zijn gedurende 
risicobepalende handelingen en periodieke inspecties. Personeel moet zijn ge'lnstrueerd. 

Algemene zorg 
-- ------

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2 .3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken van de bedrijfscultuur. 
Dit bestaat o.a. uit ge'fnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van opvangvoorzieningen en 
goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan 
om de risico's te onderkennen en te beheersen . 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

06. lnjecteren van Ammonium als katalysator in rookgas Dichten 
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Ammonium 

Frc quente or r: wtrnue hcindel•ng " ''io •~ it.•are s,offe;1 ,, r:·roouct ot gro;10stuf » Proclud1eproces » V•)liediq q2sioten 

4.1.2 Gesloten proces of bewerking binnen een gesloten systeem 

Soort voorziening 

NRB, deel A5, toelichting 5. 1.1: Een gesloten installatie word! als een brongerichte bodembeschermende 
voorziening betiteld . De (vloei)stoffen blijven binnen de omhulling. Er zijn bijvoorbeeld dubbelwandige 
systemen, geen vul- of aftappunten, kijkglazen e.d. en leidingen zijn aangelast en verbindingen zijn flensvrij . 

Onderhoudsprogramma 

NRB, deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor pompen, appendages en eventueel 
monsternemingspunten, verlengt de levensduur en de functionaliteit van de installatie. 

lnspectie 

NRB, deel A4, toelichting 4.2.2: Er dient periodiek of automatisch (continu) een inspectie of bewaking van de 
installatie, apparatuur en voorziening plaats te vinden . 

Algemene zorg 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit ge'fnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
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eventue.le opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. 
Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

07. Het vullen van de Ammoniumtank 

Ammonium 

Dichten 

Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Tanken/laden-lossen » Laden-lossen 
Bulk » Boven vloeistofdichte voorziening 

2.1.3 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen met los- en laadactiviteiten 

Soort voorziening 

NRB, deel A3, toelichting 2.1: Een los- of laadplaats voor bulkvloeistoffen dient als opvangvoorziening te zijn 
uitgevoerd . Zie ook NRB deel A5 , toelichting 5.2. 

Waterbeheersing 

Eventueel aanwezig hemelwater moet gecontroleerd afgevoerd warden of niet op de voorziening warden 
toelaten (afdak). 

lnspectie 

Voorschrift NRB deel AS, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De inspectie is gericht op de 
vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de CUR/PBV 
Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring voor afgegeven . 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A3, toelichting par. 2.1 en deel A4, Par. 4.2.2: Er moet toezicht zijn gedurende 
risicobepalende handelingen en periodieke inspecties. Personeel moet zijn ge'lnstrueerd. Ter voorkoming 
van incidenten dienen duidelijke vulinstructies aanwezig te zijn en te warden nageleefd. 

Algemene zorg 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit ge'lnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen ender handbereik. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

08. Het transporteren van Ammonium van tank naar rookgasruimte 
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Ja 
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Dichten 
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Ammonium 

Frequente of continue handeling >> Vloeibare stoffen >> Product of grondstof » Transporteren » Leidingen » 
Bovengronds » Enkelwandig 

2.2.3 Transport door een bovengronds aangelegd leidingsysteem inclusief appendage 

Soort voorziening 

Het bovengrondse systeem is zodanig ontworpen en uitgevoerd dat op grond van di! resultaat, het systeem, 
inclusief de appendages, als vloeistofdicht val! aan te merken. 

Onderhoud 

Maatregelen en voorzieningen moeten op elkaar zijn afgestemd. Ten behoeve van he! in goede staat houden 
van het leidingsysteem is een hierop afgestemd onderhoudsprogramma noodzakelijk, waarin is aangegeven 
wat met welke frequentie door wie word! onderhouden. 

lnspectie 

lnspectie op lekkages van bovengrondse leidingsystemen vindt periodiek plaats door middel van een visuele 
inspectie aan de hand van een duidelijke checklist. 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht toezicht op 
bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn ge'instrueerd hoe te handelen bij morsingen en in 
het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen of overmaatse vaten . 

lncidentenmanagement 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor het bodembeheer 
operationeel zijn. Di! bestaat o.a. uit ge'instrueerd personeel, eventuele noodprocedures en -indien relevant
het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen 
onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

07. Service gebouw 
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01. Verblijven van personen en herbergen van de elektra en procesautomatisering 

. l 
geen bodembedreigende stoffen aanwezig 

Geen bodembedreigende activiteit 

6.1 Geen bodembedreigend proces 

Omvang bodembedreigende activiteit 

I 

( 

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dater geen bodembedreiging 
van uit kan gaan. 

08. Noodstroom ruimte 

01. Het operationeel houden van een noodstroomaggregaat 

;BC 1 C :. 

L 
·1 

r · 
I I 

I 
I 
I 

UB.l 1 OOS i .. 
Diesel in een kleine voorraadtank 

I 
I I 

... 

Keren 

Ja 

Dichten 

Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Opslag » <1000 liter: Emballage » 
Bodembedreigend (NRB) » Boven vloeistofdichte voorziening> 

3.4.6 Opslag en verlading van vloeibare stoffen in emballage 

Voorziening voor opslag 

Bodembescherming (NRB), deel A5, toelichting 5.2.3 en 5.2.1: Er is een vloeistofdichte voorziening die als 
vloeistofdicht is aangemerkt en volgens CUR 44 ge'lnspecteerd kan worden. 
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Aandacht voor schrob- en hemelwater 

Voorschrift CUR 6S (ontwerp, aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen) par. 6.11 .1: Vloeistoffen 
moeten naar een opvang- of verzamelpunt kunnen afstromen. Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af 
kunnen !open. 

lnspectie 

Voorschrift NR8 deel AS, toelichting par. S.2.1 en deel 82, Par. 2.3: De vloeistofdichtheid is aangetoond 
volgens CUR/P8V Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring voor 
afgegeven. 

Toezicht 

Voorschrift NR8 deel A4, Par. 4.2.2: Er is gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen. Personeel is 
ge'fnstrueerd om een bedrijfsinterne controle uit te voeren. Men weet hoe te handelen bij geconstateerde 
gebreken en uit te voeren herstelmaatregelen. De voorziening word! periodiek ge'fnspecteerd . Er is een 
onderhoudsprogramma. 

lncidentenmanagement 

NR8, deel AS, toelichting 4.2.3: Er is een geborgd milieuzorgplan voor het bodembeheer operationeel. Dit 
bestaat o.a. uit ge·instrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het eventueel plaatsen van deugdelijke 
opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

02. Het vullen van de dieseltank 

Diesel 

Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Tanken/laden-lossen » Tanken 
Kleinschalig: <25.000 liter/jaar » Boven vloeistofdichte voorziening 

4.2 (half) open proces of bewerking 

Soort voorziening 

NR8, deel AS, toelichting S.2.1: Een vloeistofdichte voorziening is een visueel inspecteerbare voorziening 
met een geldige verklaring. 

Waterbeheersing 

Voorschrift CUR 6S par. 6.11.1 : Vloeistoffen moeten naar een opvang- of verzamelpunt kunnen afstromen . 
Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af kunnen lopen. 8ij een in de buitenlucht gesitueerde 
opslagvoorziening moet eventueel neerkomend hemelwater gecontroleerd kunnen warden afgevoerd of niet 
op de voorziening warden toegelaten (afdak). 

lnspectie 

Voorschrift NR8 deel AS, toelichting par. S.2.1 en deel 82, Par. 2.3: De inspectie is gericht op de 
vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de CUR/P8V 
Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring voor afgegeven. 

Toezicht 

Voorschrift NR8 deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit ge'lnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. 
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Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

lncidentenmanagement 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor het 
bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit ge'fnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het 
plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (iMrte en immobiliserende) absorptiemiddelen 
onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te 
beheersen. 

03. Het onderhouden van het d1eselaggtegaat 

Olie, smeermiddelen e.d. 

Ja 

Dichten 

Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Onderhoudswerkzaamheden » Boven 
vloeistofdichte voorziening 

5.3.1 Activiteiten in werkplaats vloeistofdicht 

Soort voorziening 

NRB, deel AS, toelichting 5.2.3 en 5.2.1: Er is een vloeistofdichte voorziening die bij aanleg als vloeistofdicht 
is aangemerkl en volgens CUR 44 ge'lnspecteerd kan warden. 

Aandacllt voor schrobwaterafvoer 

Voorschrift CUR 65 (ontwerp, aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen) par. 6.11 . 1: Vloeistoffen 
moeten naar een opvang- of verzamelpunt kunnen afstromen. Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af 
kunnen !open. 

lnspectie 

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2. 1 en deel 82, Par. 2.3: De vloeistofdichtheid is aangetoond 
volgens CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie installing een verklaring voor 
afgegeven. 

Algemene zorg 

Voorschrlft NRB deel A4 , toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moel onderdeel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit best<1at a.a. uit ge'instrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
opvangvoorzienlngen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handberefk. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

09. Werkplaats 
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~ ... 
01. Het onderhouden van voertuigen en productiemiddelen Keren 

Olie, koelvloeistoffen , smeermiddelen, ontvettingsmiddelen e.d. 

Frequente of continue handeling » Vloeibare stotfen » Product of grondstof » Onderhoudswerkzaamheden » Boven 
kerende voorziening 

5.3.2 Activiteiten in werkplaats kerend 

Soort voorziening 

NRB, dee! A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van een morsing 
mogelijk, in ieder geval voordat ind ringing in de bodem plaats kan vinden. 

Apparatuur 

NRB, dee! A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stotfen vrij (kunnen) komen zoals draaibanken , 
hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d . hebben een opvangvoorziening of zijn er 
boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden . Bij afwijking van dit voorschrift is 
gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, koppelingen, vulpistolen, hydraulische 
motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een lekbak. 

Toezicht 

Voorschrift NRB dee! A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht toezicht op 
bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn ge"lnstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in 
het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen of overmaatse vaten . 

lncidentenmanagement 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor het 
bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat a.a. uit ge·1nstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het 
plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen 
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onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te 
beheersen. 

10. Buitenterrein noordzijde 

-

l •lllJ•~ 

~ - -01. Opstellen van een dieseltank en brandstofpomp voor eigen gebruik Dichten 

,·-·-·-· ·-·-·-·' 
Diesel 

Frequente of continue handeling » Vloeibare stoften >> Product of grondstof » Opslag » >1000 liter» Bodembedreigend 
(NRB) » Bovengrondse tank» Horizontaal ofvertikaal vrij van de grond » Enkelwandig »Op of boven vloeistofdichte 
voorz1en1ng 

1.3.6 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond 

Soort voorziening 

De NRB verwijst naar deel A5, toelichting 5.2.1 

Aandacht voor het vulpunt 

De NRB verwijst naar voorschriften in de PGS (voorheen CPR) 

Aandacht voor de vulleiding 

De NRB verwijst naar voorschriften in de PGS (voorheen CPR) 

Aandacht voor de overvulling 

De NRB verwijst naar voorschriften in de PGS (voorheen CPR) 

AandachtvoordeonHuchting 

De NRB verwijst naar voorschriften in de PGS (voorheen CPR) 

lnspectie 
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Voorschrift NRB deel AS, toelichting par. S.2.1 en deel 82, Par. 2.3: De inspectie is gericht op de vloeistofdichtheid van 
een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een 
geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring voor afgegeven. 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A3, Par. 4,2.3.a en deel A4, Par.4.2.2: Er moet toezicht zijn gedurende risicobepalende 
handelingen en periodieke inspecties. Personeel moet zijn geYnstrueerd. 

Algemene zorg 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken van de bedrijfscultuur. Dit 
bestaat o.a. uit geYnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van opvangvoorzieningen en goede 
(inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de 
risico's te onderkennen en te beheersen. 

Ja 

Ja 

02. Het vullen van de dieseltank (5 m3) Dichten 

Diesel 

Frequente of continue handeling >; Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Tanken/laden-lossen » Laden-lossen Bulk 
» Op of boven vloeistofdichte voorziening 

2.1.3 Overslag en intern transport bulkvloeistotfen met los- en laadactiviteiten 

Soort voorziening 

NRB, deel A3 , toelichting 2.1: Een las- of laadplaats voor bulkvloeistoffen dient als opvangvoorziening te zijn 
uitgevoerd. Een vloeistofdichte opvangvoorziening met een geldige verklaring volstaat. 

~~-----

Waterbeheersing 

Eventueel aanwezig hemelwater moet gecontroleerd afgevoerd warden of niet op de voorziening warden 
toelaten (afdak). 

----- -----------
lnspectie 

Voorschrift NRB deel AS, toelichting par. S.2.1 en deel 82, Par. 2.3: De inspectie is gericht op de 
vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de CUR/PBV Aanbeveling 
44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring voor afgegeven. 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A3, toelichting par. 2.1 en deel A4, Par. 4.2.2: Er moet toezicht zijn gedurende 
risicobepalende handelingen en periodieke inspecties. Personeel moet zijn ge·lnstrueerd. Ter voorkoming van 
incidenten dienen duidelijke vulinstructies aanwezig te zijn en te warden nageleefd . 

Algemene zorg 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat a.a. uit geYnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

03. Het tanken van diesel voor eigen terreinvoertuigen 

Diesel 
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Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Tanken/laden-lossen » Tanken 
Kleinschalig: <25.000 liter/Jaar » Op vloeistofdichte voorziening> 

4.2 (half) open proces of bewerking 

Soort voorziening 

NRB, deel A5, toelichting 5.2.1: Een vloeistofdichte voorziening is een visueel inspecteerbare voorziening met 
een geldige verklaring . 

Waterbeheersing 

Voorschrift CUR 65 par. 6.11.1: Vloeistoffen moeten naar een opvang- of verzamelpunt kunnen afstromen. 
Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af kunnen lopen. Bij een in de buitenlucht gesitueerde 
opslagvoorziening moet eventueel neerkomend hemelwater gecontroleerd kunnen warden afgevoerd of niet op 
de voorziening warden toegelaten (afdak). 

lnspectie 

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De inspectie is gericht op de 
vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de CUR/PBV Aanbeveling 
44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring voor afgegeven . 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat a.a. uit ge'fnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. 
Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen . 

I ncidentenmanagement 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor het bodembeheer 
operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit ge'fnstrueerd personeel, eventuelc noodprocedures; het plaatsen van 
deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. 
Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's ta onderkennen en te beheersen. 

11. Buitenopslag 

01. Het tijdelijk opslaan van bodemas Dichten 

Aarddroge bodemas] 

Frequente of continue handeling >> Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Opslag » Los stortgoed >> Op 
vloeistofdichte voorziening 

3.1.2 Opslag stortgoed 

Voorziening voor opslag 

NRB, deel A5, toelichting 5.2.1: De voorziening kan als vloeistofdicht warden aangemerkt als dit 
een ge"lnspecteerde voorziening is met een geldige verklaring . 

Toe/ichting: 
De opslag van bodemas zal een tijde/ijk karakter hebben en warden ingezet a/s extra 
opslagcapaciteit ten opzichte van Bedrijfsruimte 05 'Opslagruimte bodemas'. 

Waterbeheersing 

NRB, deel A3, toelichting 3.1: Bij een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet 
eventueel neerkomend hemelwater gecontroleerd kunnen warden afgevoerd of niet op de 
voorziening worden toegelaten (afdak of overkapping) . 

Ja 

Ja 
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lnspectie 

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2 .1 en deel 82, Par. 2.3: De inspectie is gericht op de 
vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding . De grondslag is de 
CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring 
voor afgegeven. 

Algemene zorg 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken van 
de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a . uit ge'lnstrueerd personeel, bedrijfsinterne controles en 
eventuele noodprocedures. lndien relevant overwegen om opvangvoorzieningen te plaatsen en 
goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel 
uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen . 

----------

02. Het verladen van bodemas naar een erkende verwerker 

Aarddroge bodemas 

Ja 

Ja 

Frequente of continue handeling >> Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Verplaatsen » Los stortgoed »Via 
transportbanden » Volledig gesloten 

3.2.3 Overslag stortgoed in een gesloten systeem 

Voorziening voor opslag 

NRB, deel A3, toelichting 3.2: Onder een gesloten systeem word! een voorziening verstaan waarbij product 
alzijdig binnen het systeem blijven. Bijvoorbeeld pneumatische elevatoren, schroef- en kettingtransporteurs of 
afgedekte transporteurs. 

Toelichting: 
De bodemas wordt per as of schip verladen. Het proces van verladen is een gesloten proces. De 
voorzieningen en maatregelen zijn hierop gebaseerd zodat verwaaien of verstuiving naar de omgeving wordt 
voorkomen. 

Onderhoudsprogramma 

NRB, deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor aansluitingen, verlengt de 
levensduur en de functionaliteit van de installatie. 

Toezicht 

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2 .2: Om he! bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht toezicht op 
bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geinstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in he! 
gebruik van goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen of overmaatse vaten . 

Algemene zorg 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: He! bodembeheer moet onderdel uitmakenvan de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit ge?instrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

12. Bassin verdacht water 
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01. Het bufferen en bergen van het afvalwater van het bedrijfsterrein en de vloeren in het gebouw 

Bedrijfsafvalwater (VWA) 

Frequente of continue handeling » Vloe1bare stoffen >; Product of grondstof '' Opslag ;i >1000 liter: bulk" 
Bodembed1·eigend (NRB)" Put of bass1n 

1.4 Opslag in put of bassin 

Voorziening voor opslag 

NRB, dee! AS, toelichting 5.2.1: De voorziening kan als vloeistofdicht warden aangemerkt als dit een 
ge'fnspecteerde voorziening is met een geldige verklaring. 

Waterbeheersing 

NRB, dee! A3, toelichting 3.1: Bij een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet eventueel 
neerkomend hemelwater gecontroleerd kunnen warden afgevoerd (via een bedrijfsriolering), of niet op de 
voorziening warden toegelaten (afdak of overkapping). 

lnspectie 

Voorschrift NRB dee! A5, toelichting par. 5.2.1 en dee! 82, Par. 2.3: De inspectie is gericht op de 
vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de CUR/PBV 
Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring voor afgegeven. 
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Toezicht 

Voorschrift NRB dee! A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht toezicht op 
bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn ge'lnstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in 
het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen of overmaatse vaten. 

Algemene zorg 

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit ge'lnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
opvangvoorzieningen en goede (inerts en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

02. Het opvangen en afvoeren van bedrijfsafvalwater van terrein en werkvloeren uit gebouw 

Bedrijfsafvalwaler (VWA) 

Frequents of continue handeling >> Vloeibare stoffen » Afvalwater » Via een ondergrondse riolering 

5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering 

Soort voorziening 

CUR Aanbeveling 44, par 6.1: Een bedrijfsriolering wordt als vloeistofdicht aangemerkt, indien de resultaten 
van een inspectie binnen de marges van de eisen blijven . 

lnspectie 

Voorschrift NRB deel 82, Par. 2.3 en CUR PBV Aanbeveling 44, par. 6.2: De inspectie van de 
vloeistofdichtheid van een bedrijfsriolering moet plaatsvinden door de leidingen van het rioleringssysteem 
met water onder druk te zetten. Een bedrijfsriolering wordt als vloeistofdicht aangemerkt, indien de 
resultaten van een inspectie binnen de marges van de eisen blijven. 

lncidentenmanagement 

oorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor het bodembeheer 
operationeel zijn . Dit bestaat o.a. uit ge'lnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van 
deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder 
handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen. 

03. Het verpompen van proceswater uit het Bassin naar het Ketelhuis 
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Verdacht water 

Frequente of continue handeling >> Vloeibare stoffen >> Product of grondstof » Transporteren » Leidingen » 
Ondergronds » Enkelwandig 

2.2.2 Transport door een ondergronds leidingsysteem, inclusief appendages, vloeistofdicht ontworpen 

Soort voorziening 

Het ondergrondse systeem is zodanig ontworpen en uitgevoerd dat op grand van dit resultaat, het systeem, 
inclusief de appendages, als vloeistofdicht valt aan te merken. 

Onderhoud 

Maatregelen en voorzieningen moeten op elkaar zijn afgestemd. Ten behoeve van het in goede staat 
houden van het leidingsysteem is een hierop afgestemd onderhoudsprogramma noodzakelijk, waarin is 
aangegeven wat met welke frequentie door wie wordt onderhouden. 

lnspectie 

Een leidinginspectie kan op meerdere manieren inzicht geven in de kwaliteit van het systeem (bijvoorbeeld 
met een camera of met behulp van vloeistof of lucht). Hier zijn verschillende criteria voor. Om de 
vloeistofdichtheid van het systeem te beoordelen, dient (zoals bij een riolering) het systeem periodiek met 
water of lucht te warden beproefd. 

13. Bassin schoon water 

Ja 

Ja 

Ja 

01. Het bufferen en bergen van hemelwater (HWA) en regenwater (RWA) Dichten 
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Schoon water 

Geen bodembedreigende activiteit 

6.1 Geen bodembedreigend proces 

Omvang bodembedreigende activiteit 

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen bodembedreiging 
van uit kan gaan. 
-- --------------

Copyright© ECO www.ecobv.com 
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Metingen grondwaterstanden REC-Harlingen locatie. 

Referentiepunten volgens Geotechnisch Bodemonderzoek d.d. 19 oktober 2006. 
Eerste meting uitgevoerd bij het plaatsen van de peilbuizen. 

Peilbuisgegevens: 
Bovenkant peilbuis = hoogte maaiveld 
Hoogten peilbuizen en grondwaterstanden aangegeven t.o.v. NAP. 
Hoogte peilbuis sondering 1 4, 54 m 
Hoogte peilbuis sondering 3 4,21 m 
Hoogte peilbuis sondering 13 4,35 m 
Hoogte peilbuis sondering 15 4, 27 m 

Meting d.d. Sondering 1 Sondering 3 Sondering 1 3 
18 - 10 - 2006 2,84 2,01 1,45 
01 - 02 - 2007 3,64 2,51 1,65 
16 - 02 - 2007 3,94 2,71 1,60 
28 - 02 - 2007 3,94 2,66 1,85 
12 - 03 - 2007 3,99 2,76 1,85 
17 - 04 - 2007 3,44 2,71 1,20 
26 - 04 - 2007 3,34 2,61 1, 10 
06 - 06 - 2007 3,09 2,46 1,00 
26 - 07 - 2007 3,59 -- 1,50 

-

Sondering 15 
2,87 
3,02 
3,07 
3,27 
3, 12 
2,77 
2,72 
2,67 
3, 12 
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1. Inleiding 

Momenteel wordt een Reststoffen Energiecentrale (REC) gerealiseerd aan de Lange Lijnbaan 14 in 

de haven van Harlingen. DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. heeft in samenwerking met 

Oostendorp Nederland B.V. een lichtplan voor de terreinverlichting ontworpen waarmee enerzijds 

een acceptabele lichtopbrengst op het bedrijfsterrein wordt behaald en anderzijds wordt voldaan 

aan de grenswaarden voor lichthinder in de omgeving van de REC. 

Hoofdstuk 2 geeft een situatieschets van de locatie en de omgeving. In hoofdstuk 3 staat het 

toetsingskader voor lichthinder beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het ontwerp voor de 

terreinverlichting toegelicht en de lichthinder naar de omgeving getoetst. Tot slot staan in 

hoofdstuk 5 de samenvatting en conclusies weergegeven. 
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2. Situatieschets 

De REC Harlingen is momenteel in aanbouw. Het bedrijf ligt aan de Lange Lijnbaan 14 in de haven 

van Harlingen. Het industrieterrein is nog in ontwikkeling. Een deel van de kavels is nag niet 

uitgegeven. Ten westen van het industrieterrein ligt de Waddenzee. Tussen het industrieterrein en 

de Waddenzee ligt een zeedijk met een hoogte van 5 meter ten opzichte van het maaiveld van het 

industrieterrein. Figuur 1 geeft een indruk van de locatie van de REC en de directe omgeving. 

Figuur 1: Locatie REC Harlingen (bran: Google Earth). 

De gebouwen op het terrein van de REC hebben een hoogte varierend van 13 tot 44 meter. Aan 

de westzijde van de fabriek staat een schoorsteen. Het omliggende buitenterrein dient verlicht te 

warden ten behoeve van algemene werkzaamheden en/of verkeersbewegingen. De verwachting is 

dat de verlichting doorgaans na 23.00 uur grotendeels uitgeschakeld zal zijn. Er zal dan alleen 

licht branden ter plaatse van de poort aan de oostzijde van het terrein. Figuur 2 geeft een indruk 

van de bebouwing van de REC. De Waddenzee ligt in deze figuur aan de linkerzijde. 
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Figuur 2: Schets bebouwing REC, gezien vanuit zuidelijke richting. 

Langs de weg waaraan de REC wordt gerealiseerd staan lantaarnpalen, die richting de zeedijk 

stralen. De foto in figuur 3 geeft een indruk van de wegverlichting langs de Lange Lijnbaan. 

Figuur 3: Bestaande wegverlichting langs Lange Lijnbaan (bron: Google Maps). 
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3. Toetsingskader lichthinder 

3.1 Inleiding 
Verlichting wordt toegepast om visuele waarneming in het danker mogelijk te maken. Elke 

verlichtingsinstallatie heeft, hoe goed ook ontworpen, effect op de omgeving random het terrein 

dat verlicht wordt. 

De Commissie Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (hierna: NSW) is 

in 1999 begonnen met het uitgeven van een reeks algemene richtlijnen betreffende lichthinder. 

De volgende delen zijn binnen deze reeks uitgegeven of in ontwikkeling: 

• deel 1: Algemeen en Grenswaarden voor sportverlichting 

• deel 2: Terreinverlichting 

• deel 3: Aanlichting van gebouwen en objecten 

• deel 4: Reclameverlichting 

• deel 5: Openbare verlichting 

• deel 6: Assimilatiebelichting 

In voorliggend geval betreft het de terreinverlichting van de REC. In voorliggend onderzoek zijn 

derhalve de grenswaarden uit deel 2 van belang. 

3.2 Omgevingszones 
De grenswaarde voor de verschillende parameters, beneden welke geen hinder mag warden 

verondersteld, is afhankelijk van de omringende oorspronkelijk reeds aanwezige mate van 

verlichting in de desbetreffende omgeving. Er warden vier omgevingszones onderscheiden. Voor 

iedere zone geldt een verschillend te hanteren grenswaarde. Een beschrijving van de vier 

omgevingszones is vermeld in tabel 1. 

Gezien de ligging van de REC aangrenzend aan de Waddenzee, dient in voorliggend geval getoetst 

te warden aan de grenswaarden behorende bij omgevingszone El (natuurgebieden). 

Tabel 1 

Beschrijving omgevingszones 
zone omschrijving 

El natuurgebieden met een zeer lage omgevingshelderheid 

E2 gebieden met een lage omgevingshelderheid 
(buitenstedelijke en landelijke woongebieden) 

E3 gebieden met een gemiddelde omgevingshelderheid 
(woongebieden) 

E4 gebieden met een hoge omgevingshelderheid 
(stedelijke gebieden gecombineerd met woon- en 
industriegebieden met intensieve nachtelijke activiteiten) 
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3.3 Parameters en grenswaarden 
In de genoemde richtfijnen warden grenswaarden gesteld voor verschillende parameters in 

verschillende omgevingszones. Deze grenswaarden gelden ter plaatse van woningen. In 

voorliggend geval is echter geen sprake van woningen maar van een natuurgebied (Waddenzee) 

dat eveneens bescherming tegen lichthinder behoeft. Aangezien hiervoor geen toetsingskader is 

vastgesteld is aangesloten bij de grenswaarden die gelden bij woningen in natuurgebieden 

(omgevingszone El). De voor de terreinverlichting van de REC relevante paramaters zijn: 

• verlichtingssterkte Ev in lux 

• lichtsterkte I van elk armatuur in cd 

• gemiddelde luminantie L9em van een aangestraald geveldeel of object in cd/m2 

• relatieve opwaartse lichtstroom (Upward Light Ratio (ULR)) 

• kleurtemperatuur in K 

Verticale verlichtingssterkte 
De verticale verlichtingssterkte is een maat voor de hoeveelheid licht dat verticaal op een vlak 

invalt op een bepaalde hoogte, uitgedrukt in lux. 

Voor de verticale verlichtingssterkte ter plaatse van natuurgebieden geldt in de dag- en 

avondperiode een grenswaarde van 2 lux. In de nachtperiode is deze grenswaarde 1 lux. Voor de 

beoordelingshoogte is 1,8 meter gehanteerd. Dit komt overeen met de standaard 

beoordelingshoogte zoals genoemd in bijlage 3 van deel 1 van de lichthinderrichtlijnen van de 

NSW. 

Lichtsterkte 
De lichtsterkte is een maat voor de hoeveelheid licht dat in een bepaalde richting door een 

armatuur wordt uitgestraald, uitgedrukt in candela (cd). 

Voor de lichtsterkte per armatuur ter plaatse van natuurgebieden geldt in de dag- en 

avondperiode een grenswaarde van 2.500 ed. In de nachtperiode is deze grenswaarde 0 ed. In de 

nachtperiode mag er derhalve ter plaatse van een natuurgebied geen direct zicht zijn op een 

ingeschakeld armatuur. 

Gemiddelde luminantie 
De luminantie van een oppervlak wordt uitgedrukt in candela per vierkante meter (cd/m2

). Elk 

oppervlak dat zichtbaar is, heeft een luminantie (geeft licht af). Overdag warden oppervlakken 

aangestraald door de zon. 's Avonds en 's nachts kan een oppervlak licht afgeven door aanstraling 

door kunstmatige verlichting. 

In natuurgebieden geldt een grenswaarde van O cd/m 2
• Dit betekent dat ter plaatse van een 

natuurgebied geen direct zicht mag zijn op geveldelen die aangestraald warden door kunstmatige 

verlichting, zoals terreinverlichting. 
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Relatieve opwaartse lichtstroom 
De relatieve opwaartse lichtstroom of Upward Light Ratio (ULR) is de door een armatuur naar 

boven uitgestraalde hoeveelheid licht in de positie waarvoor deze is ontworpen, in verhouding tot 

de totaal door de armatuur uitgestraalde hoeveelheid licht. Met deze parameter wordt de mate 

van horizonvervuiling (sky glow) vanwege een verlichtingsinstallatie weergegeven. 

Voor natuurgebieden geldt voor de relatieve opwaartse lichtstroom een grenswaarde van 0. Dit 

betekent dat al het licht naar beneden moet warden uitgestraald. Horizonvervuiling wordt hiermee 

voorkomen. 

In tabel 2 zijn de grenswaarden per omgevingszone samengevat. 

Tabel 2 

Grenswaarden per omgevingszone 
omgevingszone 

parameter etmaalperiode El E2 E3 E4 
dag en avond 

21ux 5 lux lOlux 251ux 
verticale 07.00 - 23.00 uur 

verlichtingssterkte Ev nacht 
1 lux 1 lux 2 lux 5 lux 

23.00 - 07.00 uur 
dag en avond 

2.500 cd 7.500 cd 10.000 cd 25.000 cd 
lichtsterkte I 07.00 - 23.00 uur 

van elk armatuur nacht 
0 cd 500 cd 1.000 cd 2.500 cd 

23.00 - 07.00 uur 
gemiddelde 

5 cd/m2 10 cd/m2 25 cd/m2 
luminantie ~em nvt 0 cd/m2 

qevel/obiect 
Upward Light Ratio 

nvt 0 0,05 0,15 0,25 (ULR) 

Kleurtemperatuur 
Ook het aspect kleurtemperatuur kan van belang zijn bij natuurgebieden. Uit onderzoek is 

bijvoorbeeld gebleken dat in het algemeen lichtbronnen die licht met relatief langere golflengten 

uitstralen (rood/geel) een geringere aantrekkingskracht uitoefenen op insecten dan lichtbronnen 

die relatief kortere golflengten (blauw/groen) uitstralen. 

De effecten van verlichting in het algemeen en de kleur van de verlichting in het bijzonder, op de 

natuurlijke omgeving kunnen vooralsnog moeilijk warden gekwantificeerd. Voor de parameter 

kleurtemperatuur zijn dan ook geen grenswaarden vastgesteld. 
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4. Terreinverlichting 

Het ontwerp voor de terreinverlichtingsinstallatie van de REC is zo gekozen dat voldaan wordt aan 

de volgende eisen: 

• Kwaliteit terreinverlichting: De verlichting binnen de inrichting moet zodanig zijn dat 

voortdurend een behoorlijke orientatie binnen de inrichting mogelijk is en bij duisternis 

werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, zowel binnen als buiten de 

gebouwen van de inrichting kunnen worden verricht. 

• Lichthinder naar de omgeving: Lichthinder naar de Waddenzee dient voorkomen dan wel 

zoveel mogelijk beperkt te worden. Getoetst wordt aan de grenswaarden opgesteld door de 

Commissie Lichthinder van de NSW voor omgevingszone El (natuurgebieden). 

4.1 Uitgangspunten van het lichtplan 
In het ontwerp van de lichtinstallatie is uitgegaan van een armatuurhoogte van 4 meter boven 

maaiveld. Gezien de afscherming van het dijklichaam (hoogte 5 meter1
) treedt daardoor geen 

direct zicht op richting de Waddenzee. Om een acceptabele lichtopbrengst op het bedrijfsterrein te 

kunnen verkrijgen is een combinatie van armaturen op lichtmasten en armaturen gemonteerd aan 

de bedrijfbebouwing gehanteerd. In zijn totaliteit bestaat het ontwerp uit 71 armaturen 

gemonteerd op 47 masten en 23 armaturen gemonteerd aan de bedrijfsgebouwen. Gekozen is 

voor het energiezuinige armatuurtype Philips MVP 506 SON-T 150 Watt (zie hoofdstuk 4 van 

bijlage 1, pagina 35/37). Dit zijn hoge druk natrium lampen. In figuur 4 is de positionering van de 

armaturen globaal weergegeven. In bijlage 1 zijn de gedetailleerde invoerparameters van het 

lichtplan weergegeven. 
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+ 

+ 
-I 
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Figuur 4: Globale positionering armaturen. 
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1 In paragraaf 2.3 van bijlage 1 zijn de cotirdinaten weergegeven van de verschillende obstakels zoals in het model 

opgenomen. Het betreft de coordinaten per object van het hoekpunt linksonder. Daarom staat een hoogte Z van 0,00 

meter genoemd. Zoals uit paragraaf 3.15 van bijlage 1 (pagina 21/37) blijkt is voor het dijklichaam uitgegaan van een 

hoogte van 5 meter en voor de bebouwing (bedrijfsgebouw en schoorsteen) van een maatgevende hoogte van 20 meter 

(de werkelijke (grotere) hoogte heeft geen effect op de modelresultaten en is daarom niet ingevoerd). In de figuur zijn de 

objecten met zwarte lijnen weergegeven. 
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4.2 Lichtopbrengst op het bedrijfsterrein 
Uitgaande van de in de voorgaande paragraaf beschreven uitgangspunten voor het ontwerp van 

de lichtinstallatie wordt een acceptabele lichtopbrengst op het bedrijfsterrein behaald. Het 

lichtontwerp voldoet voor wat betreft de horizontale verlichtingssterkte op het bedrijfsterrein aan 

de NEN-EN 12464-2:2007, tabel 5.7.1 van tenminste 20 lux. 

4.3 Toetsing aan grenswaarden lichthinder 
Uit tabel 2 van hoofdstuk 3 volgt dat ter plaatse van de Waddenzee de waarde voor de verticale 

verlichtingssterkte maar zeer beperkt mag zijn en de waarde voor de overige parameters 

(lichtsterkte, luminantie en relatieve opwaartse lichtstroom (ULR)) zelfs gelijk moet zijn aan nul. 

Dit betekent dat achter de zeedijk, ter plaatse van de Waddenzee, niet direct in de armaturen mag 

kunnen worden gekeken, dat geen aangestraalde geveldelen zichtbaar mogen zijn en dat geen 

licht naar boven mag worden uitgestraald. 

Met de configuratie zoals beschreven in paragraaf 4.1 wordt voor alle relevante parameters 

voldaan aan de grenswaarden voor de omgevingszone natuurgebied, zoals opgesteld door de 

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. 

Verticale verlichtingssterkte 
Uit de lichthinderberekeningen wordt geconcludeerd dat zowel op als achter de zeedijk wordt 

voldaan aan de grenswaarde voor de verticale verlichtingssterkte. De verticale verlichtingssterkte 

bedraagt 0,00 lux, terwijl de grenswaarde in de nachtperiode 1 lux bedraagt. 

Lichtsterkte 
De berekende maximale lichtintensiteit bedraagt zowel op als achter de zeedijk 0 ed. Dit betekent 

dat vanaf de dijk en achter de dijk geen direct zicht is in de armaturen. Hiermee wordt voldaan 

aan de grenswaarde (0 cd in de nachtperiode) voor de lichtsterkte per armatuur. 

Relatieve opwaartse lichtstroom (ULR) 
De relatieve opwaartse lichtstroom (ULR) bedraagt eveneens 0,00. Hiermee wordt voldaan aan de 

grenswaarde. Al het licht wordt naar beneden uitgestraald. Horizonvervuiling / sky glow wordt 

hiermee voorkomen. 

Gemiddelde luminantie 
Doordat al het licht naar beneden wordt uitgestraald worden de gebouwen en de schoorsteen van 

de REC tot een beperkte hoogte aangestraald. Deze aangestraalde vlakken zijn niet zichtbaar in 

het te beschermen gebied achter de zeedijk, zodat wordt voldaan aan de grenswaarde voor de 

luminantie van aangestraalde geveldelen. 
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5. Samenvatting en conclusies 

DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. heeft: in samenwerking met Oostendorp Nederland B.V. 

een lichtplan voor de terreinverlichting ontworpen waarmee enerzijds een acceptabele 

lichtopbrengst op het bedrijfsterrein wordt behaald en anderzijds wordt voldaan aan de 

grenswaarden voor lichthinder ter plaatse van de Waddenzee. 

Uit het onderzoek volgt dat met toepassing van een combinatie van armaturen op lichtmasten ter 

plaatse van de terreingrens en aan de bedrijfsgebouwen, op een hoogte van 4 meter, een 

acceptabele lichtopbrengst op het bedrijfsterrein wordt behaald. 

Het lichtontwerp voldoet voor wat betreft de horizontale verlichtingssterkte op het bedrijfsterrein 

aan de Europese Norm EN 12464-2:2007. 

Met het lichtontwerp wordt tevens voldaan aan de grenswaarden voor de lichthinderparameters 

verticale verlichtingssterkte, lichtsterkte per armatuur, relatieve opwaartse lichtstroom (ULR) en 

gemiddelde luminantie van geveldelen, zoals opgesteld door de Commissie Lichthinder van de 

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. 

Arnhem, 19 april 2010 

DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. 
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Bijlage 1 

Invoergegevens en rekenresultaten 

van het lichtplan en de lichthinderberekeningen 
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1. Projectbeschrijving 

1.1 Overzicht in 30 
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2. Samenvatting 

2.1 Algemeen 

Algemene behoudfactor: 1.00. 

2.2 Waarnemers 

Code Waarnemer 

Aa Eco-Punt Dijk 1 
Bb Eco-Punt Dijk 2 
Cc Eco-Punt Dijk 3 
Dd Eco-Punt Dijk 4 
Ee Eco-Punt Waddenzee 1 
Ff Eco-Punt Waddenzee 2 
Gg Eco-Punt Waddenzee 3 
Hh Eco-Punt Waddenzee 4 

2.3 Gegevens obstakel 

Obstakel Transmissiefactor 

Dijk 0 
Cilinder 0 
Blok 0 

2.4 Armatuurtypen 

Code 

D 

Aantal Armatuurtype 

71 MVP506 N60 

Totaal geTnstalleerd vermogen: 12.00 kW 

2.5 Berekeningsresultaten 

Verlichtingssterkte I luminantie: 
Berekening Type berekening 

Omgeving 
(Vlak-) 
verlichtingssterkte 

Omgeving 1 .80 
(Vlak-) 
verlichtingssterkte 

Terrein 
(Vlak-) 
verlichtingssterkte 

Omgeving Ev +X 
Verlicale 
verlichtingssterkte 

Omgeving Ev -X 
Verlticale 
verlichtingssterkte 

Omgeving Ev +Y 
Verticale 
verlichtingssterkte 

Omgeving Ev -Y 
Verticale 
verlichti ngssterkte 

Dijk Waddenzee 
(Vlak-) 
verlichtingssterkte 

Gevel schoorsteen 
(Vlak-) 
verlichtingssterkte 

Gevel Bedrijfshal west 
(Vlak-) 
verlichtingssterkte 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Eenheid 

lux 

lux 

lux 

lux 

lux 

lux 

lux 

lux 

lux 

lux 

- -

Positie [m] 

x y z 
820.00 1131.00 6.80 
800.00 1060.00 6.80 
781.00 1003.00 6.80 
770.00 980.00 6.80 
754.00 1095.00 1.80 
763.00 1060.00 1.80 
710.00 1040.00 1.80 
680.00 1068.00 1.80 

Positie 

x y z 
735.00 800.00 0.00 
892.42 1039.44 0.00 
889.41 1008.46 0.00 

Aantal x lamptype Vermogen Lichtstroom 
[W] [Im] 

1 * SON-TPP150W 169.0 1 * 17500 

Gem Min Max Min/gem Min/max 

1.75 0.00 265.13 0.00 0.00 

2.12 0.00 835.75 0.00 0.00 

62.2 4.7 294.2 0.08 0.02 

0.50 0.00 228.52 0.00 0.00 

1.12 0.00 450.29 0.00 0.00 

0.72 0.00 265.45 0.00 0.00 

1.53 0.00 535.68 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.29 0.00 43.58 0.00 0.00 

0.82 0.00 11 .25 0.00 0.00 
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Berekening Type berekening Eenheid Gem Min Max Min/gem Min/max 

,.... ~vel Bedrijfshal noord (Vlak-) 
tux 0.85 0.00 35.60 0.00 0.00 

verlichtingssterkte 

~evel Bedrijfshal zuid 
(Vlak-) lux 1.41 0.00 50.55 0.00 0.00 
verlichtingssterkte 

Brede doorgang 
(Vlak-) 

lux 49.9 6.1 264.5 0.12 0.02 
verlichtingssterkte 

Smalle doorgang (Vlak-) lux 57.1 6.6 202.1 0.12 0.03 
verllchtingssterkte 

Berekeningen lichthinder: 

Positie lnstelrichting in hoeken 

r Code 
Maxi male 

lichtintensiteit Waarneme codcrrmatuurtype 
(cd) x y z Draai Kantel90 KantelO 

Aa D 1148.20 945.32 4.00 74.49 60.00 0.00 0 
Bb D 1148.20 945.32 4.00 74.49 60.00 0.00 0 
Ce D 1148.20 945.32 4.00 74.49 60.00 0.00 0 
Dd D 1148.20 945.32 4.00 74.49 60.00 0.00 0 
Ee D 1148.20 945.32 4.00 74.49 60.00 0.00 0 
Ff D 1148.20 945.32 4.00 74.49 60.00 0.00 0 
Gg D 1148.20 945.32 4.00 74.49 60.00 0.00 0 
Hh D 1148.20 945.32 4.00 74.49 60.00 0.00 0 

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00. 

Phillps Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Datum : 19-02-2010 
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Lichthinderonderzoek 
L 190Jxx.dgm~_ Reststoffen Energiecentrale, Harlingen Datum: 19-02-2010 

3. Berekeningsresultaten 

3.1 Omgeving: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 

0 
0 

~ 

8 
~ 

0 
0 

~ 

0 
0 

~ 

0 
0 
;:!: 

~ 

0 
0 

"' 

0 
0 

E' 
>=" 0 

0 

~ 

8 
<1> 

8 
"' 

0 
0 ,._ 

0 
0 

"' 

§ 

8 ... 

0 
0 

"' 

Omgeving op Z = -0.00 m 
(Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

- . 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 

D 

Gemiddeld 
1.75 

- --1[;;;.,,._ MVP506 A/60 

Minimum 
0.00 

Maximum 
265.13 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Min/gem 
0.00 

X(m) 

Min/max 
0.00 

I f_ 

I 
I 
I 
6 
I 

< 

i jl jlllll l lli ll ll l llll~'ll l ll lll Jl l lj lllllll lll l lll l l l l lj ll lil J IJl jl llllllll / llllll lJ I Jlllll J ll l 

1200 1300 1400 1500 1600 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Pagina: 

Schaal 
1 :7500 
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Lichthinderonderzoek 
L 1902xx.dgmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

3.2 Omgeving: Gevuld isolijndiagram 

.. clkenraster 
Berekening 

50 

Omgeving op Z = -0.00 m 
: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

150 
r~------

1 - __ --

100 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 

X(m) 

D b;. MVP506 A/60 

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max 
1.75 0.00 265.13 0.00 0.00 

-
Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

250 

200 

1200 1300 1400 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Datum: 19-02-2010 

< 

1500 1600 

Schaal 
1 :7500 
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Lichthinderonderzoek 
L 1_~02xx.qgmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

3.3 Omgeving 1.80: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 

0 
U1 
I'-

0 
U1 
<D 

0 
U1 

"' 

0 
U1 .... 

g 
"' 

0 

"' (\J 

0 
lO 

0 
U1 
Q) 

0 

"' .... 

0 

"' "' 

I 

Omgeving 1.80 op Z = 1.80 m 
(Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

L._ 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 

D 

Gemiddeld 
2.12 

Minimum 
0.00 

MVP506 A/60 

Maximum 
835.75 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Min/gem 
0.00 

X(m) 

Min/max 
0.00 

/ "' / . 

1200 1300 1400 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Datum: 19-02-2010 

' !_ 

r y 
< 

Pagina: 

Schaal 
1 :7500 
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Lichthinderonderzoek 
L 1902~x .dgmr _ _ Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

'.l4 Omgeving 1.80: Gevuld isolijndiagram 

, 1ekenraster 
Berekening 

400 

D 

Gemiddeld 
2.12 

500 600 

~ 

Minimum 
0.00 

-

Omgeving 1 .80 op Z = 1.80 m 
: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

200 

400 

600 

800 

~~ !-: 
- -t-_ . . - /~ 

\ / ·. "'- , 

700 800 900 iOOO 1100 1200 1300 1400 

X(m) 

MVP506 N60 

Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor 
835.75 0.00 0.00 1.00 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Datum: 19-02-201 O 

l 

< 

, I_ 

1500 1600 

Schaal 
1 :7500 
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Lichthinderonderzoek 
L 1902x_!<.dg_mr 

3.5 Terrein: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 

0 
0 
M 

+ 

-+ ;-

+ + 

Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

Terrein op Z = -0.00 m 
(Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

+ T' + 

+ 

+ 

-1- + + T + + + 

0 

"' 

8 

E' 
:;::- 0 

0 
0 

0 

"' "' 

-+- + + 

+ + + 

+ 

+ 

+ + + 

+ + 

+ + + + + + + + 

+ f t 

+ -+ +- +- + + 

+ + + + + + -+- + + 

+ + + -l- + +- + 

+- T i- t + t 

t 

r 
+ I "~ c + 

t"~' 
+ 

t -t 

+ + 

+ -t 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Datum: 19-02-201 O 

+ 

+ 

+ 1-

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

~lljlllljllllj lllljllll J lll l Jlll l[ll lll l lll ll lllJl ll lJ l lllJlllllllllJllllJlll lJllllJll ll lllllJllll llllll lll lJll lllllll Jl lllJllllJllll J lllllllllJlll l Jlll lJlll lJlllljl lnfllllllllllITlllllllH ll lllllJ ll lllllllJllllj l llllllllJl lllJllllJ l llllllllJ l lllJI 
760 810 ll60 910 960 1010 1060 11 10 1160 121 0 1260 

D 

Gemiddeld 
62.2 

------<Di- MVP506 N60 

Minimum 
4.7 

Maximum 
294.2 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Min/gem 
0.08 

X(m) 

Min/max 
0.02 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Pagina: 

Schaal 
1 :3000 
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Lichthinderonderzoek 
!: 1902xx.dgmr _ _ _ _ Reststoffen Energiecentrale, Harlingen Datum: 19-02-201 O 

3.6 Terrein: Gevuld isolijndiagram 

.. clkenraster 
Berekening 

0 
0 

'E 
;;:- 8 

0 

0 
0 
en 

8 
CX) 

50 

+ + + 

+ + 

+ 

+ 

Terrein op Z = -0.00 m 
(Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

+ + 

+ 

150 250 
,~----· 
I 

I I 

100 200 

+ + + + + + + + + + + + + f 

++ t- ++ + + ++ + + + 

+ + ++ + + + + + + + 

+ + + + ++ + + + + + + + 

~ + + ~- + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + f.- + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + 

+ + + + + + 

+ + + + 

+ + 

+ + + + 

+ + 

+ + 

+ + + + + 

+ + + + + + + + 

+ ~ · + + -~ + + + + + + 

+ + + + + + + + 

J'l' 
+ + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + 1· + + + 

+ + + + + -t-+ + + + + + + + + + + + -+ 

111111111111111111111111111111111111 1111111111 111 111111111111111111111111111111111111111111 111111 1111111 11111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111 1111111 1111111111111 111111 11111 111111111111111 1111111111 1111 1111 1111111111111 11 111111111 

760 810 860 910 960 1010 1060 1110 1160 1210 1260 

D 

Gemiddeld 
62.2 

_ __,i;;:;.,,... MVP506 A/60 

Minimum 
4.7 

-

Maximum 
294.2 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Min/gem 
0.08 

X(m) 

Min/max 
0.02 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Pagina: 

Schaal 
1 :3000 
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Lichthinderonderzoek 
L 1902xx.dgmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

3.7 Omgeving Ev +X: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 
Boven rekenraster 

'E 
):" 

8 
~ 

a a 
';:: 

a a 
~ 

8 
~ 

a 
a 
~ 

a a 
~ 

a a 
~ 

a a 

a 
8 

a 
a 
00 

8 .... 

a 
a 
<D 

a 
g 

a 
a 

'"' 

400 

D 

Gemiddeld 
0.50 

[ 

500 600 

Omgeving 1 .80 op Z = 1.80 m 
Verticale verlichtingssterkte richting +X (lux) 
0.00 m 

700 

~· / t 

800 900 1000 1100 

X(m) 

----.t;..- MVP506 A/60 

Minimum 
0.00 

Maximum 
228.52 

Min/gem 
0.00 

Min/max 
0.00 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

1200 1300 1400 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Datum: 19-02-2010 

. t 

1500 

Pagina: 

1600 

Schaal 
1 :7500 
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Lichthinderonderzoek 
L1902xx.dgmr __ _ Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

3.8 Omgeving Ev +X: Gevuld isolijndiagram 

, .ekenraster 
Berekening 
Boven rekenraster 

400 

D 

Gemiddeld 
0.50 

-

500 600 

~ 

Minimum 
0.00 

Omgeving 1 .80 op Z = 1 .80 m 
Verticale verlichtingssterkte richting +X (lux) 
0.00 m 

50 

700 

MVP506N60 

Maximum 
228.52 

-

100 

~· / t 
800 900 

Min/gem 
0.00 

150 

1000 1100 

X(m) 

Min/max 
0.00 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

200 

1200 1300 1400 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Datum: 19-02-2010 

1500 1600 

Schaal 
1 :7500 
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Lichthinderonderzoek 
L_1__902xx.d_gmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen Datum: 19-02-2010 

3.9 Omgeving Ev -X: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 
Boven rekenraster 

'E 
):' 

0 
g 

8 .... 

0 
0 
lO 

0 
0 .., 

8 
M 

0 
0 

g 
0 

0 

g 

0 
g 

0 
0 ... 

g 
"' 

400 

D 

Gemiddeld 
1.12 

500 600 

Omgeving 1.80 op Z = 1.80 m 
Verticale verlichtingssterkte richting -X (lux) 
0.00 m 

~· / ~ ~;::,______ ~{ 
~ \_ 

700 900 1000 

X(m} 

1100 

- ----tb>,,.. MVP506 N60 

Minimum 
0.00 

Maximum 
450.29 

Min/gem 
0.00 

Min/max 
0.00 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

I t_ 

~1 1111 11111111 11 11111111 1 111111 1 11 11 11111111111111 
1200 1300 1400 1500 1600 

Algemene behoudtactor 
1.00 

Pagina: 

Schaal 
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Lichthinderonderzoek 
~1 ~02xx.dgmr _ _ Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

3.1 O Omgeving Ev -X: Gevuld isolijndiagram 

.• ekenraster 
Berekening 
Boven rekenraster 

400 

D 

Gemiddeld 
1.12 

500 600 

~ 

Minimum 
0.00 

Omgeving 1.80 op Z = 1.80 m 
Verticale verlichtingssterkte richting -X (lux) 
0.00 m 

100 300 

200 

700 800 900 1000 1100 

X(m) 

MVP506 A/60 

Maximum Min/gem Min/max 
450.29 0.00 0.00 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

400 

1200 1300 1400 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Datum: 19-02-201 O 

J 

1500 1600 

Schaal 
1 :7500 
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Lichthinderonderzoek 
!:,.19Q2xx.dgmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen Datum: 19-02-2010 - -

3.11 Omgeving Ev+ Y: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 
Boven rekenraster 

E 

g 
00 

8 
in 

0 
0 

'"" 

g 
N 

g 

;:;:- 0 

g 

8 
«> 

0 
0 
I'-

0 
0 

"' 

g 
"' 

0 
0 

'"" 

D 

Gemiddeld 
0.72 

Omgeving 1 .80 op Z = 1.80 m 
Verticale verlichtingssterkte richting + Y (lux) 
0.00 m 

l_/ 

X(m} 

- ---<::;;.,,.. MVP506 A/60 

Minimum 
0.00 

Maximum 
265.45 

Min/gem 
0.00 

Min/max 
0.00 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

< 

1111111 11111111 111111 111111111 1111J11 111111111111 11 111 11 11 

1400 1500 1600 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Pagina: 

Schaal 
1 :7500 
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Lichthinderonderzoek 
L 190_gxx:.Qgmr _ Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

1.12 Omgeving Ev + Y: Gevuld isolijndiagram 

, .ekenraster 
Berekening 
Boven rekenraster 

400 

D 

500 

50 

600 

Omgeving 1 .80 op Z = 1 .80 m 
Verticale verlichtingssterkte richting + Y (lux) 
0.00 m 

150 
,-- ---- =- -

---- -

100 200 

700 800 900 1000 1100 1200 

X(m) 

~ MVP506 N60 

250 

1300 1400 

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor 
0.72 0.00 265.45 0.00 0.00 1.00 

-
Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Datum: 19-02-2010 

1500 1600 

Schaal 
1 :7500 
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Lichthinderonderzoek 
I::_ 1 ~02xx .. c!gmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen Datum: 19-02-2010 - -

3.13 Omgeving Ev -Y: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 
Boven rekenraster 

0 
0 

~ 

0 
0 
';!. 

~ 

0 
0 

~ 

0 
0 

~ 

0 
0 

'E 
;:;::- 0 

8 

0 
0 

"' 

0 
0 
00 

0 

R 

0 
0 
<D 

0 
0 

"' 

0 
0 ... 

8 
"' 

400 

D 

Gemiddeld 
1.53 

500 600 

Omgeving 1 .80 op Z = 1.80 m 
Verticale verlichtingssterkte richting -Y (lux) 
0.00 m 

{_/ 

700 800 900 1000 

X(m} 

1100 

---~ MVP506 A/60 

Minimum 
0.00 

Maximum 
535.68 

Min/gem 
0.00 

Min/max 
0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.2.0.0 

It 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111 

1200 1300 1400 1500 1600 

Algemene behoudfactor 
1.00 
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Lichthinderonderzoek 
L 1902xx:dgmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

3.14 Omgeving Ev -Y: Gevuld isolijndiagram 

.. ckenraster 
Berekening 
Boven rekenraster 

100 

: Omgeving 1 .80 op Z = 1 .80 m 
: Verticale verlichtingssterkte richting -Y (lux) 
: 0.00 m 

300 ·-- - -
I 

- -

200 

~· / t 

400 

Datum: 19-02-2010 

500 

1111 11 1111111111 11 111111111111 11 11 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 11111111111111 1111111111 111111111111111 1111 

400 500 600 700 BOO 900 1 000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 

D 

Gemiddeld 
1.53 

--..f;;>-- MVP506 N60 

Minimum 
0.00 

Maximum 
535.68 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Min/gem 
0.00 

X(m) 

Min/max 
0.00 

Algemene behoudfactor 
1.00 
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Schaal 
1 :7500 
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Lichthinderonderzoek 
~ 1 _9Q2xx.qgmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen Datum: 19-02-201 O - -

3.15 Dijk Waddenzee: Grafische tabel 

: Dijk Waddenzee Rekenraster 
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

'E 
0 

g 

0 
(J) 

0 ,_ 

0 
<D 

0 

"' 

0 
(") 

0 
N 

<( 0 

0 

0 

'? 

D 

Gemiddeld 
0.00 

(793.00, 990.00 , 

(793.00 , 990.00, 

I> MVP506 A/60 

Minimum Maximum 
0.00 0.00 

Philips Lighting 8.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

9.00) C-----D (840.00, 1144.00, 9.00) 
I I 

-0 .00) A-----6 {840.00, 1144.00, -0.00) 

Min/gem Min/max 
0.00 0.00 

Algemene behoudfactor Schaal 
1.00 1:1000 
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Lichthinderonderzoek 
L1902xx.9gmr _. Reststoffen Energiecentrale, Harlingen Datum: 19-02-2010 . -

3.16 Dijk Waddenzee: Gevuld isolijndiagram 

: Dijk Waddenzee , .ekenraster 
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

E 
() 

0 
<D 

0 

"' 

0 

" 

g 

<( 0 

0 

D 

Gemiddeld 
0.00 

(793.00, 990.00 , 

(793.00, 990.00 , 

(;;;;. MVP506 A/60 

Minimum Maximum 
0.00 0.00 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

0.00 

9.00) C-----0 (840.00, 1144.00, 9 .00) 
I I 

-0.00) A-----B (840.00, 1144.00 , -0.00) 

Min/gem Min/max 
0.00 0.00 

110 120 140 160 

Algemene behoudfactor Schaal 
1.00 1 :1000 
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Lichthinderonderzoek 
L 1902xx.dgmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen . . 

3.17 Gevel schoorsteen: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 

C\J 
C\J 

0 
C\J 

;:: 

"' 

"' 

"' 

0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 
0.0 

0.3 

I 
2.2 

43.6 

: Gevel schoorsteen 
: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

.. 

0.0 
+ 

0.3 

\ 

\ 
2.0 

+ 

I 
---+-

\ 
34.5 

r 
r 
r 
0.0 

f r· 
0.0 

0.3 

1.6 

24.2 

0.0 
--+""" 

0.0 
T 

0.0 
. j .. 

0.3 

1.3 

25.1 

+ 

+ 

Datum: 19-02-2010 

r 
r 
0.0 

r 
o.o 

0.0 

0.3 

r 
1.5 

27.1 

\ ~ -mTrn"nTTTTTr~~TTTTTr~~TTTTTr~Trn°nTTTTTr~TTTTTr~TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTr~TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTr~TTTTTTTTTTTr~TTTTTr~TTTTTTTTTTTr~..;.,,,..,~ 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

·2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

D 

Gemiddeld 
3.29 

AB(m) 

(892.00, 1048.00, 20.00) C----- D (888.00, 1032.00, 20.00) 
I I 

(892.00, 1048.00, -0.00) A-----8 (888.00, 1032.00, -0.00) 

--.r;,. .... MVP506 N60 

Minimum 
0.00 

Maximum 
43.58 

Min/gem 
0.00 

Min/max 
0.00 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0 .0 

Algemene behoudfactor 
1.00 
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Lichthinderonderzoek 
!:_ 1902xx.dgmr_ Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

3.18 Gevel schoorsteen: Gevuld isolijndiagram 

.• t=Jkenraster 
Berekening 

M 
N 

"' "' 

: Gevel schoorsteen 
: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

Datum: 19-02-201 O 

30 

20 
<O 

M 

"' 

0 

11 111111 11 111 11111111 11111111111111111111 1111111111111111 11 1111111111111 11111111111111 11111111111111111111 11 111111111111111111 11111111111111111 11 111 111111111111 11111111111111111111111111111111 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

D 

Gemiddeld 
3.29 

AB(m) 

(892.00, 1048.00, 20.00) C-----D (888.00, 1032.00, 20.00) 
I I 

(892.00 , 1046.00 , -0.00) A-----B (888.00 , 1032.00, -0.00) 

- ------>[;;;..- MVP506 N60 

Minimum 
0.00 

Maximum 
43.58 

Min/gem 
0.00 

Min/max 
0.00 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0 .0 

Algemene behoudfactor 
1.00 

10 
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1 :150 

24/37 



Lichthinderonderzoek 
h1902~x.q_g_m_r _ Reststoffen Energiecentrale, Harlingen Datum: 19-02-2010 

3.19 Gevel Bedrijfshal west: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 

E 
u 
<( 

C\J 

"' 

,..._ 
C\J 

C\J 
C\J 

~ 
0.00 

11 
~ 
0.00 

11 
0.00 =n 
0.08 

11 

: Gevel Bedrijfshal west 
: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

0.00 
-i-

0.00 
~ 4 

~.00 

0.07 + _,_ 

+ 

+ 

- -

0.00 
- t-

0.00 
--+"" 

0.00 
--+"" 

0.00 
- 1--

0.07 .,. 

0.00 
--:r-

0.00 
+ 

0.00 
- -1-

~----
0.07 

... + 

- 0.23,-t--- ----t-0.21---+11++++-t+H++•IR---0.20'-+-------•0,19--------<V 

C\J 

D 

Gemiddeld 
0.82 

' ~ + + 
0.64 

+ 

6'. 42 I 

(900.00, 1056.00, 20.00) C-----D (888.00, 1008.00, 20.00) 
I I 

(900.00, 1056.00 , -0.00) A-----B (888.00, 1008.00, -0 .00) 

- -1'boiii>- MVP506 A/60 

Minimum 
0.00 

Maximum 
11.25 

Min/gem 
0.00 

Min/max 
0.00 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Algemene behoudfactor 
1.00 
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Lichthinderonderzoek 
L1902xx.dgmr ~ Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

3.20 Gevel Bedrijfshal west: Gevuld isolijndiagram 

.• ekenraster 
Berekening 

: Gevel Bedrijfshal west 
: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

2.5 

5 

7.5 

(900.00, 1056.00, 20.00) C-----D (888.00, 1008.00, 20.00) 
I I 

(900.00, 1056.00, -0.00) A-----B (888.00, 1008.00, -0.00) 

D e;;. MVP506 N60 

Gemiddeld 
0.82 

Minimum 
0.00 

Maximum 
11.25 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Min/gem 
0.00 

Min/max 
0.00 

10 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Datum: 19-02-201 O 

_I 

Pagina: 

Schaal 
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Lichthinderonderzoek 
L 19Q_2xx.cJ_gmr _ _ _ Reststoffen Energiecentrale, Harlingen Datum: 19-02-201 O - -

3.21 Gevel Bedrijfshal noord: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 

·20 

D 

Gemiddeld 
0.85 

-10 0 

Gavel Bedrijfshal noord 
(Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

Mi 0.!!l! 

~ ll&ll 
0.00 ~ "'I+ 
0.00 
+---
0.00 
--!T-

10 20 30 40 50 

AB(m) 

(900-00, 1056.00, 20.00) C-----D (984.00, 1035.00, 20.00) 
I I 

(900.00 , 1056.00 , -0.00) A-----B (984.00, 1035.00, -0.00) 

~--tf;;;>~ MVP506 A/60 

Minimum 
0.00 

-

Maximum 
35.60 

Min/gem 
0.00 

Min/max 
0.00 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

O..ll9_ 0.00 0.00 

0.00 o~ 
0.00 0.00 

+ ·- -
0.00 0.00 

·I 
o~ 0.00 

I 
o-:Oo 

-· 
0.00 

-t-
0.00 0.00 

+ .... 
0.00 o.Qp 

~~, Fl· 
~1114 ;- I- _z-_ , 0.51 

60 70 80 

Algemene behoudfactor 
1.00 

\ 

111 111111 11 1111111111 11 11111111 

90 100 
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Lichthinderonderzoek 
L 1 _§102xx_:dgmr _ _ _ Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

3.22 Gevel Bedrijfshal noord: Gevuld isolijndiagram 

Gevel Bedrijfshal noord .• ekenraster 
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

10 

20 

-20 -10 0 10 20 30 40 50 

AB(m) 

(900.00, 1056.00, 20.00) C-----0 (984.00, 1035.00, 20.00} 
I I 

(900.00, 1056.00, -0_00) A-----B (984.00, 1035.00, -0.00) 

D ~ MVP506 N60 

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max 
0.85 0.00 35.60 0.00 0.00 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

30 

60 70 80 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Datum: 19-02-2010 

90 100 

Schaal 
1 :750 
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Licht hi nderonderzoek 
L 19Q2xx.q_gmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

3.23 Gevel Bedrijfshal zuid: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 

E 

0 
co 

0 

"' 

0 
M 

0 
C\J 

0 cs-
<( 

0 

0 

Gevel Bedrijfshal zuid 
(Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

o.Q tl.!I .O.Q M. 
l!,Q V!l SIJ 
0.0 

~ 
M = 

0.0 

0.0 ¥ =r+:-
0.0 fl'2 \2 0.0 

+ 
0.0 

Datum: 19-02-2010 

1111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 11111111111111 11 1111111 11 11 11111111 111111 11 111 11p111 11111111111 11 111 11 11111111 1111111111111 11 11 11 111111111111 1111111 11 111111111 111111 1111111111111 111111111 11 1111111111 11111111111111111111111 

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

AB(m) 

(888.00, 1008.00, 20.00) C-----D (968.00, 985.00, 20.00) 
I I 

(888.00, 1008.00, -0.00) A-----8 (968.00 , 985 .00, -0.00) 

D -~ MVP506 N60 

Gemiddeld 
1.41 

Minimum 
0.00 

Maximum 
50.55 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Min/gem 
0.00 

Min/max 
0.00 

Algemene behoudfactor 
1.00 
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1 :750 
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Lichthinderonderzoek 
L 1902~_x.dgmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

3.24 Gevel Bedrijfshal zuid: Gevuld isolijndiagram 

, .ekenraster 
Berekening 

10 

: Gevel Bedrijfshal zuid 
: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

30 

20 40 

Datum : 19-02-2010 

50 

11111 1111111 11 111111111111111 11111111111111111111111111111111111q1p1111111111111111111111111 111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111 1111 1111 

-20 ·10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

AB(m) 

(888.00, 1008.00, 20.00) C-----D (968.00, 985.00, 20.00) 
I I 

(888.00, 1008.00, -0.00) A-----B (968.00, 985.00, -0.00) 

D ~ MVP506 N60 

Gemiddeld 
1.41 

Minimum 
0.00 

Maximum 
50.55 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Min/gem 
0.00 

Min/max 
0.00 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Pagina: 

Schaal 
1:750 
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Lichthi nderonderzoek 
L 1 ~02_)(X:cl_9rn_! _ _ _ Reststoffen Energiecentrale, Harlingen - -

3.25 Brede doorgang: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 

8l 
0 ..... 
~ 

m 
m 
iri 
CD 

~ 

E' 8l 
;;::-8 

m 
m 

tli 
~ 

u:; 
~ 

<O 

~ 

g 

CD 

8 

r 

6 
+ 

+ 
58 
+ 

+ 

26 
+ 

+ 

+ 

: Brede doorgang op Z = -0.00 m 
: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

8 37 
I + 

8 44 
+ ·I-

+ -+ 

12 11 
+ + 

-r + + 

8 36 
+ + 

+ 

+ 

28 
-c 

-r 

11 11 
+ 

+ 

58 
+ 

25 
+ 

+ 

+ 

Datum: 19-02-2010 

8 
+ 

+ 

21 
+ 

+ 

17 
+ 

12 ! + 

/ 
111 11111 1111 11 1111111 11111111111111111111111 11111111111111 1111111111 11 111111 11 11111111 11 11111111111111n11J11111 1111 j11 111111111111111111111111111111111 11111111111 11111111111111111 111 1111 1111111 1111111111 111 m11 111111n 

914 919 924 929 934 939 9<14 949 954 

D g;;. MVP506 A/60 

Gemiddeld 
49.9 

Minimum 
6.1 

Maximum 
264.5 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Min/gem 
0.12 

X(m) 

Min/max 
0.02 

Algemene behoudfactor 
1.00 
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Lichthinderonderzoek 
L 1902xx.dgmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

3.26 Brede doorgang: Gevuld isolijndiagram 

. . dkenraster 
Berekening 

50 

: Brede doorgang op Z = -0.00 m 
: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

150 
=---_,_.....-~, 

I 

I_ - ' -

100 

.,. 

200 

+ 

Datum: 19-02-2010 

250 

+ 

111111111111111111111111111111111111111111 111 1111111 11111111111111 11 11111111111111111 111 11 11 11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
914 919 924 929 934 939 944 949 954 

D b;> MVP506 N60 

Gemiddeld 
49.9 

Minimum 
6.1 

Maximum 
264.5 

- -
Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

Min/gem 
0.12 

X(m) 

Min/max 
0.02 

Algemene behoudfactor 
1.00 
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Lichthinderonderzoek 
!,.1902x_x.dgmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

- -

3.27 Smalle doorgang: Grafische tabel 

Rekenraster 
Berekening 

: Smalle doorgang op Z = -0.00 m 
: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

LO 

c; 

0 
c; 

19 7 
0 +- r 0 + 
~ 

+ 

E LO 

43 75 
+ + 

~m 

>- "' 
t-

0 

"' "' 

LO 
00 

"' 

~ r-----_ 

+ 

+ 

t-

84 

51 28 
T 

+ 

Datum: 19-02-2010 

-
+ 

+ 

1111111 11 11 11111111111111m111 111111111111 11111111111 11 11111111 1111 11111 1111111111111 1111111111111111111111111 1111111 11 111 1111 111111111111111111111111 11 11111 11111111111111111111111 1111 111111111111 11111111111111111111111 
886 891 896 901 906 911 916 921 926 

D bi> MVP506 N60 

Gemiddeld 
57.1 

Minimum 
6.6 

Maximum 
202.1 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.2.0.0 

Min/gem 
0.12 

X(m) 

Min/max 
0.03 

Algemene behoudfactor 
1.00 
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Lichthinderonderzoek 
L 1902xx.dgmr Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

- -

~.28 Smalle doorgang: Gevuld isolijndiagram 

.• ekenraster 
Berekening 

: Smalle doorgang op Z = -0.00 m 
: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux) 

"' "' ~m 

E 
;;;:-

50 

D [;;.- MVP506 N60 

Gemiddeld 
57.1 

Minimum 
6.6 

Maximum 
202.1 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.2.0.0 

100 

Min/gem 
0.12 

150 

Min/max 
0.03 

200 

Algemene behoudfactor 
1.00 

Datum : 19-02-2010 
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Lichthinderonderzoek 
L 1902X)(_:Qgl"!!f: Reststoffen Energiecentrale, Harlingen Datum: 19-02-201 O 

4. Armatuurgegevens 

4.1 Armatuurtypen 

OPTIFLOOD MVP5061xSON-TPP150W N60 

Armatuu rrendement 
Omlaag 
Omhoog 
Totaal 

Voorschakelapparaat 
Lichtstroom I lamp 
Vermogen I armatuur 
Meetcode 

0.83 
0.00 
0.83 
Standaard 
17500 Im 
169.0 w 
LVMA428100 

N.B. Dit armatuurtype is een speciale versie,afgeleid van het 
type met de vermelde meetcode 

Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 7.2.0.0 

- -

Lichtsterktediagram 
120° 150° 180° 

[cd/1 OOOlm] 
120° 

30° 
--C=180° 
--C=270o 
--C=275° 

OO ju 
- - C = o0 

--C = 90° 
lmax --C 95° 
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Lichthinderonderzoek 
L 1 ~02xx_.dgmr 

5. lnstallatiegegevens 

I Legenda 

Armatuurtypen: 

Code Aantal Armatuurtype 

D 71 MVP506 A/60 

Reststoffen Energiecentrale, Harlingen 

Aantal x lamptype 

1 * SON-TPP150W 

5.2 Positie en instelrichting per armatuur 

Lichtstroom 
[Im] 

1 * 17500 

Datum: 19-02-201 O 

Aantal Positie [m] Richt12unt [m] lnstelrichting in hoeken 
ULR ULOR_i 

x code x y z x y z Draai Kantel90 KantelO 

1 * D 865.67 1014.52 4.00 876.34 1011 .88 0.00 -13.9 70.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 867.41 996.38 4.00 872.14 1001.83 0.00 49.0 61.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 871.23 1034.09 4.00 881 .90 1031.45 0.00 -13.9 70.0 0.0 0.00 0.00 
, ~ D 877.77 1053.95 4.00 888.44 1051.31 0.00 -13.9 70.0 0.0 0.00 0.00 

D 884.62 991.23 4.00 886.55 997.88 0.00 73.8 60.0 0.0 0.00 0.00 

1 * D 884.86 1073.52 4.00 896.14 1070.73 0.00 -13.9 71.0 0.0 0.00 0.00 
1 • D 890.72 1014.18 4.00 884.08 1016.16 0.00 163.4 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 " D 894.08 1006.55 4.00 891.90 999.67 0.00 -107.6 61.0 0.0 0.00 0.00 
1 '" D 896.28 1035.08 4.00 889.64 1037.06 0.00 163.4 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 • D 898.83 1082.88 4.00 896.86 1076.24 0.00 -106.5 60.0 0.0 0.00 0.00 

1 * D 901 .31 1054.51 4.00 894.67 1056.49 0.00 163.4 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 904.02 986.38 4.00 906.12 993.60 0.00 73.8 62.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 914.70 1052.46 4.00 916.64 1059.41 0.00 74.4 61 .0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 915.22 1000.43 4.00 913.04 993.55 0.00 -107.6 61.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 917.46 1076.07 4.00 915.05 1069.57 0.00 -110.3 60.0 0.0 0.00 0.00 

1 * D 925.18 983.91 4.00 927.31 991 .13 0.00 73.6 62.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 934.58 1047.57 4.00 936.52 1054.52 0.00 74.4 61.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 937.14 1070.52 4.00 934.74 1064.02 0.00 -110.3 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 942.96 977.44 4.00 945.08 984.66 0.00 73.6 62.0 0.0 0.00 0.00 
1 • D 947.23 991 .16 4.00 945.14 984.56 0.00 -107.6 60.0 0.0 0.00 0.00 

* D 953.08 1043.18 4.00 955.02 1050.13 0.00 74.4 61.0 0.0 0.00 0.00 
D 955.80 1063.25 4.00 953.40 1056.75 0.00 -110.3 60.0 0.0 0.00 0.00 

1 * D 960.20 974.48 4.00 962.86 983.52 0.00 73.6 67.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 972.32 984.02 4.00 970.65 977.00 0.00 -103.4 61.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 973.43 1037.08 4.00 975.37 1044.03 0.00 74.4 61.0 0.0 0.00 0.00 

1 * D 975.47 1058.00 4.00 972.55 1051.72 0.00 -114.9 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 981 .70 968.08 4.00 984.75 977.00 0.00 71.1 67.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 993.72 1050.59 4.00 990.80 1044.30 0.00 -114.9 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 993.99 1031 .92 4.00 995.95 1038.57 0.00 73.6 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 • D 997.75 1062.08 4.00 1006.33 1058.97 0.00 -19.9 66.3 0.0 0.00 0.00 

1 * D 1001.64 965.39 4.00 1004.70 974.30 0.00 71.1 67.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1001 .79 1079.72 4.00 1007.07 1071 .91 0.00 -56.0 67.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1014.09 1026.50 4.00 1015.06 1032.78 0.00 81.2 57.8 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1022.56 959.35 4.00 1024.89 968.48 0.00 75.7 67.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1023.23 1073.94 4.00 1021.43 1067.25 0.00 -105.1 60.0 0.0 0.00 0.00 

1 * D 1032.83 1022.23 4.00 1034.79 1028.88 0.00 73.6 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1041 .14 1068.99 4.00 1039.34 1062.30 0.00 -105.1 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1041 .65 954.01 4.00 1043.97 963.14 0.00 75.7 67.0 0.0 0.00 0.00 
, * D 1052.38 1017.66 4.00 1054.34 1024.31 0.00 73.6 60.0 0.0 0.00 0.00 

D 1059.05 1064.42 4.00 1057.25 1057.73 0.00 -105.1 60.0 0.0 0.00 0.00 

1 * D 1061 .10 949.28 4.00 1063.90 958.28 0.00 72.7 67.0 0.0 0.00 0.00 
1 • D 1072.70 1012.07 4.00 1074.66 1018.72 0.00 73.6 60.0 0.0 0.00 0.00 

- -
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Lichthi nderonderzoek 
Reststoffen Energiecentrale, Harlingen L 1902xx.dgmr Datum: 19-02-2010 - . 

Aantal Positie [m] Richt unt m lnstelrichtin in hoeken 
ULR ULOR_i x code x y z x y z Draai Kantel90 KantelO 

1 • D 1080.23 1058.26 4.00 1078.41 1051.57 0.00 -105.2 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 D 1080.50 945.51 4.00 1083.31 954.51 0.00 72.7 67.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1092.72 1006.88 4.00 1094.68 1013.53 0.00 73.6 60.0 0.0 0.00 0.00 

1 * D 1096.23 1053.69 4.00 1094.34 1046.73 0.00 -105.2 61.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1099.81 938.49 4.00 1102.22 947.60 0.00 75.2 67.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1113.70 1000.51 4.00 1115.82 1007.73 0.00 73.6 62.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1115.49 1048.80 4.00 1113.34 1042.21 0.00 -108.1 60 .0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1119.27 935.00 4.00 1121.68 944.11 0.00 75.2 67.0 0.0 0.00 0.00 

1 * D 11 28.96 954.25 4.00 1139.11 951 .35 0.00 -15.9 69.2 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1132.11 968.72 4.00 1142.86 966.46 0.00 -11.9 70.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1132.47 996.38 4.00 1134.59 1003.60 0.00 73.6 62.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1132.64 1044.23 4.00 1130.49 1037.64 0.00 -108.1 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 D 1136.14 985.22 4.00 1146.64 981 .97 0.00 -17.2 70.0 0.0 0.00 0.00 

1 * D 1136.73 930.24 4.00 1139.14 939.35 0.00 75.2 67.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1141.28 1005.13 4.00 1151.78 1001.88 0.00 -17.2 70.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1144.43 1020.23 4.00 1155.53 1016.79 0.00 -17.2 71 .0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1148.20 945.32 4.00 1145.91 938.78 0.00 -109.3 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1148.20 945.32 4.00 1150.05 952.00 0.00 74.5 60.0 0.0 0.00 0.00 

1 * D 1151 .01 1039.09 4.00 1148.93 1028.30 0.00 -100.9 70.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1171.20 1033.76 4.00 1169.00 1022.35 0.00 -100.9 71.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1177.57 922.34 4.00 1171.24 925.16 0.00 156.0 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1183.67 935.30 4.00 1177.34 938.12 0.00 156.0 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 • D 1187.88 1028.54 4.00 1184.91 1018.83 0.00 -107.0 68.5 0.0 0.00 0.00 

1 * D 1189.38 953.59 4.00 1183.05 956.41 0.00 156.0 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1194.73 970.58 4.00 1188.00 972.22 0.00 166.3 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1199.30 985.44 4.00 1192.57 987.08 0.00 166.3 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1204.25 1002.59 4.00 1197.52 1004.23 0.00 166.3 60.0 0.0 0.00 0.00 
1 * D 1204.87 1023.19 4.00 1202.12 1014.18 0.00 -107.0 67.0 0.0 0.00 0.00 

1 * D 1219.49 1019.93 4.00 1213.36 1016.71 0.00 -152.3 60.0 0.0 0.00 0.00 
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TOETSING FLORA- EN FAUNA WET VOOR DE BOUW VAN EEN 
RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE IN HET 

INDUSTRIEHAVENTERREIN TE HARLINGEN. 
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© 

Gebruik en overname van gegevens 
alleen tocgestaan met volledige bronvermelding: 

Buro Bakker (200 7),· 
Toetsing Flora- en JaunaJJJet voor de bomv van ee11 reststeffen mergiecentra/e op het indtfsfriehaventerrein te 

Harlingen. Buro Bakker adviesbttro voor eco/ogie te Assen B V, 
in opdracht van Omri11 Heerenveen. 
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1 INLEIDING 

1 . 1 AANLEIDING 

Ten behoeve van plannen voor de aanleg van een reststoffen encrgie centralc te Harlingen 
heeft Buro Bakker van Omrin Hccrenveen de opdracht gekregcn de betreffende locatie te 
inspecteren op de eventuele aanwezigheid van beschermde flora en fauna. 

1.2 0PZET 

Buro Bakker is gevraagd op basis van een veldbezoek, eventuele bestaande gegevens en eco
logisch inzicht te rapporteren over de aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten 
in bet plangebicd. Het betreft soortcn die bescbermd worden op basis van de Flora- en fau
nawet, de Habitatricbtlijn en de Vogelricbtlijn. 
Op 4 januari 2007 is bet terrein bicrvoor bezocht. Daarbij is gelct op bescbermde flora en 
fauna. Ten aanzien van bet voorkomen van bescbermde flora, vogels, amfibieen, zoogclieren 
en overige fauna in bet onderzoeksgebied zijn tijdens bet veldbezoek waarnemingen gedaan 
of is cen inscbatting gemaakt. 

1.3 DE FLORA- EN FAUNAWET 

Door de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet (2002) is een groot aantal planten- en 
diersoorten bescbermd. Voor bet realiseren van de geplande maatregelen zijn de volgende 
wetsartikelen relevant: 

Artikel 2 lcgt een zorgplicbt op. Dat boudt in dat ingrepen zodanig worden uitgevoerd dat de 
bei'nvloeding van alle in bet wild voorkomende plan ten en dieren minimaal is. 
Artikcl 8 verbiedt bet plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, bescbadigen, ont
wortelen of op enigerlei andere wijze van bun groeiplaats verwijderen van bescbermde in
beemse planten. 
Artikel 9 verbiedt bet doden, ve1wonden, vangen, bemachtigen of met bet oog daarop op
sporen van bescbermde inbcemse dieren . 
.Artikel 10 verbiedt bet verontrusten van bescbermde dieren. 
Artikel 11 verbiedt bet beschadigen, vernielen, uitbalen, wegnemen of verstoren van nesten 
of bolen van bescbermde inbeemse dieren. 
Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen. Tevens 
wordt voorzien in de mogelijkheid via een algemene maatregel van bestuur vrijstellingen te 
verlenen. 

Een Algemene Maatrcgel van Bestuur (AMvB) omtrent artikel 75 is gepubliceerd in bet 
Staatsblad van bet Koninkrijk der N ederlanden 501 op 19 oktober 2004 en is op 23 fcbruari 
2005 van kracbt geworden. Dit houdt in dat de Flora- en faunawet meer mogelijkbeden biedt 
voor bet verkrijgen van vrijstellingen, mits aan voo1waarden wordt voldaan. In de nieuwe 
opzet van de Flora- en faunawet zijn bescbermde soorten onderverdeeld in drie tabellen, elk 
met bun eigen bescbermingsregimc, en worden vogcls apart bebandeld. De volgende drie 
bescbermingsregimes worden onderscheiden: 

Categoric 1: Hieronder vallen de zogenaamde tabel 1-soorten. Dit betreft een aantal be
schermde, maar algemenc soorten in Nederland, waarvan de gunstige staat 
van instandbouding niet in bet geding is. Voor deze soorten geldt op voor
hand een vrijstelling, mits bij ingrepcn sprake is van ecn bestendig bebeer 
en onderboud of bestendig gebruik of ruimtclijke ontwikkelingcn. J\ls bier 
niet aan voldaan is, moet er een ontheffingsaanvraag worden gedaan, waar
bij getoetst wordt volgens bet criterium 'doet geen afbreuk aan de gunstige 
staat van instandbouding van de soort' (de zgn. licbtc toets). 



Categorie 2: Hieronder vallen de zgn. tabel 2-soorten: bescbermde soorten waarvoor 
niet op voorband vrijstelling wordt verleend, maar waarvoor eerst een ge
dragscode moet worden opgesteld. Deze gedragscode wordt door de sector 
of de ondernemer opgesteld, en door de minister van LNV getoetst. Totdat 
deze gedragscode is goedgekeurd zal voor soorten uit deze categoric ont
beffing aangevraagd moeten worden. 

Categorie 3: Hieronder valien de zgn. tabcl 3-soorten. Dit zijn soorten die vermelcl zijn 
in bijlage 1 van bovengenoemde AMvB, alsmede soorten die voorkomen in 
bijlage JV van de Habitatricbtlijn en die daardoor ccn striktc bescherming 
genieten. Een ontbeffingsaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan 
drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang, 2) er is 
geen alternatict~ 3) doet geen afbreuk aan de gunstige staat Yan instandhou
ding van de soort. Aan alie drie de criteria moet warden voldaan. Deze 
vormen gezamenlijk de zgn. uitgebreide toets. 

v ogels: v ogels zijn niet in een van deze tabelien op gen omen en word en in de 
nieuwe opzct van de Flora- en faunawet apart bebandeld. Alie vogels zijn 
gelijk bescbermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels 
warden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of 
verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Een vrijstelling biervoor 
is mogelijk als een gedragscode wordt toegepast. In de praktijk betekent dit 
dat met name het brocdseizoen ontzien client te warden aangezien juist in 
dcze periode sprake zal zijn van verontrusting, doden of verstoren van nes
ten of vaste rust- of verblijfplaatsen. Als de werkzaambeden buiten bet 
broedseizoen plaatsvindcn zal in het algemeen niet snel een ontheffing no
dig zijn. Indien deze gedragscode acbte1wege blijft is een ontheffing nood
zakelijk en zal de uitgebreide toets warden toegepast (zie categorie 3). 

1.4 DE VOGELRICHTLIJN 

De Europese Vogelrichtlijn is verwerkt in de Hora- en faunawet. Dientengevolge zijn vrijwel 
alie vogelsoorten beschermd. Aanvragen of verlenen van ontbefftngen is niet mogelijk. In de 
praktijk bctekcnt <lit ovcrigcns dat het vooral de broedtijd is die te alien LijJt dimL Le wordrn 
ontzien. 
In het kader van de Vogelricbtlijn zijn speciale beschermings:wnes aangewezen, waartoe bet 
onderzoeksgebied niet beboort. Het dicbtstbijzijnde Vogelricbtlijn gebied ligt in de Wadden
zee op enkele bonderden meters afstand. 

1.5 DE HABITATRICHTLIJN 

De Europese Habitatrichtlijn is eveneens verwerkt in de Flora- en faunawet. In bijlage IV 
van de Habitatricbtlijn zijn soorten opgenomen die strikt dienen te worden bescbermd. Dit is 
slecbts een deel van de soorten die bescbermd is in het kader van de Flora- en faunawet. 
Deze categorie soorten beeft een (veel) strenger beschermingsregime clan de overige be
schermde soorten. 
In bet kader van de Habitatrichtlijn zijn speciale beschermingszoncs aangewezen, waartoe 
bet onderzoeksgcbied niet behoort. Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied ligt in de 
Waddenzee en ligt op enkelc bonderden meters afstand. 

1 . 6 RODE LIJSTEN 

Soortcn zijn opgenomen in Rode lijsten als ze worden bedreigd in hun voortbestaan. Dat wil 
ecbter niet altijd zeggen dat ze oak worden bescbermd. Dat geldt zeker voor de flora. In dit 
rapport is aangegevcn of soorten op een Rode lijst staan. 
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2 FLORA EN FAUNA OP DE LOCATIE 

2. 1 TERREINKARAKTERISTIEK 

Het onderzoeksgebied is gelegen op het industriehaventerrein dat zich bevindt aan de 
noordoostzijde van Harlingen. Het betreft een terrein dat speciaal is aangelegd voor industri
ele doeleinden. Langs de Lange Lijnbaan is een talud aanwezig. Voor het overige ontbreekt 
relief in het onderzoeksgebied. Sommige plekken liggen wel iets lager dan andere waardoor 
er plaatselijk grote waterplassen aanwezig waren op het moment van bezoek. Van de oor
spronkelijke functie Qandbouw) zijn geen sporen terug te vinden in het onderzoeksgebied. 
Het onderzoeksgebied betreft het gededte van het industrieterrein dat binnen de invloeds
feer van de nieuw aan te leggen reststoffen energiecentrale valt. In figuur 1 is de begrenzing 
van het onderzoeksgebied aangegeven. 

I 

I \ 

I 
/ 

I '' 
Figuur 1: 1-kt onderzocksgebied aan de Lange Lijnbaan tc Harlingen. 

2.2 FLORA EN VEGETATIE 

industrieterrein 
Fijn schapegras Paardebloem 
Witte klaver Bijvoet 
Smalle weegbree Herfstleeuwetand 
Ruw beemdgras Speerdistel 
Duizendblad Kruipende boterbloem 
Akkermelkdistel 
Tabel 1: Waargcnomen pbntcnsoorrcn. 

Het aantal aangetroffen plantensoorten is beperkt. Dit hceft gedceltelijk tc maken met de tijd 
van het jaar waarin het onderzoek is uitgevoerd. In de wintermaandcn zijn niet alle planten 
zichtbaar waardoor soorten kunnen worden gemist. De belangrijkste reden voor de soorten
arme vegetatie is waarschijnlijk de vrij recente aanleg van het terrein. Hierdoor is de vegetatie 
nog in ontwikkeling. 

Alie aangetroffen plantensoorten in het onderzoeksgebied zijn algemeen en duiden op een 
vrij voedselrijke bodem. Er werden gcen beschermde of Rode lijst soorten aangetroffen. 
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De resultaten van hct vegetatieonderzoek zullcn door het ongunstige moment van bezoek 
niet worden beillvloed. In het groeiseizocn zullen wcliswaar meer soorten worden aangetrof
fen maar beschermde soorten zullen in de zomer evenmin voorkomcn. 

2.3 FAUNA 

Hct onderzoeksgebic<l is vrij monotoon van aard. Daardoor zal een beperkt aantal dieren 
van het onderzoeksgebied gebrnik maken. Een aantal algcmene, bcschermde soortcn komt 
(waarschijnlijk) wel voor op het tcnein. Dcze worJeu hieronder per soortgroep beschrcven. 

2.3.1 VOGELS 

Tijdens het veldbezoek werd een grate groep rustende Scholeksters waargenomen. Deze 
dieren foeragcren bij eb waarschijnlijk op het wad. Als het vloed is worden droge rustplaat
sen opgczocht. Ovcrige vogels werden niet waargenomen. 

In het broedseizoen kan een aantal wcidevogels op het terrein tot broeden komen. Met name 
Kievit, Scholekster en Graspieper zullen binnen de grenzen van het onderzoeksgebied 
broedbiotoop kunncn vinden. 

2.3.2 ZOOGDIEREN 

Dit type terreincn wordt doorgaans gedomineerd door zoogdieren. Pas ingerichte industrie
terreinen vormen vaak geschikt leefgcbied voor hoge dichtheden muizen. Deze muizen trek
ken op hun beurt predatoren aan. 

Tijdens het veldbezoek zijn op verschillende plekken holletjes en loopsporen van de Veld
muis waargenomen, deze soort komt in vrij hoge dichtheden voor. Een enkele keer kon een 
hol van de Bosmuis onderscheiden warden. Van de Bosspitsmuis werden gcen sporen ge
vonden, maar ook dcze soort komt naar verwachting voor op het terrein. Prcdatoren als 
W ezel, Hcrmelijn en Vos zullen word en aangetrokken door de goede V eldmuizens tand en 
op het onderzoeksterrein foerageren. Van deze predatoren zal naar verwachting alleen de 
\Y/ezel verblijfpbatscn hebben op het terrein. 
Er werden zeer vecl sporen van de Haas gevonden, bovendicn werd er een Haas gezien. 

2.3.3 AMFIBIEEN EN VISSEN 

Het zandige terrein met ondiepc plassen vormt gcschikt biotoop voor de strikt beschermde 
Rugstreeppad. In de winter zijn alle amfibieen in winterslaap waardoor onderzoek naar de 
aanwezigheid van amfibieen niet mogelijk is. Op basis van bekendc verspreidinggegevens 
van <le Rugstreeppad in Nederland mag echter worden aangenomen dat de soort in het on
derzoeksgebied niet voorkomt. Binncn een straal van enkele tientallen meters random het 
onderzoeksgebied zijn geen waarnemingen van de Rugstreeppad bekend. 

Dit geldt naar ve1wachti11g ook voor andere amfibiccn. Geschikte voortplantingswateren 
ontbreken in- of in de buurt van het onderzoeksgebied. Bovendien komen random Harlin
gen slechts weinig amfibicensoortcn voor. Daardoor is het aannemelijk dat amfibicen in hct 
gcheel nict voorkomcn in het onderzocksgebied. 

Door het ontbreken van geschikt open water zullcn gccn vissen leven in het onderzoeksge
bied. 

2.3.4 OVERIGE FAUNA 

Voor overige beschermde soorten, zoals beschermde soorten vlinders en libcllen ts geen 
biotoop aanwezig. 
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3 CONCLUSIES EN CONSEQUENTIES VAN DE FLORA- EN 
FAUNAWET 

3. 1 SAMENVA TTING BESCHERMDE SOORTEN 

Onderstaande tabel geeft per soort het beschermingsregime aan (zie § 1.3). Afhankelijk van 
de exacte ingreep is ontheffingsaanvraag in bet kadcr van de Flora- en faunawct noodzake
lijk. In § 3.4 wordt dit verder toegelicht. 

Soortgroep Soort Waarneming Cat . 1 Cat. 2 Cat. 3 
Zoogdieren Vos (Vulpes vu/pes)) A x 

Wezel (Mustela nivalis) A x 
Hermelij n (Mustela erminea) A x 
Haas (Lepus europeus) B/C x 
Bosmuis (Apodemus sylvaticus) B x 
Bosspitsmuis (Sorex spec.) A x 
Veldmuis (Microtus arvalis) B x 

Voge ls Alle soorten c x 
Tabel 2: 0\Ttzichr \·an \\'aargenomcn of \\'aarsch1p1ltik 111 bet geb1ccl niorkomcndc beschcrmdc flora en fauna. 
Catcgorie I: al11:cmcne beschcrmclc soortcn; Categoric 2: m-crigc bcschermdc soorten; Carcgoric 3: strikt bc
schcrmJ (zic § l.3). \Vaarncming trpc: A: biotoop aan\\'czig, B: sporcn/ holcn aamvczig, C: zichtwaarncming. 

3.2 GEVOLGEN VAN DE INGREEP 

Door de werkzaamheden die met de realisatie van een reststoffen energie centrale gcpaard 
gaan zal een aantal algemene soorten zoogdieren worden gedood en/ of hun verblijfplaatsen 
worden verstoord. Voor de Haas geldt dat deze soort geen gebruik maakt van vaste verblijf
plaatsen zoals die worden bedoeld door de Flora- en faunawet. Voor de Vos en de Hermelijn 
geldt dat deze dieren mogelijk wel voorkomen maar naar verwachting geen verblijfplaatsen 
hebben binnen de grenzen van hct onderzoeksgcbied. 
Indien de bouwwerkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd zullen broedvogels 
worden verstoord. 

3. 3 MOGELIJKHEDEN VOOR MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAA TREGELEN 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het niet uit te sluiten <lat er individuen van 
algemcne soorten zoogdieren het slachtoffer worden. De ingrepen zullen echter niet de tota
le populaties vernietigen. De meeste soorten zullen in de overblijvende landschappclijke 
structuren gw1stige biotopen blijven vinden. Het gaat om diersoorten waarvoor geldt dat met 
deze ingrepen de gunstige staat van instandhouding van de soorten nict in het geding komt. 
Er kan derhalvc worden gesteld dat met betrekking tot deze soortgroepen verdere compen
satie niet noodzakelijk is. 

Met bet oog op de zorgplicht (artikel 2, zie § 1.3) client men er zorg voor te dragen dat ingre
pen zodanig worden uitgevoerd dat de bei:nvloeding van alle in bet wild voorkomende plan
ten en dieren minimaal is. Enkele dagen voorafgaand aan de werkzaamhcden client het gras 
zo kort mogelijk te worden gemaaid. Het terrein wordt voor de meeste dieren dan minder 
geschikt ·waardoor een groot deel van deze dieren meer geschikt leefgebied op zal zoeken. 

Het is noodzakelijk aandacht aan de vogels te besteden. Bij de werkzaamheden client er reke
ning gehouden te worden met de broedtijd. Deze loopt van half maart tot en met juli. In die 
periode zullen geen werkzaamheden gestart mogen worden. 
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3.4 (ONCLUSIES EN CONSEQUENTIES 

All in hct biecl a:ing ··rroffcn :marten bchorcn or cat ··gorie 1. Hicrvau is de gunscigc st;rnt van 
instand houding niet in hc t gccling. Daai:om gcldt voor dczc soortcn ccn vrijsrelling. Er hoe.ft m t 

bcrrckking tot dczc sourten oor de \Vcrk?.anmhcdcn gccn nthcffing re \. orclcn aangc xaagd. 

Voo1· vogeJs gelclt de noodzaak d, b1·oc<l tij<l t on tzi n, zoals in <l · origc pa1'agrn:i f nad ·r is b -
·ch r · en. I ndi n hic.rn:ui w rdt voldaan is · ·n onthcffingsaanvraag nice no<li . 

Soortgroep Soort Waarneming Ca t . 1 Cat. 2 Cat. 3 
zoogdieren Wezel (Mustela nivalis) A x 

Bosmui5 (Apodemus sylvaticus) B x 
Bosspitsmuis {Sorex spec.) A x 
Veldmuis (M icrotus arvalis) B x .. 

T~tb ·I 3: 01•ct·i1cht va n svorn:n J1c \, 1) de wcrk;r,a~mhcclcn ;rnllcn wordcn gedood or ' '~'f'sLoord. Lnrcgonc I: 
algcmcnc bcschcrmd. ,'(II >l'l'Cn; C:ucgoric 2: IWC1'igc bes ·lwrmdc ~O()l' I Cll : c~ 1cgoric }: ~1rik 1 I c~chcrmd (;r,1 . § I..). 

H t > f~ ·cc van d te b uwen re· t ffcn encrgi · c ·n tral p h ' t 1atura 20 0 g bi ·d <l ' Wadclen 
ze wordL in dit ond ·rz k nict b ·handcld. Oit ondcrwcrp zal in ao <lcre onderz ekcn ujtv rig 
nan d ordc k m n. 
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1 INLEIDING 

1 . 1 AANLEIDING 

Omrin Heerenveen is voornemens een Reststoffen Energie Centrale (verder in dit rapport 
'REC') op te richten in de Industriehaven van Harlingen. Dit initiatief is m.e.r.-plichtig op 
grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994, onderdeel C.18.4. 

In september 2006 is een startnotitie opgesteld. Deze startnotitie beschrijft welke informatie 
als essentieel beschouwd wordt voor het MER. Vereist wordt onder meer informatie over de 
effecten op de natuur. Deze effecten zijn niet alleen afzonderlijk maar ook in samenhang met 
andere activiteiten in de omgeving te benaderen (cumulatie). Onderdeel hiervan is inzicht in 
mogelijke effecten van de centrale op het nabij gelegen Vogel- en Habitatrichtlijngebied 
Waddenzee. Hiervoor is inzicht nodig in flora, fauna en ecologische waarden van het plange
bied en de omgeving. 

Het plangebied is gelegen nabij het Natura 2000 gebied Waddenzee. In 1991 is de Wadden
zee aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn. 
In 2003 is het gebied aangemeld als Habitatrichtlijngebied, in het kader van de Europese 
Habitatrichtlijn. Sinds 1 oktober 2005 zijn deze Europese richtlijnen in het Nederlandse 
recht geimplementeerd in de herziene Natuurbeschermingswet 1998. De aanwijzing tot spe
ciale beschermingszone (zowel onder werking van de Europese richtlijnen, alsook onder 
werking van de Natuurbeschermingswet 1998) houdt in dat wanneer een project of andere 
activiteit niet verband houdt met of noodzakelijk is voor het beheer van de natuurwaarden, 
bekeken client te worden of dit gevolgen kan hebben voor de waarden die in de instandhou
dingdoelstellingen van het betreffende gebied genoemd zijn. Indien sprake is van negatieve 
effecten op de kwalificerende soorten en waarden waarop de aanwijzing van de gebieden als 
speciale beschermingszone gebaseerd is, is er sprake van vergtmningplicht volgens de Nat1111rhe
schermings2vet met betrekking tot het Natura 2000 gebied. Hoewel de formele aanwijzing tot 
Natura 2000 gebied dus nog niet is afgerond, zijn wel (ontwerp) instandhoudingdoelstellin
gen geformuleerd. 

Dit rapport doet verslag van een onderzoek (voortoets) om vast te stellen of er door de ge
plande ingreep in de Industrieha\'en in Harlingen kans is op het optreden van negatieve 
en/ of significante effecten op de soorten en habitattypen en landschappelijke waarden op 
basis waarvan de Waddenzee als speciale beschermingszone is aangewezen c.q. aangemeld. 
Indien niet uitgesloten kan worden dater negatieve effecten zullen zijn, dan moet deze voor
toets gevolgd worden door een nader onderzoek. Indien er mogelijk sprake is van negatieve 
maar niet significante effecten moet een zogenaamde verstorings- of verslechteringstoets 
worden uitgevoerd. Indien er mogelijk sprake is van significante negatieve effecten client een 
passende beoordeling te worden uitgevoerd. 
In de voortoets is uitgegaan van de in het MER beschreven Voorgenomen i\ctiviteit 01 i\). 
Bij het beoordelen van de effecten van de depositie van verzurende en vennestende stoffen 
is tevens gekeken naar de effecten van alternatieve inrichtingswijzen. 

1.2 0PZET 

De rapportage van de voortoets geeft antwoord op de volgende vragen: 
Wat zijn de huidige natuurwaarden (soorten en habitattypen) waarvoor de Wadden
zee is aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied en aangewezen zal worden 
als Natura 2000 gebied? 
Zijn deze soorten en habitattypen aanwezig in de nabijheid van de Industriehaven 
Harlingen, en meer specifiek in de nabijheid van de zoeklocatie voor de REC? 
Wat zijn de verv.rachte effecten van de (bouw van de) REC in de Industriehaven in 
Harlingen op de aangeduide locatie? 
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Is er mogelijk sprake van negatieve en/ of significante effecten op de instandhou
dingsdoelstellingen voor het Vogel- en Habitatrichtlijngebied c.q. Natura 2000 ge
bied Waddenzee? 
Is er sprake van aantasting van de landschappelijke waarde welke deel heeft uitge
maakt van de doelstellingen behoud, herstel en ontwikkeling van het natuurschoon 
en de natuurwetenschappelijke betekenis van het (beschermde) natuurmonument 
De Waddenzee, welke thans geacht worden deel uit te maken van de hierboven be
doelde instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied de Waddenzee? 

Voor de voortoets is gebruik gemaakt van bestaande gegevens, literatuur, de informatiesite 
van bet ministerie van LNV over de natuurwetgeving, gebieden, soorten etc., expert judge
ment en kennis over het voorkomen van beschermde flora en fauna in de Industriehaven in 
Harlingen op basis van eigen onderzoek (Buro Bakker, 2007). 

1 . 3 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven op welke soorten en habitattypen en andere natuurwaar
den de aanwijzing van de Waddenzee als speciale beschermingszone is (Vogel- en Habita
trichtlijn, beschermd natuurmonument) en wordt (Natura 2000) gebaseerd. In hoofdstuk 3 
wordt beschreven welke van deze soorten en habitattypen in de nabijheid van de zoeklocatie 
voor de REC aanwezig zijn, en welke functie het gebied voor de soorten heeft. Hoofdstuk 4 
geeft een overzicht van de algemene gevoeligheid van de betreffende soorten en habitattypen 
voor diverse storingsfactoren die uit kunnen gaan van industriele activiteiten. In hoofdstuk 5 
worden deze algemene effecten nader gespecificeerd voor de REC en besproken worclt wf'l

ke effecten van de centrale te verwachten zijn en of deze negatieve en/ of significante effec
ten kunnen hebben op de soorten en habitattypen van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied 
Waddenzee. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte en ondersteunen
de literatuur. 
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2 KWALIFICERENDE 
WADDENZEE 

SOORTEN EN HABITATTYPEN 

2.1 VOGELRICHTLIJN 

De Europese Vogelrichtlijn kent twee componenten ter bescherming van vogels, namelijk de 
soortsbescherming en de gebiedsbescherming. In de Nederlandse wetgeving is de bescher
ming van soorten verwerkt in de Flora- en faunawet. Dientengevolge zijn vrijwel alle vogel
soorten beschermd. 
In het kader van de gebiedsbescherming is de Waddenzee aangewezen als Vogelrichtlijnge
bied. De aanwijzing is gebaseerd op het feit dat het gebied een essentide functie vervult voor 
1 % van de internationale populatiegrootte van (een) soort(en), de zogenaamde 1 % norm. 
Een gebied waar deze 1 % norm wordt gehaald wordt internationaal algemeen beschouwd als 
een belangrijk gebied. Het Vogelrichtlijngebied Waddenzee is essentieel als broedgebied 
en/ of als rust- en foerageergebied voor vele broedvogelsoorten, winter- en trekvogels. Bij de 
aanwijzing van een Vogelrichtlijngebied wordt aangegeven voor welke soorten het gebied 
speciaal van belang is. 

Bij besluit van 8 november 1991 is de Waddenzee door de staatssecretaris van LNV aange
wezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, lid 1, van de richtlijn 
79 / 409 /EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand (PbEG L103). Het Vogelrichtlijngebied "W'addenzee' kwalificeerl 
zich onder de Vogelrichtlijn vanwege het voorkomen van hieronder opgesomde vogelsoor
ten: 

Aalscholver 
Bergeend 
Bontbekplevier 
Bonte strandloper 
Brandgans 
Brilduiker 
Dwergstern 
Eidereend 
Groenpootruiter 
Grote stern 
Kanoetstrandloper 
Kleine mantelmeeuw 
Kluut 
Kokmeeuw 
Lepelaar 
Middelste zaagbek 
Noordse stern 
Rosse grutto 
Rotgans 
Scholekster 
Stormmeeuw 
Toppereend 
Tureluur 
Visdief 
Wulp 
Zilvermeeuw 
Zilverplevier 
Zwarte ruiter 
Z warte stern 
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D e spcciale beschermingszone Waddenzec is in het ontwerp- aanwijzingsbcsluit van mei 
2007 aangewezen voor de volgende ,·ogelsooncn, welke wordcn beschcrmd op grond van 
:mike! 4, ecrste lid, Yan Richtlijn 79/409/EEG: 
- Lepelaar 
- Kleine zwaan 
- Brandgans 
- Oruine kiekendicf 
- Blauwe kiekendief 
- SlechtYalk 
- Kluut 
- Strandple\"ier 
- Goudplevier 
- Rosse gwrto 
- Grote stern 
- Visdief 
- Noordse stem 
- Dwergstern 
- Zwane stem 
- Velduil 

D e speciale beschermingszone Waddenzee is in het ontwcrp- aamvijzingi;bcsluir van mei 
2007 verder aangewezen voor de volgende t·rekkende vogelsoorten, we.Ike worden bc
schennd op grood ,·an artikel 4, tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG: 
- ruut 
- Aatschoh·er 
- 'focodrarietgans 
- Grnuwe gans 
- Rotgans 
- Bergeend 
- Srnicnt 
- Krnkeend 
- Wintertaling 
- Wilde eend 
- Pijlstaart 
- Slobeeod 
- T opper 
- Eider 
- Brilduiker 
- Middelste zaagbek 
- Grote zaagbek 
- Scholekster 
- Bontbekple,·ier 
- Zih·erplevier 
- KieYit 
- Kanoet 
- Drieccenstrandloper 
- Krombekstrandlopcr 
- Bonte strandloper 
- Grutto 
-Wulp 
- Zwarte ruicer 
- Turcluur 
- Groenpootruiter 
- Stcenloper 
- Kleine mantelmecuw 

4 



2.2 HABITATRICHTLIJN 

De speciale beschermingszone de Waddenzee is in het ontwerp- aanwijzingsbesluit van mei 
2007 aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van 
richtlijn 92/ 43/EEG (prioritaire typen aangeduid met een sterretje): 

Habitatl)pen 
• H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken 

•H1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 

•H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (Salicornia sp.) 
en andere zoutminnende soorten 

•H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) 
•H1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

•H2110 Embryonale wandelende duinen 

•H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Helm (Ammophila arenaria; z.g. witte 
duinen) 
•H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) 

•H2160 Duinen met Hippophae rhamnoides 

•H2190 Vochtige duinvalleien 

Soorten: 
•A1103 Pint 

• A1364 Grijze zeehond 

•A1365 Zeehond 

•A1095 Zeeprik 

•A 1099 Rivierprik 

2.3 NATUURBESCHERMINGSWET 1998: NATURA 2000 

De Europese Unie wil de biologische variatie waarborgen door de natuurlijke leefgebieden 
van de wilde flora en fauna in stand te houden. Daartoe wordt via de z.g. Habitatrichtlijn een 
netwerk van speciale beschermingszones opgericht, ook wel "Natura 2000" genoemd. 
Dit netwerk bestaat uit "speciale beschermingszones" die door de lidstaten worden aangewe
zen overeenkomstig de bepalingen van de Habitatrichtlijn. Ook zijn er speciale bescher
mingszones ingesteld via de Vogelrichtlijn voor de bescherming van in het wild levende vo
gels. 
De Habitatrichtlijn bevat een viertal bijlagen. In bijlage I (habitats) en bijlage II (dier- en 
plantensoorten) wordt aangegeven voor welke types natuurlijke habitats en welke soorten er 
speciale beschermingszones moeten worden aangewezen. Sommige daarvan zijn "prioritair": 
zij lopen het gevaar te verdwijnen. In bijlage IV warden de dier- en plantensoorten genoemd 
die een bijzonder strikte bescherming behoeven. In de speciale beschermingszones nemen de 
lidstaten alle nodige maatregelen voor de instandhouding van de habitats. Daartoe moeten ze 
een systeem instellen van strikte bescherming van bepaalde bedreigde dier- en plantensoor
ten (instandhoudingdoelen) en nagaan of herintroductie van bepaalde soorten op hun grond
gebied wenselijk is (ontwikkelingsdoelen). 
De Habitatrichtlijn verplicht Nederland ertoe om alle habitattypen en soorten, waarvoor wij 
een verantwoordelijkheid op ons hebben genomen, in een gunstige staat van instandhouding 
te brengen en instandhoudingdoelstellingen (Natura 2000 doelen) te definieren. De minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wijst daartoe gebieden aan als beschermd 
natuurmonument of als Natura 2000 gebied. Het vaststellen van instandhoudingdoelen ge
beurt in de aanwijzingsbesluiten in de loop van 2007. 
In 2006 heeft de regering de Natuurbeschermingswet 1998 vastgesteld. Deze wet regelt in de 
Natura 2000 gebieden een vergunningplicht ter voorkoming van verslechtering of verstoring 
van instandhoudingsdoelen. Deze instandhoudingsdoelen zijn te vinden in het overzicht van 
de Natura 2000 gebieden die Nederland bij de Europese Commissie heeft aangemeld. Deze 
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voorlopige gebiedsaanwijzingen en gebiedsdoelen zijn ook te vinden op de website van het 
ministerie van LNV. Voor het beschermd gebied Waddenzee warden bovendien overige 
natuurlijke kenmerken ontleend aan de PKB Derde Nota Waddenzee en de aanwijzingsbe
sluiten van de staats- en beschermde natuurmonumenten. 

In het kader van de aanwijzing als Natura 2000 gebied zijn voor de Waddenzee (ontwerp) 
instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor de soorten en habitattypen op grand waarvan 
de aanwijzing als speciale beschermingszone plaats zal vinden. Deze soortenlijst en de lijst 
van habitattypen komt grotendeels overeen met de lijsten die in het kader van de Vogelricht
lijn en de Habitatrichtlijn opgesteld werden. Er zijn een aantal verschillen. Er is een (beperkt) 
aantal wijzigingen in de soortenlijst. In het kader van Natura 2000 is geen onderscheid meer 
gemaakt tussen kwalificerende en overige relevante soorten, zoals bij de Vogelrichtlijn. 
Binnen de zogenaamde Wadden-tranche in het kader van de aanwijzing van de Natura 2000 
gebieden Aanwijzing Natura 2000 gebieden - Wadden-tranche wordt in de Ontwerp
aanwijzingsbesluiten (2007) de volgende deelgebieden onderscheiden: 
1 Waddenzee 
2 Duinen en Lage Land Texel 
3 Duinen Vlieland 
4 Duinen Terschelling 
5 Duinen Ameland 
6 Duinen Schiermonnikoog 
7 Noordzeekustzone 
In het kader van deze voortoets is alleen deelgebied 1 relevant. 

2.4 BESCHERMD NATUURMONUMENT 

Binnen het Waddenzeegebied zijn in het verleden een aantal gebieden, waaronder twee ge
bieden die behoren tot de provincie Friesland, aangewezen als natuurmonument. 
Ingevolge artikel 15a, tweede en derde lid van de N atuurbeschermingswet 1998 vervalt bij 
aanwijzing als speciale beschermingszone onder artikel 10a de status van de hieronder opge
somde natuurmonumenten. In dergelijke gevallen heeft de instandhoudingsdoelstelling voor 
de gedeelten van het Natura 2000 gebied waarop de aanwijzingen als natuurmonument be
trekking hadden, mede betrekking op de doelstellingcn ten aanzien van heL Lelwucl, herstd 
en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het 
gebied zoals bepaald in de vervallen besluiten: 
Het beschermd natuurmonument Dollard is aangewezen op 20 mei 1977 (NLB /N-24826, 
Sterr. 1977, nr. 141). 
Het beschermd natuurmonument Schorren van de Eendracht en Vlakte van Kerken is aan
gewezen op 23 juli 1982 (NLB/GS/GA-52344, Stcrt. 1982, nr. 165). 
Het beschermd natuurmonument Neerlands Reid is aangewezen op 23 juli 1982 
(NLB/GS/GA-52364, Stcrt. 1982, nr. 165). 
Het beschermd natuurmonument Kwelders langs de noordkust van Groningen is aangewe
zen op 23 juli 1982 (NLB/GS/GA-52389, Stcrt. 1982, nr. 165). 
Het beschermd natuurmonument Kwelders langs de noordkust van Friesland is aangewezen 
op 23 juli 1982 (NLB/GS/GA-52345, Stcrt. 1982, nr. 165). 
Het beschermd natuurmonument Noord-Friesland Buitendijks is aangewezen op 13 septem
ber 1988 (NMF/N 88-9432, Stcrt. 1988, nr. 187). 
Het Staatsnatuurmonument Boschplaat is aangewezen op 8 november 1974 (NBOR/S-
15110, Stcrt. 197 4, nr. 221). 
Het Staatsnatuurmonumcnt Dollard is aangewezen op 19 oktober 1978 (NLB/N 32287, 
Stcrt. 1978, nr. 211). 
Het Staatsnatuurmonument Waddenzee is aangewezen op 18 mei 1981 (Waddenzee I, NLB-
46323/46569, Stcrt. 1981, nr. 93) en gewijzigd op 31 augustus 1987 (NMF/N 87-10390, 
Stcrt.1987,nr.170) 
Het Staatsnatuurmonument Noord-Friesland Buitendijks is aangewezen op 24 juli 1986 
(NMF/N 86-9187, Stcrt. 1986, nr. 145). 
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Het Staatsnatuwmonument \~'addenzee IT is aangewe~en p 17 n vember '1993 IlLF-93-
683 l, tc rt. 1993, nr. 237) 

Jn het kader van deze voo.rtoets zijn a!Jcen J \ elders langs de noordkusr van Friesland (gele
gen op oogeveer 40 kilometer van de haven v:rn Harlingen), l oord-Friesland Buitendijks 
(gelegen p ongeveer 2 kilometer ·van de bir en Yan l ·larlingen) eo ''addeozee relevant. 
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3 LOCATIE ENERGIECENTRALE TE HARLINGEN 

In figuur 1 is de toekomstige locatie van de REC in de Industriehaven aan de noordoostzijde 
van Harlingen weergegeven. Dit gebied is vrij monotoon van aard en kent afgezien van een 
talud weinig relief. 

Figuur 1: Locatie REC in de lndustriehaYen te Harlingen (UC:D MiliCLunanagcrnent, 2007) 

3.1 AANWEZIGHEID VOGELS NATURA 2000 GEBIED WADDENZEE 

Er zijn geen aanwijzingen dat de Industriehaven en de directe omgeving belangrijke gebieden 
voor vogels zijn (Buro Bakker, 2007; Koffijberg et al., 2003). Tijdens een veldbezoek op 4 
januari 2007 werden geen vogels aangetroffen, afgezien van een groep rustende Scholeksters 
(Buro Bakker, 2007). Deze Scholeksters foerageren bij eb waarschijnlijk op het wad en zoe
ken bij vloed droge rustplaatsen op. 
Volgens de website waarneming.nl zijn in februari 2007 verschillende vogelsoorten in de 
Industriehaven waargenomen, waaronder Eidereend (1 exemplaar), Middelste zaagbek (1 
exemplaar), Steenloper (7 exemplaren) en Zilvermeeuw (25 exemplaren). In oktober 2006 
werden in de Industriehaven onder andere Wilde eend (30 exemplaren), Scholekster (16 
exemplaren) en Zilvermeeuw (12 exemplaren) waargenomen. 
Uit bovenstaande blijkt dat er in vergelijking tot het gehele Waddenzeegebied maar een be
perkt aantal vogelsoorten in het plangebied voorkomen. Bovendien gaat het om relatief lage 
aantallen; in alle gevallen gaat het om minder dan 1 % van de 1 % norm. Vanwege het mono
tone karakter van het terrein en de afwezigheid van plassen of rietlanden wordt vetwacht dat 
de aangetroffen vogelsoorten het gebied voornamelijk als rustgebied gebruiken, en niet als 
foerageer- of broedgebied. Op basis van het veldbezoek is ingeschat dat het terrein alleen 
voor weidevogels als broedgebied geschikt is. Hierbij kan gedacht worden aan Graspieper, 
Scholekster en Kievit (Buro Bakker, 2007). 

3.2 AANWEZIGHEID HABITATTYPEN NATURA 2000 GEBIED WADDENZEE 

Voor 9 habitattypen is het Natura 2000 gebied Waddenzee van belang (zie §2.2). In tabel 2 is 
weergegeven of de betreffende habitattypen in de nabijheid van de Industriehaven aanwezig 
zijn. 
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Habitattype Aanwezig nablj lndustriehaven? 

H1110 
Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde 

Ja 
zandbanken 

H1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 
Dichtstbijzijnd: op ongeveer 3 
kilometer* 

H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met 
Niet aanwezig 

Zeekraal (Salicornia sp.) en andere zoutminnende soorten 

H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) Niel aanwezig 

H1330 
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (Glauco-

Niel aanwezig Puccinellietalia maritimae) 

H2110 Embryonale wandelende duinen Niet aanwezig 

H2120 
Wandelende duinen op de strandwal met Helm (Ammophila 

Nie! aanwezig 
arenaria; z.g. witte duinen) 

H2130 Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) Niet aanwezig 

H2160 Duinen met Hippophae rhamnoides Nie! aanwezig 

H2190 Vochtige duinvalleien Niet aanwezig 
" Tabel 2. Aanwez1ghe1d van de hab1tattypen \'an het Natura 2000 geb1ed \Xladdcnzec in en nab11 de lndustneha

\'en te Harlingen. *website waddcninzieht.nl; JJ!atlas 

3.3 AANWEZIGHEID SOORTEN NATURA 2000 GEBIED WADDENZEE 

Voor 5 soorten is het Natura 2000 gebied Waddenzee van belang (zie §2.2). In tabel 3 1s 
weergegeven of de betreffende soorten in de nabijheid van de Industri.:chaven voorkomen en 
of de omgeving van de Industriehaven essentieel is voor de soort, voor zover daar gegevens 
over beschikbaar zijn. 

Tabel 3. Aanwczighcid van de soortcn Yan bet Natura 200() gehicd \X1addenzee in en nabij de lndustrieh:wen tc 
Harlingen (bronnen: Jager, 1999; Patberg et al., 2005; ministerie van LNV, 2003; website ministerie van LNV; 
website waarncmi ng.nl, website li'vL \RES (www.zeezoogdieren.alterra.\\"ut.nl); website waddcninzicht.nl; rnonde-
1' I l I" I RllV: 201\7) mu.c mc' Cle tngcn :11,t<:r, '• 

Soort Aanwezig in/ nabij lndustriehaven 

De Waddenzee is dooi1rekgebied en opgroeigebied. Voor voort-
planting is de soort afhankelijk van vrijwel zoetlbrak water. Uit 
verspreidingsgegevens blijkt dat de Fint zowel in de periode van 
1970-1999 als in de periode na 1999 is waargenomen in de nabij-
heid van Harlingen. Hierbij ging het zowel om adulte als juveniele 

A1103 Fint exemplaren, maar.gegevens over exacte aantallen ontbreken 
(Patberg et al., 2005) . 
Als meest geschikt potentieel leefgebied in Nederland warden het 
Eems-Dollard estuarium ten zuidoosten van Delfzijl en het zoetwa-
tergetijdegebied in Zeeland en Zuid-Holland genoemd. Potentieel 
paaigebied is ook de omgeving rond het IJsselmeer. Het opgroei-
gebied van jonge Finten beslaat de kustzone van de Waddenzee. 

Foerageert in het westelijke Waddengebied. Dichtstbijzijnde zee-

A1364 Grijze zeehond hondenligplaats op meer dan 8 km afstand. Meest gebruikte lig-
plaatsen liggen bij Vlieland (de Richel , de Vliehors), Terschelling 
(Engelse Hoek) en Texel (de Razende bol) 

Dichtstbijzijnde ligplaatsen op meer dan 8 km afstand. Ligplaatsen 
A1365 Gewone zeehond in de gehele Waddenzee. De meeste jongen warden geboren in 

de oostelijke Waddenzee. 

Soort gebruikt Nederlandse kustwateren als doortrekgebied naar 
geschikte (zoete) paaiplaatsen halverwege Duitsland. Waarschijn-

A1095 Zeeprik lijk zijn er nooit Nederlandse paaiplaatsen geweest. In de periode 
1970-2004 niet waargenomen rond Harlingen (Patberg et al., 
2005). 

Heeft net als Zeeprik zoete paaiplaatsen nodig. Verblijft buiten 

A1099 Rivierprik paaitijd in kustwateren en riviermonden. In periode 1970-1999 wel 
waargenomen rand Harlingen; exacte aantallen niet bekend (Pat-
berg et al., 2005) . 
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De kennis aangaande de verspreiding en ecologic van de genoemde vissounen is momenteel 
nog ontoereikend. Hicrdoor is het nict goed mogelijk harde uicsprakeo te docn o\·er het 
,·oorkomeo van dezc soorten in en nabij de I ndustriehaven. Naar verwachting is de omge
,·ing ,·an Harlingen echtcr geen belangrijk leefgebied \·oor bO\·enstaande soortcn (Pacberg et 
al., 2005; Jager, 1999). f let meest belan&rrijke gebicd voor de diadrome vissoorten is binnen 
de Wllddcnzce het Eems-DoUard estuariuin Qager, 1999). Ook war betreft de gcrneligheid 
van bovcngenoemde vissoorten voor ingrepcn in hun lccfgebied en verstoting zijn er nog 
vcel ondlLidelijkheden. 
De kennis aangaande de verspreicling ,·an zeehonden in de Waddeozee js momenteel oog 
bcpcrkt. Zo is er bijvoorbecld om·oldoende inzicht in het gcbruik rnn platen, de afstandeo 
die zcehonden aOeggen en de routes die ze hicrbij volgen. Ook aaogaande de ,·crscoringsge
rncligheid ,·ao zechonden is nog veel onduidelijk. 
In deze voortoets is op basis van bestaandc literatuur, eigen inschatting en expert judgement 
beoordceld of spt'ake is van effecten. 
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4 GEVOELIGHEID VAN SOORTEN EN HABITATTYPEN 
VOOR STORINGSFACTOREN INDUSTRIE 

De REC wordt gebouwd in de Industriehaven. In algemene zin is bekend dat industriele 
activiteiten gepaard kunnen gaan met diverse storingsfactoren voor natuur, zoals: 

oppervlakteverlies 

verzunng 

vermesting 

veron treiniging 

verdroging 

geluid 
licht 

trilling 

verstoring door mensen 

versnippering 

Deze storingsfactoren staan vermeld in de effectenindicator ("\\'WW.rninlnv.nl; Nattmr,· Soorten
he.rcherming; Httlpmiddelen 11at111mvetgeving; EjfectenindicatotJ. Dit is een hulpmiddel van het minis
terie van LNV voor initiatiefnemers en planmakers die een activiteit willen ondernemen in of 
nabij een Natura 2000 gebied. Dankzij de effectenindicator kan op eenvoudige en snelle 
wijze ingeschat worden met welke effecten rekening gehouden client te worden bij toetsing 
aan de Natuurbeschermingswet. In de effectenindicator is geen rekening gehouden met doel
stellingen van gebieden die tevens als natuurmonument zijn aangewezen. 

In tabel 4 wordt een overzicht gepresenteerd van de gevoeligheid van de soorten en habitat
typen van het Natura 2000 gebied Waddenzee voor de in de effectenindicator genoemde 
algemene storingsfactoren. Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van de in tabel 
4 gepresenteerde effecten. 

Voge ls 

Alie vogelsoorten zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor verontreiniging en voor verstoring 
door mensen. Daarnaast zijn een aantal soorten gevoelig voor oppervlakteverlies. De meeste 
vogelsoorten zijn niet gevoelig voor licht en trilling, een aantal wel voor geluid (o.a. Kluut, 
Strandplevier, Tapuit, Tureluur, \Xlulp, Zwarte Stern). Een enkele soort (Lepelaar, Tureluur, 
Zwarte Stern) is gevoelig voor diverse storingsfactoren. 

Habitattypen 

De habitattypen die relatief gezien het dichtst bij de Industriehaven liggen, zijn gevoelig voor 
oppervlakteverlies, vermesting, verontreiniging, versnippering en verstoring door mensen. 
De overige storingsfactoren zijn voor habitattypen niet van toepassing. 

Soorten 

De soorten zijn allemaal zeer gevoelig voor oppervlakteverlies en verontreiniging. De zee
honden zijn bovendien zeer gevoelig voor verstoring door mensen, geluid, licht en trillingen. 
Volgens de effectenindicator is het onbekend of en in welke mate de vissoorten gevoelig zijn 
voor geluid, licht, trilling en verstoring door mensen. Er zijn echter wel aanwijzingen dat met 
name de Fint gevoelig is voor verstoring door geluid (ministerie van VROM, 2006d; Kenyon 
et al., 1998 geciteerd in ministerie van VROl\f, 2006c). 
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Tabel 4. Storingsgevoeligheid voor industrie van de vogels, habitattypen en overige soorten op grond 
waarvan de Waddenzee als Natura 2000 gebied zal warden aangewezen. NG = niet gevoelig, G = 
gevoelig, ZG = zeer gevoelig, -- = niet van toepassing, ? = onbekend. 

Vogels 
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Waddenzee versus > 
lndustrie - Al emeen 

Smient NG G NG G NG NG NG NG G NG 

Steen loper NG NG NG G NG ~.G NG NG G NG 

Strandplevier (b) G NG NG G NG G NG NG G NG 

Tapuit (b) NG G G NG G NG NG G G 

Toendrarietgans NG G NG G NG NG NG NG a NG 
Toppereend NG NG NG G NG NG NG NG G NG 

Tureluur G G NG G NG G NG NG G G 

Velduil (b) G G NG G NG G NG NG 

Visdief (b) NG NG NG G NG NG NG NG G NG 

Wilde eend NG ~ NG G NG NG NG NG G NG 

Wintertaling G NG NG G G NG NG NG G G 

Wulp G NG NG G NG G N.G NG G NG 

Zilverplevier NG f).IG NG G NG NG NG NG G NG 

Zwarte ruiter NG NG NG G NG NG NG NG G NG 

Zwarte stern G NG G G G NG N.G G G 

Habitattypen Habitattype 111 O G G G G G 

Habitattype 1140 G G G G G 

Habitattype 1310 i3 G G· G G 

Habitattype 1320 G - NG Ci G G 

Habitattype 1330 G - NG G,, G G 

Habitattype 2110 G G G NG G G 

Habitattype 2120 G G G NG G G 

Habitattype 2130 G ~i G G 

Habitattype 2160 G G\ G G 

Habitattype 2190 G G G :G. G G 

Soorten Zeeprik 

Rivierprik 

Fint 

Grijze zeehond 

Zeehond 
*verontreiniging: Indicn stoffen, die onder natuurlijkc omstandighedcn niet of in zecr lage concentratics voor-
komcn, door menselijkc activiteitcn in ccn gebied terechtkomen. Hct gaat om een zccr brede groep van ccosrs-
teem/ gebicds\Tcemde stoffcn: organischc \'crbindingen, zwarc metalcn, schadelijke stoffcn die ontstaan door 
vcrbrnnding of producticprocessen, straling (radioactief en nict rndioacticf), gcneesmiddelcn, cndocrien wcrkcndc 
stoffcn etc. (tckst ontlccnd aan cffcctcnindicator) 
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5 EFFECTEN REC OP SOORTEN, 
LANDSCHAPPELIJKE WAARDEN 

HABITATTYPEN EN 

In de "Startnotitie m.e.r. voor het oprichten van een reststoffen energie centrale (REC) Har
lingen" (ECD Milieu.management, 2006) worden de verwachte effecten van de centrale in 
beeld gebracht. In het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport (Commissie voor 
de m.e.r.) wordt aangegeven welke effecten beschreven dienen te warden in het MER. Het 
gaat om emissies naar water en lucht, afralwaterlozing, koelwaterinname en -lozing, licht, 
horizonvervuiling en geluid. 

In tabel 5 worden de algemene industride storingsfactoren voor natuur (zie hoofdstuk 4) 
vergeleken met de verwachte storingsfactoren van de REC. Uit deze tabel blijkt dat niet alle 
algemene storingsfactoren in het geval van de REC aan de orde zijn. Er is sprake van emis
sies naar lucht en (via depositie naar) water, toename van geluid, licht en trillingen en er zal 
verstoring optreden door mensen. De bouwmassa en de schoorsteen hebben effect op de 
openheid van het landschap en de beleving van het natuurschoon. De vraag die voorligt is of 
de soorten en habitattypen van het Natura 2000 gebied Waddenzee zodanig in de invloeds
feer van de centrale aanwezig zijn, dater kans is op het optreden van (significant) negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied Waddenzee. Ver
der moet beoordeeld worden of er door de bouw van de REC sprake is van de aantasting 
van de landschappelijke waarden van de Waddenzee. Het studiegebied van deze voortoets 
beperkt zich tot de oostelijke Waddenzee en de directe omgeving van de REC (zie bijlage 1). 

Storingsfactor lndustrie alge- REC Oorzaak storingsfactor REC 
meen 

Oppervlakteverlies n.v.t. 

Verzuring x emissies naar lucht: NO., S02. NH3 

Vermesting x vooral indirect door emissies 

Verontreiniging x fijn stof, halogeniden, zware metalen, dioxinen en furanen 

Verdroging n.v.t. 

Geluid x vanuit de centrale, door verkeer en vervoer, door de bouw 

Licht x vanuit de centrale 

Trilling x mogelijk door heien 

Verstoring door mensen 
aanwezigheid en functioneren van de centrale brengt 

x menselijke activiteiten 

Versnippering x mogelijk door bouwwerkzaamheden 

Aantasting landschappelijke x door bouwmassa en schoorsteen 
waarden 

- . ' Tabel 5. Verwachtc stormgstactorcn van de llEC (ECD 1!il1eumanagemcnt, 2006) . 

Hieronder wordt besproken in hoeverre de storingsfactoren zullen leiden tot (significant) 
negatieve effecten op de habitattypen en soorten. Tevens wordt toegelicht waarom sommige 
effecten in dit geval niet zullen optreden. 

5. 1 0PPERVLAKTEVERLIES 

De locatie van de REC is weergegeven in figuur 1. Het betreft een braakliggend terrein dat 
vrij monotoon van aard is. Het is uitgesloten dat hier habitattypen voorkomen en dus zal er 
door de bouw van de REC geen oppervlakteverlies van doelhabitats optreden. 
Het terrein wordt spaarzaam gebruikt door vogels (zie §3.1). In vergelijking tot de aantallen 
in de gehele Waddenzee is het aantal vogels dat het terrein gebruikt verwaarloosbaar klein. 
Tevens zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden voor deze vogels. 
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Op basis van de geobserveerde aantallen en de aard van het terrein kan worden geconclu
deerd dat het terrein van de REC niet van belang is voor de vogels waarvoor de Waddenzee 
is aangewezen als speciale beschermingszone, en hierdoor is verlies van oppen'lakte van het 
leefgebied van deze vogels niet aan de orde. 
Het terrein van de REC vormt geen geschikt biotoop voor de overige soorten (zeehonden en 
vissen). Oppervlakteverlies van bet leefgebied van deze soorten is dus niet aan de orde. 

5.2 VERDROGING 

Tijdens de bouwfase zal sprake zijn van onttrekking van grondwater. Omdat er geen voor 
verdroging gevoelige babitattypen op het bouwterrein of in de directe omgeving voorkomen 
zal de grondwateronttrekking niet leiden tot effecten op de habitattypen waarvoor de Wad
denzee als speciale bescbermingszone is aangemeld. 

5. 3 VERSNIPPERING 

Voge ls 

De bouw van de REC zal niet leiden tot versnippering van bet leefgebied van vogels, omdat 
bet gebied niet van groot belang is voor vogels waarvoor de \lV'addenzee is aangewezen als 
speciale bescherrningszone. De aantallen vogels die van het gebied gebruik maken zijn laag 
en er zijn uitwijkmogelijkheden in de omgeving. 

De Industriehaven van Harlingen, en daarmee de REC ligt volgens het rapport "Wyn in be
driuw" (Provincie Fryslan, 1999) in een vogeltrekroute. Ter plaatse bekende vogelaars trek
ken dit overigens in twijfel. Aannemelijk is derbalve dat het niet om een belangrijke trekroute 
gaat. Bij de trek over Nederland wordt de kustlijn gevolgd, omdat vogels liever niet over 
grote wateroppervlaktes vliegen (website Natuurkalender; Achtergrondif!formatie; Fe110/ogie vogels/ 
Voge/t?-ek, 
www.dow.wau.nl/insa/natuul'kaknd r/achtergrondjnfonnati.e/achtergmnd vogeltrek.asp. 
Het is dus mogelijk dat trekvogels over de Industriehaven vliegen. Het is echter zeer onwaar
scbijnlijk dat de REC trekvogels op dusdanige manier zal verstoren dat zij van hun route 
afwijken. In de eerstc plaats zijn er in de Industriehaven reeJs tueerdere grote bedrijfsge
bouwen aanwezig, evenals enkele windmolens. Daarnaast is de hoogte en het volume van de 
gebouwen van de REC vergelijkbaar met andere grote gebouwen en windmolens in de om
geving. Tevens zal de verlicbting van de gebouwen van de REC vergelijkbaar zijn met die 
van de reeds aanwezige bebouwing. Realisatie van de REC zal dus geen belangrijk nieuwe 
elementen toevoegen die van invloed zijn voor de trekroute van trekvogels. Op grond hier
van kan geconcludeerd worden dater geen reden is om aan te nemen dat de REC zal leiden 
tot negatieve effecten op trekvogels en op die manier leidt tot versnippering van leefgebie
den. 

Habitattypen 

Omdat er op het terrein zelf geen habitattypen voorkomen is versnippering van habitattypen 
niet aan de orde. 

Overige soorten 

Omdat er in de Industrieh~l\'en en op bet REC terrcin geen zeehonden en Finten, Rivierpik
ken en Zeeprikken voorkomen, is versnippering van leefgebieden van deze soorten door het 
ruimtebeslag als gevolg van de aanleg van de REC in principe niet aan de orde. 
Versnippering kan ook optreden door verstoring. Bekend is dat soorten die gevoelig zijn 
voor geluid gebieden met hoge geluidsniveaus mijden. Indien het betreffende gebied op een 
trekroute ligt, zouden individuen ge!soleerd kunnen raken van andere (deel) populaties, om
dat ze een andere route moeten kiezen. 
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Het geluidsniveau tijdens de gebruikfase van de REC neemt met ongeveer 0,7 dB(A) toe ten 
opzichte van de huidige situatie. Deze toename is zo beperkt dater geen sprake is van aan
toonbare negatieve effecten op zeehonden of vissen. 
Tijdens de aanlegfase zal er gedurende een periode van zes weken geheid moeten worden. 
Dit zal in de maanden januari en februari worden uitgevoerd. Berekend is dat tijdens het 
heien piekniveaus van 120 dB(A) worden bereikt. Dit resulteert in een maximaal geluidsni
veau van 55 dB(A) op 450 meter van de bron. 

Aangaande de verstoringsgevoeligheid van vissen is weinig informatie beschikbaar (zie ook 
tabel 4). Uit studies rond de aanleg van offshore windparken blijkt dat geen blijvende nega
tieve effecten op de onderzochte vispopulaties optreden, maar dat er hooguit sprake is van 
een tijdelijke verstoring (Hoffmann et al., 2000, Jensen et al., 2004). Vissen zijn gevoelig voor 
onderwatergeluid, maar het is bekend dat zij tijdelijk wegvluchten van de geluidsbron en na 
beeindiging van de verstoring weer terngkeren (VROM, 2006b en verwijzingen hierin). 
Vooral vissoorten met een zwemblaas, zoals de Fint, zijn gevoelig voor geluid. De Rivier- en 
Zeeprik staan niet bekend als zijnde geluidsgevoelig. Deze soorten hebben geen zwemblaas, 
en er warden dan ook geen negatieve effecten op deze soorten verwacht als gevolg van het 
heien. 
De Fint is dus wel gevoelig voor geluid. Van de Fint is enige tijd gedacht dat de soort was 
uitgestorven, maar de laatste jaren lijkt het beter te gaan met de Fint en wordt de soort steeds 
meer gesignaleerd. Er zijn nog geen aanwijzingen dat de Fint zich ook daadwerkelijk voor
plant in Nederlandse wateren. Meest geschikt als paaiplaats lijkt op dit moment het Eems
Dollard estuarium. Ook het IJ sselmeer wordt gezien als potentieel leefgebied van de Fint, 
ook al zijn de condities in het Ijsselmeer, vanwege de afwezigheid van invloed van het getij, 
op dit moment niet geschikt om als voortplantingsgebied te kunnen dienen Qager, 1999; 
Patberg et al., 2005). Desondanks blijkt uit vangstonderzoeken bij het Ijsselmeer, dat vooral 
in het voorjaar (piek in juni) en in het najaar (piek in september) bij het intrekpunt Kornwer
derzand Finten worden gevangen (Tulp et al., 2006; Tulp & Van Willigen, 2004), water op 
wijst dat Finten wel van en naar het Ijsselmeer trek.ken. Deze resultaten vallen gedeeltelijk 
samen met de trekperiode van de Fint in april-juni. 

Het heien vindt plaats in de wintermaanden januari en februari; buiten de trek- en voortplan
tingsperiode van de Fint. Omdat de trek.route naar het IJ sselmeer waarschijnlijk langs Harlin
gen loopt, zouden er significante effecten (tijdelijke versnippering van het leefgebied) kunnen 
optreden indien zou warden geheid tijdens de trekperiode. Omdat in de trekperiode niet 
wordt geheid is versnippering van 1eefgebied dan ook niet aan de orde. 

Wel kunnen in de wintermaanden jonge Finten verspreid langs de \'X'addenzeekustzone en 
daarmee ook rond Harlingen voorkomen (mondelinge mededeling Jager, RIKZ, 2007). De 
oppervlakte van het gebied onder water dat verstoord zal warden is in te schatten op basis 
van onderzoek door Tebodin (2006; geciteerd in Consulmij (2007)), waarin wordt gesteld 
dat verstoring plaatsvindt tot op een afstand van ongeveer 1 km van de heilocatie. Finten 
zullen dat gebied tijdelijk gaan mijden (mondelinge mededeling Jager, RIKZ, 2007). Er is in 
de ruime omgeving meer dan genoeg alternatief leefgebied voorhanden om ervoor te zorgen 
dat ze daar geen blijvende schade van ondervinden. Het betreft dus een tijdelijke verstoring, 
die geen negatieve gevolgen zal hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van de Fint. 

De Gewone zeehond zal geen blijvende negatieve effecten ondervinden van het heien. De 
dichtstbijzijnde zeehondenligplaats ligt op meer dan 8 kilometer van de Industriehaven 
(www.waddeninzicht.nl; ivatlas). Op basis van het onderzoek van Tebodin (2006) wordt inge
schat dat verstoring optreedt tot op 2 kilometer van de heilocatie. De afstand van de heiloca
tie tot de ligplaats is dusdanig groot dat het onwaarschijnlijk is dat rustende zeehonden op 
deze ligplaats in enige mate worden verstoord door het heien. Er kan hier niet worden ge
sproken van enig effect op de instandhoudingsdoelen. 
De meeste Gewone zeehonden verblijven in het oostelijke deel van de Waddenzee (website 
IMARES, www.zeezoogdieren.altena.wur.nl). De aantallen zeehonden die in de omgeving 
van de haven van Harlingen zwemmen zullen dan ook laag zijn. Deze individuen zullen mo-

16 



gelijk wel bet gebied rondom de heilocatie tijdelijk gaan mijden. Dat is geen probleem omdat 
er voldoende ruimte is om naar uit te wijken voor deze zwemmende dieren. Omdat het hier 
gaat om een tijdelijke verstoring van zes weken is de conclusie dater geen sprake is van nega
tieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de Gewone zeehond. 

Grijze zeehonden komen voornamelijk in bet westelijke deel van de Waddenzee voor. In de 
wintermaanden tijdens de voortplantings- en verharingsperiode brengen ze een groot deel 
van hun tijd door op platen bij Vlieland, Terschelling en Texel 
(\V\Wt.zeezoogdieren.alterra.wur.nl). Vanwege de grote afstand van de Industriehaven tot de 
zandplaten bij Vlieland, Terschelling en Texel worden er ten gevolge van bet heien geen 
blijvende negatieve effecten verwacht op de Grijze zeehond. Daarnaast lijken Grijze zeehon
den minder gevoelig voor verstoring door geluid clan Gewone zeebonden. Zwemmende 
individuen zullen het gebied rond de haven mogelijk gedurende de heiwerkzaambeden gaan 
mijden. Het grootste deel van de tijd zullen de zeehonden ecbter rond de zandplaten bij de 
bovengenoemde eilanden verblijven. Vanwege de korte duur van de werkzaamheden kunnen 
de effecten als verwaarloosbaar worden bescbouwd. 

Negatieve effecten op zeehonden en vissen zouden ook kunnen optreden door een toename 
van de scheepvaart. De REC is deels afhankelijk van schepen voor aanvoer en afvoer. Het 
gaat bier echter om binnenvaartschepen. Er is geen aanvoer vanaf de Waddenzee. De 
scheepvaart zal dus niet buitengaats plaatsvinden en is daarom niet van belang in deze voor
toets. 

5.4 RUSTVERSTORING 

De bouw van de centrale en later de aanwezigheid en bet in bedrijf zijn van de centrale zal 
gepaard gaan met een toename van geluid, licht, trillingen, verstoring door mensen (binnen
dijks) en vermindering van de openbeid van bet gebied. Dit betekent dat de kwaliteit van het 
gebied door genoemde storingsfactoren voor de aanwezige soorten mogelijk achteruit gaat, 
zowel binnendijks als ook buitendijks. 

Habitattypen 

Habitattypen zullen worden niet bei'nvloed door een toename van bet geluid en de andere 
factoren. 

Voge ls 

Binnendijks zullen de effecten van geluid voor vogels ve1waarloosbaar zijn. Er zijn geen 
gegevens bekend over gevoeligheid van vogels voor industriegeluid en trillingen. Wel is be
kend dat vogels minder verstoord worden door een continu voortdurend geluidsniveau clan 
door plotseling optredende geluidsbronnen. Bekend is dat ook zeer verstoringsgevoelige 
vogels op militaire oefenterreinen leefgebieden heel dicht bij schietbanen gebruiken (Buro 
Bakker, 2006). Vooral tijdens de bouwfase zullcn de vogels worden verstoord door de werk
zaamheden, maar verwacht wordt dat er vrij snel gewenning optreedt. Vanwege het lage 
aantal vogels dat van het terrein gebruik maakt en de uitwijkmogelijkheden die er zijn kunnen 
de effecten op vogels, binnendijks, als verwaarloosbaar worden beschouwd. 

Hoge bouwwerken en verlichting in de baan van een vogeltrekroute kunnen leiden tot nega
tieve effecten. Het is bekend dat vogelaanyaringen optreden bij windmolens en andere grote 
objecten. Verlichting kan hierbij een rol spelen omdat bet kan leiden tot verblinding, desori
entatie en aantrekking (De Molenaar, 2003; Poot, 2004; Ho!, 2004). Vogds warden vooral 
aangetrokken door gee! en rood licht. Groen en blauw licht hebben daarentegen ecbter nau
welijks effect (De Molenaar, 2003; Poot, 2004). 
De gebouwen op bet REC terrein zullen beperkt worden verlicht met geel natriumlicht dat 
naar beneden gericht is en niet over de zeedijk uitstraalt. De schoorsteen krijgt een rood 
toplicht. 
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De REC ligt weliswaar in de baan van een vogeltrekroute, maar de gebouwen van de REC en 
de verlichting ter plaatse zullen niet leiden tot significante \'eranderingen in de bestaande 
situatie. Indien de REC en de bijbehorende bebouwing in een kaal en danker landschap zou
den komen te staan, zou de verlichting mogelijk wel een aantrekkende werking op vogels 
kunnen hebben. Dit is echter niet het geval; in de Industriehaven zijn meerdere grate bouw
werken aanwezig, met een vergelijkbare verlichting en met vergelijkbare bouwmassa. Boven
dien ligt de haven in de nabijheid van de stedelijke en verlichte omgeving van Harlingen. Van 
een kaal en danker landschap is dus geen sprake. 
Concluderend kan gesteld warden dat als gevolg van de verlichting en de bebouwing van de 
REC geen negatieve effecten worden verwacht op vogels. Ook de toename van het geluid zal 
geen negatieve effecten hebben op vogels. 

Zeehonden 

Volgens de effectenindicator zijn zeehonden zeer gevoelig voor rustverstoring (zie tabel 4). 
In het geval van de REC is alleen verstoring door geluid aan de orde. Tijdens de gebruiksfase 
van de REC zullen er op beide soorten geen negatieve effecten optreden, omdat het geluids
niveau nauwelijks toeneemt (zie ook bijlage 2). Tijdens de bouwfase kan er mogelijk wel ver
storing optreden door het heien. Rustende Gewone zeehonden zullen geen verstoring on
dervinden omdat de dichtstbijzijnde zeehondenligplaats op meer clan 8 kilometer van de 
Industriehaven ligt (www.waddeninzicht.nl; 1vatlas) . De meeste Gewone zeehonden komen in 
het oostelijke deel van de Waddenzee voor. Individuen die zich in de buurt van Harlingen 
ophouden zullen het gebied mogelijk gaan mijden. Het gaat hierbij om een tijdelijke versto
ring en om lage aantallen Gewone zeehonden. Negatieve effecten op de instandhoudings
doelstellingen zijn clan ook niet aan de orde. Zie ook §5.3. 
In de winterperiode, wanneer geheid zal warden, zullen de meeste Grijze zeehonden zich 
ophouden rond de platen bij Vlieland, Texel en Terschelling. Zij brengen in deze periode van 
voortplanting en verharing een groat deel van de tijd op de zandplaten door 
(www.zeezoogdieren.alterra.wur.nl). Vanwege de grate afstand van de Industriehaven tot de 
zandplaten warden er ten gevolge van het heien geen blijvende negatieve effecten verwacht 
op de Grijze zeehond. Zwemmende exemplaren zullen het gebied rond de haven mogelijk 
gedurende de heiwerkzaamheden gaan mijden. Vanwege de korte duur van de werkzaamhe
den en het feit dat de meeste Grijze zeehonden in de winterperiode geconcentreerd zijn rond 
de eilanden kan hier niet gesproken warden van een effect op de instandhoudingsdoelen. 

Vis sen 

De geluidstoename tijdens de gebruikfase ten opzichte van de bestaande situatie is dusdanig 
klein, dat vissen hier geen hinder van ondervinden. Tijdens de aanlegfase zal wel verstoring 
kunnen optreden tijdens heiwerkzaamheden. Het heien neemt zes weken in beslag en zal 
plaatsvinden in de maanden januari en februari. 
Rivier- en Zeeprik zijn voor zover bekend niet gevoelig voor geluid, en negatieve effecten op 
deze soorten als gevolg van het heien warden niet verwacht. 
De Fint is we! gevoelig voor geluid. Onder andere het Ijsselmeer wordt gezien als potentieel 
leefgebied van de Fint, ook al zijn de condities in het IJ sselmeer op dit moment niet geschikt 
om als voortplantingsgebied te kunnen dienen 0 ager, 1999; Patberg et al., 2005). Uit vangst
onderzoeken bij het Ijsselmeer blijkt dat Finten tijdens de trekperiode wel naar het Ijssel
meer trekken (Tulp et al., 2006; Tulp & Van Willigen, 2004). 
Het heien vindt plaats in de wintermaanden januari en februari; buiten de trek- en voortplan
tingsperiode van de Fint. In de winterperiode kunnen er we! jonge Finten rond Harlingen 
voorkomen, daar Finten de Waddenzeekustzone gebruiken als opgroeigebied (mondelinge 
mededeling Jager, RIKZ, 2007). Hierbij gaat het zeer waarschijnlijk om !age aantallen. Deze 
Finten zullen het door het heien verstoorde gebied, naar verwachting een gebied tot op 1 km 
van de heilocatie, tijdelijk gaan mijden maar zullen daarna het gebied weer gaan gebruiken. In 
de periode dat ze het gebied mijden is er voldoende alternatief gebied voorhanden om naar 
toe te vluchten. 
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Concluderend kan warden gesteld dat het heien geen blijvende negatieve effecten op de Fint 
heeft. Het leidt tot een tijdelijke verstoring van naar ve1wachting lage aantallen Finten. Deze 
Finten zullen het gebied tijdelijk gaan mijden, maar zullen na afloop van het heien het gebied 
weer gebruiken (mondelinge mededelingJager, RIKZ, 2007). 

5.5 VERONTREINIGINGEN: KOELWATER, AFVALWATER EN EMISSIES NAAR LUCHT 

Koelwaterlozing, afvalwaterlozing en emissies naar lucht (C02, NO, en NH.1, S02, fijn stof, 
zware metalen, dioxinen en furanen) kunncn de kwaliteit van water en bodem beinvloeden. 

Koel- en afvalwater 

Voor de koelwatersituatie geldt dat gebruik zal warden gemaakt van de bestaande warmte
krachtcentrale. Het debiet is in de huidige situatie 5.000 m1/u en de maximale warmtevracht 
is 90 l\fW. In de toekomstige situatie blijft dit ongewijzigd en de effecten hiervan hoeven dus 
niet te warden meegenomen in deze voortoets. Verder zal er geen proceswaterlozing op het 
water in de Industriehaven plaatsvinden, daar de REC volgens het MER procesafvalwatervrij 
is. Negatieve effecten ten gevolge van koel- en afvalwater van de REC zijn dus uitgesloten. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de warmtelozing van de warmtekrachtcentrale niet is 
meegenomen omdat het een reeds vergunde situatie betreft die buiten de inrichting van de 
REC valt. Indien er in de toekomst een wijziging plaatsvindt in deze warmtelozing, client dit 
wel getoetst te warden aan de Natuurbeschermingswet. Dit is echter voor de voorliggende 
casus van de REC nict aan de orde. 

Emissies naar lucht 

Door de REC zullen verschillende componenten warden geemitteerd: 
• Koolstofmonoxide (CO) 
• Fijn stof 
• Stikstofoxiden en ammoniak (NO, en NH1) 
• Zwaveldioxide (S02) 
• Cadmium en thallium (Cd en Tl) 
!! K:wik (Ilg) 
• Halogeniden: waterstoffluoride (HF; onder fluoriden geschaard) en zoutzuur (HCl; 

onder chloriden geschaard) 
• Dioxinen en furanen 

De mogelijke effecten van deze stoffen zijn onder te verdelen in verzuring, vermesting en 
verontreiniging. Deze effecten warden hieronder apart besproken. 
Bij de toetsing van de immissieconcentraties is telkens uitgegaan van de gemiddelde immis
sieconcentraties over een grid van 4 bij 4 kilometer. De depositiewaarden die zijn gebruikt 
vertegenwoordigen de maximale depositiewaarde gevonden in een grid van 4 bij 4 kilometer. 
De precieze afstand en richting van deze maximale depositiewaarde vanaf de REC verschilt 
per stof. 

Voor de toetsing is waar mogelijk uitgegaan van richtlijnen, grens- en streefwaarden zoals 
deze zijn aangegeven in het Europese en/ of Nederlandse beleid (veelal gebaseerd op humane 
effecten) en kritische waarden die door middel van onderzoek zijn vastgesteld voor ecosys
temen, plantgemeenschappen of fauna. Voor vecl normen die zijn opgenomen in Europees 
of Nederlands beleid geldt dat deze zijn gebaseerd op humane effecten. Norrnen ter be
scherming van planten, dieren en ecosystemen zijn voor veel stoffen niet vastgesteld. Indien 
er voor stoffen helemaal geen streef- of grenswaarden in beleid zijn opgenomen (dus ook 
geen humane normen) en geen kritische waarden uit de literatuur bekend zijn, wordt op basis 
van verzamelde literatuur en ecologisch inzicht een uitspraak gedaan over de effecten van 
een bepaalde stof op de natuurwaarden. Hieronder wordt de beoordeling per type effect 
(verzuring, eutrofiering en verontreiniging) en per stof uitgewerkt. 
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Verzuring 

Stikstofoxiden, ammoniak en zwaveldioxide kunnen samen leiden tot verzuring en warden 
ook wel zure depositie genoemd. De potentide verzuring die wordt veroorzaakt door zure 
depositie is gedefinieerd als de maximale verzuring die zwaveldioxide, stikstofoxiden en am
moniak in bodem en water teweeg kunnen brengen. De daadwerkelijke verzuring in bodem 
en water kan lager zijn, omdat deze afhangt van bodemprocessen en interacties tussen plan
ten en bodem. Het vermogen van een stof om verzurend te werken, wordt uitgedrukt in 
zuurequivalenten per hectare (z-eq/ha). Een zuurequivalent is de hoeveelheid zuur (H+ in 
mol/ha) die kan ontstaan in bodem of water. Hierbij geldt: 1 mol zwaveldioxide levert 2 mol 
zuur, 1 mol stikstofoxiden 1 mol zuur en 1 mol ammoniak 1 mol zuur (website Milieu en 
Natuur Planbureau, 2007). 

In het Vierde Nationaal l\1ilieubeleidsplan (4c NMP, ministerie van VROM, 2001) staan doel
stellingen geformuleerd voor de depositie van potentieel verzurende stoffen voor 2010 en 
2030. De doelstelling voor 2010 is om de depositie van potentieel zuur te verminderen tot 
2150 mol zuur/ha/j. Hiermee is circa 20% van de Nederlandse natuur beschermd. In 2002 is 
deze doelstelling herberekend en verhoogd naar 2300 mol zuur/ha/j (ministerie van VROM, 
2002b). Voor 2030 is de doelstelling 400-600 mol potentieel zuur/ha/j, waarmee 95% van 
het areaal van de Nederlandse natuur is beschermd (ministerie van VROM, 2001). De ach
tergronddepositie van potentieel zuur rond Harlingen is ca. 1960 mol/ha/j (achtergrondde
positie in 2006, volgens de Grootschalige Concentratiekaarten van bet Milieu- en Natuur
planbureau, \vww.mnp.nl; Grootscha/ige concentrcztiekaarten Nederland; kaarten); dit is relatief laag 
in vergelijking tot de rest van Nederland. 

Achtergrond-
depositie Doel2010 Dael 2030 Depositie door REC 

Zuurdepositie 1960 2300 500 13,42 
Tabel 6: Zuurdcposltle 10 omgev1ng, landelijke doclsccllingcn en toenamc zuurdcpos1t1e door de REC in rnol 
zuur/ha/j. Er is uitgcgaan van de Voorgcnornen ;\ctivitcit. 

De maximale depositie van potentieel zuur door de REC is 0,68% van de achtergronddepo
sitie, 0,58% van de doelstelling voor 2010 en 2,68% van de doelstelling voor 2030. De toe
name van de depositie van potentieel zuur is beperkt. 

Bij toepassing van het Meest 1'1ilieuvriendelijke Alternatief 1 (MMA1) wordt de maximale 
zuurdepositie 25,08 mol zuur/ha/j. Bij toepassing van het Voorkeursalternatief (VI<-A) zal de 
zuurdepositie in dezelfde orde van grootte zijn. De depositie van potentieel zuur is dan 
1,28% van de achtergronddepositie, 1,09% van de doelstelling voor 2010 en 5,02% van de 
doelstelling voor 2030. 

Volgens de effectenindicator zijn alleen habitattypen 2130, 2160 en 2190 in zekere mate ge
voelig voor verzuring. Habitattypen 1110 en 1140 zijn volgens de effectenindicator niet ge
voelig voor verzuring. Van zeegras, een kenmerkende soort van habitattypen 1110 en 1140, 
is niet geheel duidelijk of de soort gevoelig is voor verzuring. Zowel op de website 
www.zeegras.nl als in het rapport "Trendanalyse van zeegrasverspreiding in de Nederlandse 
Waddenzee (Erftemeijer, 2005) wordt verzuring niet als mogelijk oorzaak voor achteruitgang 
van de zeegraspopulaties beschouwd. In de nabijheid van de REC komen voor zover bekend 
geen zeegraspopulaties voor. De dichtstbijzijnde populatie is te vinden op Terschelling (\X'ij
gergangs & Dejong, 1999; geciteerd in Dejong, Van Katwijk & Brinkman, 2005). In figuur 
2 zijn de locaties van de bekende zeegraspopulaties weergegeven. 
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Uit het rapport "Kansenkaart zeegras Waddenzee" (De Jong, Van Katwijk & Brinkman, 
RIKZ, 2005) blijkt dat de omgeving van Harlingen nauwelijks geschikt is als vestigingsplaats 
voor zeegras (zie figuur 3). 
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De overige begroeiingen die op zandbanken kunnen voorkomen, zijn algenbegroeiingen en 
cyanobacterien. Algen en cyanobacterien zijn geen beschermde organismen. 

Habitattypen 2130, 2160 en 2190 zijn in zekere mate gevoelig voor verzuring. Het betreft 
duinvegetaties, die niet in de nabijheid van de REC voorkomen. De dichtstbijzijnde plekken 
waar deze habitattypen vootkomen zijn Terschelling en Vlieland. 
Volgens bet rapport "Evaluatie van de verzuringsdoelstellingen: de onderbouwing" (Albers 
et al., 2001) vindt er in het jaar 2010 niet of nauwelijks overschrijding van de kritische depo
sitiewaarden voor potentieel zuur van de vegetatietypen op de eilanden plaats (zie figuur 4). 
In veel gevallen is de achtergronddepositie zelfs lager clan de kritische waarden. 

De afstand van de REC tot de eilanden Terschelling en Vlieland is ten minste 25 kilometer. 
Het is onwaarschijnlijk dat er als gevolg van de depositie door de REC op deze afstand nog 
effecten kunnen warden waargenomen. Om deze bewering cijfermatig te kunnen ondersteu
nen zijn door Pro Monitoring B.V. aanvullende berekeningen uitgevoerd van de depositie 
van potentieel zuur op een afstand van 25 kilometer. Dit is gedaan voor het VKA en het 
Ml\1Al, waarbij voor het MMA.1 tevens berekeningen zijn uitgevoerd voor twee locaties op 
de eilanden Vlieland en Terschelling. In tabel 7 Staan de resultaten van deze berekeningen 
weergegeven. 
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Figuur 4: 01·erschrijding van de kritische depositieniveaus voor potcnticel zuur (Albers et al., 2001) 

Maximale depositie Depositie Vlieland Depositie Terschelling 

25 kilometer grid coordinaat 136000, coordinaat 156000, 
lnrichting volgens: 590000 603000 

MMA1 0,35 0,335 0,335 

VKA 0,43 
Tabel 7: Dcpos1t1e van potcnueel zuur op 25 kilometer ars tand van de REC 

Uit de tabel blijkt dat de bijdrage van de REC op deze afstand verwaarloosbaar is en zeker 
niet leidt tot merkbare effecten op de kwaliteit van voor verzuring gcvoelige habitattypen. De 
bijdrage van de REC uitgaande van de VA zal nog lager zijn. 

Concluderend kan gesteld warden dat het uitgesloten is dat de zuurdepositie als gevolg van 
de REC ook maar enig merkbaar (en meetbaar) effect heeft op de zuurgevoeligc vegetaties. 

Halogeniden 

In het Basisdocument fluoridcn (Slooff ct al., 1988) wordt een overzicht gegeven van de in 
de literatuur gevondcn effecten van fluoride op flora en fauna. Fluoride (HF) is schadelijk 
voor planten en gewassen; onder andere zichtbaar door sterfte in de bladpunten. Dergelijke 
aantasting kan echter ook door andere stressfactoren warden veroorzaakt. 
Bij koeien kan blootstclling aan te hoge concentraties fluoride leiden tot een vcrminderde 
melkafgift, gebitschade (fluorose), aantasting van het spijsverteringssystecm en aantasting van 
de skeletopbouw. Ook in mollen, knaagdieren en wilde hoefdieren zijn soortgelijke effecten 
geobserveerd; ondanks het feit dat weinig onderzoek is verricht aan de toxiciteit van fluoride 
voor wilde fauna. Het is onbekcnd wat de effectcn van fluoride op vissen en zeehonden zijn. 

In tabel 8 wordt weergegeven welkc normen voor de luchtconccntratie van HF gelden en 
wat de bijdragc is van de REC aan de huidigc landelijke achtergrondconcentratie. Aile waar
dcn zijn in µg / m 1. 
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Toename door 
Achtergrond MTR streefwaarde NOEC waarde REC 

HF concentratie 0,04 0,05 0,0005 0,8 0,0003 
-· Tabel 8: f-lF conccntrntlc rn de omgc\-rng, nonncn en toe name conccntrat1e door de RI \C. b· 1s uJtgegaan \'an de 

Voorgcnomen Actiyitcit. 

Voor de concentratie van I-IF in de lucbt is een streefwaarde en ccn Maximaal Toelaatbaar 
Risico (MTR) waardc vastgesteld. Dit is de norm van een stof die op basis van wetenscbap
pelijkc gegevens is afgeleid en Jie aangeeft bij welke concentratie voor ecosystemen en voor 
de mens geen nadelig te waarderen effecten te verwachten zijn. In het Basisdocument fluori
den staan verder NOEC waarden (=No Observed Effect Concentration) voor de luchtcon
centratie. NOEC waarden staan voor de concentratie waarbij in studies geen effecten zijn 
waargenomen op flora of fauna. Deze NOEC waarde is voor het beweidingseizoen (een 
periode van drie maanden) 0,8 µg/ m'. 

Uit tabel 8 blijkt dat de immissie door de REC ruimschoots onder de MTR waarde blijft en 
dat er wordt voldaan aan de streefwaarde en NOEC waarde. De HF immissie door de REC 
bedraagt 0,75% van de achtergrondconcentratie en 0,6% van de MTR. 
Vanwege de relatief kleine toename van de HF concentratie in de omgeving van de REC 
warden er geen negatieve effecten verwacbt op de soorten en habitattypen waarvoor de 
\X'addenzee als Natura 2000 gebied is aangemeld cg. aangewezen. 

Er zijn in de literatuur geen beschrijvingen gevonden van de tox:iciteit van zotttZfttir (I-IC!) 
voor flora en fauna. Volgens bet MER is de norm voor HCl in de lucbt 8 µg/ m'. 
In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de bijdrage van de REC aan de luchtconcen
tratie I-IC! is in vergelijking tot de norm. Aile waarden zijn in µg/m3. 

Achtergrond Norm Toename door REC 

HCl concentratie 0,81 8 0,0030 
Tabel 9: f-lCI conccntratJc door de REC 111 ,-ergehrking tol de norm. l\r ts rntgcgaan ,-an de \' oorgcnomcn . \cti\·i
te1L. 

Uit de tabel blijkt dat ruimscboots wordt voldaan aan de norm. Er worden geen negatieve 
effecten op habitattypen of soorten verwacht. 

Vermesting 

Habitats van een voedselarm milieu warden veelal gelimiteerd door stikstof. Door stikstof
depositie kunnen omstandigheden te voedselrijk warden, waardoor zeldzamere soorten van 
armere milieus warden vervangen door algemene concurrentiekrachtige soorten, zoals gras
sen. Voor stikstofvcrbindingcn zijn in de literatuur verschillende Critical Loads (CL) gevon
den. Dit is de maximale kritische belasting die een plant of plantengemeenschap kan verdra
gen. De richtlijnen voor stikstofgevoeligheid van plantengemeenscbappen en babitattypen 
die in Nederland meestal worden gebruikt zijn afkomstig uit het Handboek Natuurdoeltypen 
2001 (Bal et al., 2001). Dit geeft aan dat voor zeer gevoelige natuur die belasting ligt bij 1400 
mo! N/ha/jr. Voor gevoelige natuur ligt die waarde tussen 1400 en 2400 mo! N/ba/jr. 
Het is echter niet geheel duidelijk waar de bepaling van de gevoeligheid van plantengemeen
schappen in bet Handboek Natuurdoeltypen 2001 op is gebaseerd (Arts et al., 2001). Boven
dien lijken de kritische depositiewaarden van plantengemeenschappen in veel gevallen lager 
te liggen clan de waarden die gepresenteerd worden in het Handboek Natuurdoeltypen 2001 
(Albers et al, 2001; Arts et al, 2001; Van Dobben, 2004; Bobbink & Roelofs, 1995; Bobbink 
& Lamers, 1999; Bobbink et al; 2002). Voor de beoordeling is clan ook de gemiddeld laagste 
CL uit het rapport "Stikstofgevoeligheid Habitatrichtlijngebieden" door Alterra/TNO ge
bruikt. Dit is 785 mo! N/ha/j. In een bijlage behorend bij het Toetsingskader ammoniak en 
Natura 2000 wordt voor Natura 2000 gebied \X'addenzee echter een waarde Yan 771 mo! 
N /ha/j aangegeven. Besloten is om van deze waarde uit te gaan. 

23 



In het rapport "Stikstofgevoeligheid Habitatrichtlijngebieden" wordt tevens een overzicht 
van de huidige en in de toekomst te verwachten depositie in Natura 2000 gebied Waddenzee 
gegeven. De waarden zijn berekend op basis van het huidige rnilieubeleid. 

De landelijke doelstellingen voor stikstofdepositie zijn 1650 mol N/ha/j voor 2010 en ge
rniddeld 400 mol N/ha/j in 2030 (rninisterie van VROM, 2001 & 2002a&b). 

Achter- Over- Achter- Over- Toename 
~emiddeld gronddepo- schrijding gronddepo- schrijding depositie door 
laagste CL sitie 2000 CL sitie 2010 CL Doel 2010 REC 

stikstofdepositie 771 1999 1214 1428 643 1650 7,02 
. . . .. 

Tabel 10: St1kstofdepos1t1e ten gevolge ,·an de RbC in ''ergeli1king Lot achtcrgronddeposltlc en doelstellmg 1·ocll· 
2010. Er is uitgegaan 1·an cle Voorgenomcn r\ctiYitcit. 

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat de huidige achtergronddepositie duidelijk veel 
hoger is clan gewenst; dit is een landelijk probleem. In 2010 wordt naar verwachting voldaan 
aan de doelstelling, in tegenstelling tot het overgrote deel van Nederland. 
De maximale toename van de stikstofdepositie in de omgeving van de REC bedraagt 0,91 % 
van de gerniddeld laagste CL, 0,35% van de achtergronddepositie in 2000, 0,49% van de 
achtergronddepositie van 2010 en 0,43% van het doel voor 2010. 

Bij inrichting volgens het MMA1 wordt de maximale stikstofdepositie door de REC 11,48 
mol N/ha/j. Dit is 1,49% van de gemiddeld laagste CL, 0,57% van de achtergronddepositie 
in 2000, 0,80% van de achtergronddepositie in 2010 en 0,70% van het doel voor 2010. Bij 
inrichting volgens het VKA zal de stikstofdepositie in dezelfde orde van grootte zijn. 

Volgens de effectenindicator zijn bijna alle habitattypen in zekere mate gevoelig voor ver
mesting. Ook habitattypen 1110 en 1140, welke in vergelijking tot de andere habitattypen 
relatief dicht bij de REC liggen, zijn gevoelig voor vermesting. Een grote nutriententoevoer 
op deze habitattypen kan negatieve effecten hebben, zoals algenbloei (Smith et al., 1999). Er 
zijn in de literatuur echter geen kritische depositiewaarden voor de betreffende habitattypen 
gevonden. De kennis aangaande de stikstofgevoeligheid van mariene habitats in open water 
is momenteel nog ontoereikend. De CL die bepaald is voor Natura 2000 gebied Waddenzee 
is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op de gevoeligheid van duinhabitats. Van duin- en kustha
bitats is de kennis aangaande stikstofgevoeligheid namelijk beter ontwikkcld. Naar verwach
ting zijn mariene habitats minder gevoelig voor atmosfcrische depositie. Verwacht wordt, dat 
habitattype 1140 iets gevoeliger is clan habitattype 1110. 

Naast atmosferische depositie zijn er ook nog andere factoren van invloed op de nutrienten
toevoer in de Waddenzee: 

• de natuurlijke achtergrond; 

• 
• 

de toevoer vanuit de Noordzee, Eems-Dollard estuarium en andere watersystemen; 

aanlevering vanuit het sediment (bodemflux) . 

Ten aanzien van de achtergrond, toevoer vanuit watersystemen en de atmosfcrische depositie 
zijn vooralsnog geen nadere gegevens beschikbaar. Door De Jong, Van Katwijk & Brinkman 
(2005) is aangegeven dat de bodemflux in de Waddenzee varieert tussen 85-220 kg/ha/j, 
waarbij reeds in de directe nabijheid van de REC rclatief hoge waarden gevonden worden 
(zie figuur 5). 
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Ammonium load 

Figuur 5: AmmoniumflLLX in kg/ha/j (Uit: D e Jong, Van Katwijk & Brinkman, 2005) 

In het MER is aangegeven dat de ammoniakdepositie van de REC 6,1 mol NH3 per ha per 
jaar bedraagt. Dit komt overeen met 103,7 gram NH1 per ha/j. Dit betekent dat de REC een 
verwaarloosbare bijdrage heeft ten opzichte van de bodemflux. Hetzelfde geldt bij uitvoering 
van het voorkeursalternatief: dit resulteert in een bijdrage nn 180,2 gram NH, per ha/j. 

Verwacht wordt, dat de toename van de stikstofdepositie door de REC niet leidt tot merkba
re effecten op habitattypen 1110 en 1140, omdat de bijdrage van atmosferische depositie 
relatief gering is ten opzichte van de bodemflux en de nutriententoevoer via watersystemen. 
(Van Katwijk & Brinkman, 2004). Ook op overige verder weg gelegen habitattypen worden 
geen effecten verwacht. 

Door Pro Monitoring B.V. zijn aanvullende berekeningen uitgevoerd van de gemiddelde 
stikstofdepositie op een afstand van ongeveer 3 kilometer van de REC en de stikstofdeposi
tie op de dichtstbijzijnde locatie van habitattype 1140. Hieruit blijkt, dat de gemiddelde stik
stofdepositie op een afstand van 3 kilometer van de REC ongeveer 0,8 mol N/ha/j bedraagt. 
Op de dichtstbijzijnde locatie van habitattype 1140 (coordinaat 155000, 579000) is de stik
stofdepositie 0,47 mol N/ha/j. De bijdrage van de REC uitgaande van de VA is nog lager. 
Uit deze berekeningen kan worden opgemaakt dat de bijdrage van de REC op voor vermes
ting gevoelige habitatt:ypen verwaarloosbaar is en dater geen sprake is van negatieve effecten. 

Als gekeken wordt naar de achtergronddepositie in zijn geheel rnoet worden opgemerkt dat 
als gcvolg daarvan mogclijk wel negatieve effecten optreden. Op Lasis van de huidige stand 
der kennis is het niet mogelijk te beoordelen in hoeverre de huidige achtergronddepositie 
leidt tot negatieve effecten op mariene habitats. Zoals eerder opgemerkt is de invloed van 
atmosferische depositie gering in vergelijking tot de bodemflux en de nutriententoevoer via 
watersystemen (Van Katwijk & Brinkman, 2004). 

Verontreiniging 

De groep verontreinigende stoffen die door de REC zal worden uitgestoten bestaat uit fijn 
stof, koolmonoxide, cadmium en thallium en kwik. Hieronder warden de effecten van deze 
stoffen op flora en fauna besproken. 

Ffjn stof en koo!1J1onoxide kunnen voornamelijk de menselijke gezondheid negatief bei"nvloeden. 
Effccten op habitattypen of fauna zijn nict bekend uit literatuur. 
Cadmium (Cd) en thalliut11 zijn zware metalen die zich kunnen ophopen in voedselketens. Do
cumentatie over directe effecten op habitats is niet gevonden. Van cadmium is bekend dat 
hct doorvergiftiging bij hogere organismen kan vcroorzakcn. Schadelijke effecten van cadmi
um zijn zowel waargenornen in zoogdieren als in vogels. Bij zoogdicrcn kan cadmium leiden 
tot schade aan de nieren en een verminderde wccrstand (Vandecasteele, 2005; Nordic Coun
cil of Ministers, 2003; Rijkswaterstaat, 2004). Bij vogels leidt het mogelijk tot een verlaging 
van het brocdsucces (Vandecasteele, 2005; Rijkswaterstaat, 2004). Vooral soorten die voor 
hun dieet afhankclijk zijn van wormen en daarnaast weinig andere voedselbronnen hcbben, 
en soorten die prederen op dieren die voornamelijk wormen eten, lopen een risico als hct 
gaat om verhoogdc cadmiumconccntraties. Volgens cen studie van De Lange et al. (2006) 
zijn van allc soortgrocpcn yogcls, rcptielen, zoogdiercn en amfibieen hct meest gcvoelig voor 
cadmium. 
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Thallium werd vroeger gebruikt als rattengif, vooral in de vorm van thalliumsulfaat. Hieruit 
kan worden opgemaakt dat thallium in ieder geval toxisch is voor ratten, en waarschijnlijk 
ook voor andere zoogdieren. Er is weinig onderzoek verricht naar de effecten van thallium 
op andere diersoorten, flora of de effecten van chronische blootstelling. De kennis aangaan
de de toxiciteit en de werking van deze stof is momenteel onvoldoende. Hierdoor is het on
mogelijk om de effecten van de emissie van thallium door de REC in te schatten of te be
oordelen. 
Voor cadmium en thallium zijn geen grens- of streefwaarden voor de concentratie in de lucht 
vastgesteld en op dit punt kan clan ook geen toetsing plaatsvinden. Voor cadmium is afzon
derlijk wel een richtwaarde van 5 ng/m' vastgesteld. 
In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de bijdrage van de REC aan de concentratie 
Cd+ Tl is in vergelijking tot de norm voor cadmium. Aile waarden zijn in ng/m'. 

Achtergrond (Cd) Richtwaarde (Cd) Toename door REC 

cadmium + thallium 0,16 5 0,003 
Tabel 11: Cadmium- en thaU1umconccntrnues ten gevolge van de REC m \Trgel1jk1ng tot cle acbtergrondconcen
trntie van cadmium en de richtwaarcle voor cadmium. Er is uitgegaan 1·an de Voorgcnomen ,\ctivitcit. 

Uit tabel 11 blijkt dat de cadmium- en thalliumconcentratie lager is clan de richtwaarde voor 
cadmium. De cadmium- en thalliumconcentratie bedraagt 1,88% van de landelijke achter
grondconcentratie van cadmium en 0,06% van de richtwaarde. 

Negatieve effecten op habitattypen en soorten als gevolg van de cadmium- en thalliumcon
centratie warden niet verwacht, omdat er ruimschoots wordt voldaan aan de richtwaarde 
voor cadmium. De cadmium- en thalliumconcentratie is laag in vergelijking tot de landelijke 
achtergrondconcentratie van cadmium. Hierbij moet warden opgemerkt dat de landelijke 
achtergrondconcentratie van thallium niet bekend is, waardoor de toetsing een vertekend (te 
negatief) beeld geeft. In het MER (§6.2.2.4) is daarom oak gekeken naar de effecten van de 
depositie van cadmium op de omgeving. Hieruit blijkt, dat ook met de toename van de cad
miumdepositie door REC de kritische waarde ruimschoots wordt onderschreden. 

Schadelijke effecten van k1vik (Hg) zijn onder andere waargenomen in vissen, vogels en 
zoogdieren. Vooral in aquatische voedselketens kan doorvergiftiging met kwik optreden. Te 
hoge concentraties kunnen leiden tot sterfte, verminderd reproductief succes, remming van 
de groei en veranderingen in het gedrag of de voedselconsumptie (Slooff et al., 1994). Do
cumentatie over effecten op habitats is niet gevonden. 
In tabel 12 wordt weergegeven wat de bijdrage van de REC aan de kwikconcentratie is in 
vergelijking tot de achtergrondconcentratie en de norm. Aile waarden zijn in ng/m'. 

Achtergrond Norm Toename door REC 

kwik 2, 5 3,96 0,013 
Tabel 12: Kwikconcentrnties m vergel1jkmg tot de achtcrgronclconccntratlc en de norm. Er is uitgcgaan rnn de 
Voorgcnomcn Activiteit. 

Uit de tabel blijkt dat aan de norm wordt voldaan. De kwikconcentratie is 0,52% van de 
achtergrondconcentratie en 0,33% van de norm. 
Omdat het om een relatief kleine toename gaat worden er geen negatieve effecten verwacht. 
In het MER (§6.2.2.4) is tevens gekeken naar de effecten van de depositie van kwik. Hieruit 
b!ijkt, dat er geen significante verslechtering wordt verwacht als gevolg van de depositie van 
kwik door REC. 

Van dioxinen .is bekend dat ze doorvergiftiging bij hogere organismen kunnen veroorzaken 
(Den Besten 1997, geciteerd in Tonkens, 2003). Negatieve effecten op plantengemeenschap
pen of individuele plantensoorten zijn niet bekend. 
In verschillende studies is aangetoond dat dioxinen zich zowel in aguatische voedselketens 
als terrestrische voedselketens kunnen ophopen en hiermee op de hogere trofische niveaus 

26 



leiden tot schadelijke niveaus. Te hoge concentraties kunnen in zoogdieren leiden tot aantas
ting van het immuunsysteem, een ver minderde reproductiviteit, chlooracne en mogelijk ook 
tot de ontwikkeling van kanker (Gezondheidsraad, 1999; Wetenschappelijk Platform Zee
honden Waddenzee, 2002; Federatie van de Chemische industrie van Belgie, 1999; Leonards 
et al., 2005; Liem et al., 1993). Uit studies aan vogels, waaronder Visdief]e en Eidereend, is 
gebleken dat dioxinen en dioxine-achtige stoffen ook in deze organismen leiden tot een ver
minderde reproductiviteit (Gezondheidsraad, 1999; Leonards et al., 2005). Richtlijnen of 
grens- of streefwaarden voor de luchtconcentraties van dioxinen zijn echter niet gevonden in 
de Nederlandse (en Europese) wetgeving. 

De dioxinen- en furanenconcentratie zal 2,6 x 108 ng/ m3 gaan bedragen. Omdat er geen 
gegevens van de achtergrondconcentratie van dioxinen en furanen beschikbaar zijn en omdat 
er geen norm voor deze componenten is vastgesteld, is nadere toetsing niet mogelijk. In 1993 
bedroeg de achtergrondconcentratie in een landelijke omgeving gerniddeld 36 x 10-15 g/m1 

(AEA, 1999; geciteerd in het MER). Uitgaande van deze waarde bedraagt de bijdrage van de 
REC ongeveer 0,07'Yo. De Nederlandse dioxinenernissie is sinds het begin van de jaren '90 
van de vorige eeuw sterk afgenomen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de huidige achter
grondconcentratie veel lager is clan in 1993. De relatieve bijdrage van de REC is in dat geval 
hoger clan berekend in het voorbeeld. 

Concluderend kan warden opgemerkt dat negatieve effecten niet kunnen warden uitgesloten, 
maar zij warden evenrnin vetwacht. Omdat de kennis over de werking van dioxine en dosis
effectrelaties momenteel ontoereikend is zal het niet mogelijk zijn de toename van de dioxi
nen- en furanenconcentratie in de omgeving van de REC nader te duiden. 

5. 6 0PENHEID LANDSCHAP EN NATUURSCHOON 

Doelstelling van de beschermde natuurmonumenten aan de Friese kant van de Waddenzee is 
handhaving van het weidse en ongerepte karakter vanwege de betekenis voor (de beleving) 
van natuurschoon. De bouw van de REC zal ertoe leiden dat er binnen de Industriehaven 
van Harlingen meer gebouwen en een schoorsteen zichtbaar zullen zijn vanaf de \Vaddenzee. 
De gebouwen en schoorsteen van de REC zijn qua hoogte vergelijkbaar met andere reeds 
bcstaande bcdrijfsgebouwen l11 <le Iu<luslriehaven. De schoorsteen zal in lijn staan met reeds 
aanwezige windturbines langs de Lange Lijnbaan. De gebouwen op het REC terrein zullen 
warden verlicht met geel natriumlicht, vergelijkbaar met de verlichting op andere bebouwing 
in de Industriehaven. De verlichting zal op een hoogte van 4 meter warden geplaatst en is 
naar beneden gericht. Verwacht wordt, dat de verlichting niet over de 5 meter hoge zeedijk 
been straalt. De schoorsteen zal 55 meter hoog warden (volgens het VKA 44 meter); dit is 
lager clan de windmolens langs de Lange Lijnbaan. Er wordt een rood toplicht op de schoor
steen geplaatst; vergelijkbaar met de toplichten op andere hoge objecten in de Industrieha
ven. 

In onderstaande figuren is afgebeeld hoe de centrale er in vergelijking met de omgeving bij 
dag uit komt te zien. 
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Figuur 6: REC en ovcrigc bebouwing in de omgeving (ECD Milicumanagement, 2007) 

Figuur 7: Aanzicht REC en omgeving vanafWaddenzee (ECD Milieumanagcmcnt, 2007) 

Omdat de verlichting van de REC vergelijkbaar is met de overige verlichting in de Industrie
haven en naar beneden is gericht zal de hoeveelheid licht die vanaf de Waddenzee is te zien 
maar beperkt toenemen. 

Er kan gesteld worden dat elke toevoeging van (hoge) bebouwing aan de Waddenzeekust een 
aantasting is van de landschappelijke waarden van de Waddenzee, in het bijzonder de open
heid van het landschap. Bij deze redenatie wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat in de 
Industriehaven van Harlingen reeds hoge bouwwerken staan, zoals de zoutfabriek en de 
windmolens. Het gaat hier dus niet om een ongerept en 'maagdelijk' landschap, maar om een 
industrieel landschap waarin tussen bestaande bebouwing een nieuw industrieel element 
wordt toegevoegd. 

5. 7 (ONCLUSIE 

Concluderend kan gesteld worden dat de negatieve effecten bij realisatie van de beschreven 
plannen voor de REC zeer beperkt zijn en dat er geen kans is op het optreden van significan
te effecten op de natuur en landschappelijke waarden van het Natura 2000 gebied Wadden
zee. Dit geldt zowel voor de vogels, als voor de habitattypen en de Natura 2000 soorten 
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(Grijze zeehond, Zeehond, Pint, Rivierprik, Zeeprik). Ook de landschappelijke waarden 
warden niet op onacceptabele wijze aangetast. 
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Bijlage 1: Kaart studiegebied 



Zeegat Van Am eland 

Borndiep 
Piet Scheve Plaat 

West-Ter-schellingf' 

~ne Vlieland 

Vlie Meep 
Zwarte Haan • Vijfhuizen 

Vliestroom 

Vlieland Blauwe Slenk 

Jschegat Lange Zand 

Robbegat 

Zuidoostrak 

Waard 
rexel . 
f ' ~ •. 

~n«! ' 

~ 
Pn 

Texelstroom 

Doove Baig 



Bijlage 2: Geluidszones 



lngenieursbureau Oranjewoud BV 
- '>1778 - REC Omrin te Harlingen 

580000 

579750 

579500 

579250 

579000 

578750 

578500 

578250 

578000 

·so 

577500 

577250 

577000 

576750 

Figuur A 
Huidige zonebeslag INCLUSIEF REC 

:j()Q l-JL-.J_..l-'--'---L..--'--'--'--'--L--'-"'-..__..__.,___.__.._.__,__._--L.._.__,__.__.__.__.__._.._..__........,,___.__.._.__,__._--L.._.__..__.__.__.__.__._..__..__...__,,___.__..__,_-.L...I 
156500 156750 157000 157250 157500 157750 158000 158250 158500 158750 159000 



lngenieursbureau Oranjewoud BV 
• t;1778- REC Omrin te Harlingen 

580000 

579750 

579500 

579250 

579000 

578750 

578500 

578250 

578000 

'50 

577500 

577250 

577000 

576750 

Figuur B 
Huidige zonebeslag EXCLUSIEF REC 

J 21 

J 22 

!: J~ 
'(;· 

, 500'--..__..__ .................................................... __.__._.._.._..__.__.__.__.__.__.__.__._,__,__,__,__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__._. 

156500 156750 157000 157250 157500 157750 158000 158250 158500 158750 159000 



lngenieursbureau Oranjewoud BV 
• '>1778 - REC Omrin te Harlingen 

580000 

579750 

579500 

579250 83 

184 
579000 

578750 

578500 

186 

5782BO 187 

578000 

157 

'50 

577500 

577250 

577000 

576750 

2 

J 93 

- ~ 94 

/] t~;~~ 
~ 

Figuur C 
Zonebeslag REC 

~ 

~o 
164 

,,,,.- ~ ... 

wei 

65 t(6 

- 0 ~;~;,} ~~::'" 

,5QO L.....J'--L-1..-L....L...J_J_.L-L..J'--L-1..-L....L.....L...l-.L-L..JL-1-L-'--1.......L.....L...l-L-L..JL-1'--L-'--L......L...J_.L.....L-L..JL-1'--L-'--L-'--'-...1--'-L..JL-1-L-'--L......J...J 
158250 158750 159000 158500 156500 156750 157000 157250 157500 157750 158000 



juni 2007 

Vormgeving: 
J oop Striker, Assen 





@'·Q 
• !&1JT.SYS. 

'°' AYA 0 010 

ECD Milieumanagement 
De heer ir. E.C. Doekemeijer 
Hovenlaan 101 
3329 BC Dordrecht 

datum 18 juni 2007 
uw brief van 

uw kenmerk Omrin REC Harlingen 
ons kenmerk 176510 070509 ·HAO? 
onderwerp Beoordeling externe velligheid REC Harlingen 

Geachte heer Doekemeijer, 

, , , ; 

' ' 

c; 

save is een onderdeel van oranjewoud 
Tolhulsweg 57 

Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 
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Uw bureau is bezig met het opstellen van een MER (milieueffectrapportage) voor de verbrandingsoven van 
Omrin in Harlingen. Dit betreft een installatie voor het verbranden van reststoffen. De installatie wordt 
verkort REC Harlingen genoemd en is gepland aan de noordoostzijde van Harlingen. 

U heeft ans, als Save, gevraagd een beoordeling te ma ken over de externe veiligheid en bijhorende risico's. 
Het betreft vooralsnog een kwalitatieve beoordeling, op basis waarvan u invulling kan geven aan de MER en 
aan de vragen van provincie Friesland. Deze vragen zijn hieronder weergegeven. 

1. Beschrijf de (externe) veiligheidsrisico's in de huidige situatie en referentiesituatie. Geef aan welke 
veiligheidsrisico 's de verschillende alternatieven met zich meebrengen en benoem maatregelen 
om deze risico's te minimaliseren. 

2. Ga specifiek in op risico's bij storingen of calarniteiten, zoals een grote brand in de opslag van 
afvalstoffen en geef aan welke gevolgen dit kan hebben. 

3. Ga na of er mogelijk sprake is van cumulatie van risico's door wisselwerking met andere 
activiteiten op het industrieterrein. 

4. Afstroming bluswater richtingWaddenzee 
5. Onderscheid aanbrengen tussen externe veiligheidsrisico's in norm ale bedrijfsvoering en bij 

storingen/ ca lamiteiten. 

In deze brief gaan we in op de vijfvragen. Allereerst verwijzen wij u naar een algemene beschrijving van het 
toetsingskader op het gebied van externe veiligheid in de bijlage van deze brief, met hieronder een korte 
toelichting. 

De risico's met betrekking tot de externe veiligheid zijn in Nederland geregeld in de wet· en regelgeving. 
Uitgangspunt vormt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het Bevi sch rijft voor, dat in geval van 
ve rgunningaanvraag in het kader van de wet Milieubeheer en/of van ruimtelijke ontwikkelingen in de 
omgeving van risicovolle bedrijven, de risico's inzichtelijk moeten word en gemaakt en getoetst aan de 
grens· en richtwaarden uit het Bevi. 
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De risicovolle bedrijven zijn in het Bevi gespecificeerd als zijnde inrichtingen welke vallen onder het 
Besluit. Allereerst merken wij op dat een verbrandingsoven voor restafval, zijnde niet gevaarlijk afval, niet 
valt als activiteit/installatie onder het Bevi. 

ad 1. 
Zoals vermeld valt een afvalverbrandingsoven niet onder het Bevi. Dit betekent dat in beginsel geen sprake 
is van externe veiligheidsrisico's. De veiligheidsrisico's blijven in het algemeen beperkt tot binnen de 
inrichtingsgrenzen, waarvoor de Arbo-wetgeving van toepassing is. Hoewel REC Harlingen niet onder het 
Bevi valt, is binnen de inrichtingsgrenzen wel sprake van opslag van in oorsprong geclassificeerde 
gevaarli_ike stoffen, zijnde natriumhydroxide en een oplossing van ammoniak in water. De risico's hierbij 
hebben wij onder noemer ad 2. kort beschouwd. Daarnaast hebben wij het risico van een brand 
beschouwd. 

Samengevat kan word en gesteld dat na realisatie van REC Harlingen geen specifieke risico's woiden 
verwacht waarbij de gevolgen reiken tot buiten de inrichtingsgrenzen . 

ad 2. 
De beoordeling van externe veiligheidsrisico's wordt standaard en dus altijd gerelateerd aan de effecten en 
gevolgen die optreden bij storingen, calamiteiten en incidenten. 

Ops/ag ammoniakop/ossing 
Bij de SNRC-installatie wordt gebruik getnaakl van een lndustriele ammoniakoplossing van 24%. 
Hoewel ammoniak als stof giftig is, geldt volgens de Chemiekaarten 2006 dat een 25% Ammonia
oplossing (NH40H) niet giftig is. De oplossing is als niet giftig geclassificeerd, omdat de acute toxiciteit 
lager is dan de waarde die Wms (Wet milieugevaarlijke stoffen) daarvoor hanteert. 

Dit betekent dat bij blootstelling aan een 2 5% oplossing geen sprake is van het vrijkomen van ammoniak
gassen welke een giftige concentratie in lucht bereiken waardoor letale effecten optreden. Hierdoor kan 
worden gesteld dat in die situaties geen Sprake is van letale effecten en dat geen sprake is van externe
veiligheid srisico's. 

Opslag natriumhydroxide 
Natriumhydroxide (natronloog) wordt als alkalische vloeistof gebruikt tot 50 %. Deze stof is volgens 
'Chemiekaarten 2006' geclassificeerd als bijtende stof. Voor bijtende (corrosieve) stoffen geldt, dat deze 
bij een ongeval met vrijkomen van deze stof niet lei den tot risico's buiten de grenzen van de inrichting. Met 
andere woorden; onafhankelijk van de opslaghoeveelheid is geen sprake van externeveiligheidsrisico's ten 
gevolge van natriumhydroxide. 

NB: Uiteraard geldt voor de op slag van genoemde stoffen dat deze moet voldoen aan de eisen zeals die in 
de van toe passing zijnde regelgeving zijn opgenomen. 

Brand in de opslag 
De op slag van te verbranden materiaal bevat geen gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat een brand bij REC 
niet kan worden vergeleken met de brand bij ATF in Drachten. Bij ATF was Sprake van gevaarlijke stoffen 
welke in brand stoffen met mogelijke verspreiding van giftige stoffen als gevolg had. 
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Een brand bij REC Harlingen moet word en beschouwd als een 'reguliere' brand, waarbij de brandweer wet 
haar eisen stelt met betrekking tot de wet- en regelgeving omtrent brandveiligheid en -preventie. Dit maakt 
geen onderdeel uit van de externe veiligheid. 

ad 3. 
Cumulatie van gevaren ontstaat in het geval dat een calamiteit bij REC leidt tot calamiteiten bij 
naastgelegen industrieen of activiteiten en andersom. Gelet hierop is de omgeving ge'lnventariseerd en 
hebben we aan de hand van de risicokaart Friesland de mogelijke effecten op cumulatie onderzocht. 

• Op circa 180 meter van de inrichtingsgrens ligt het bedrijf Harlingen Plant aan de Zuidwalweg. 
Dit bedrijf heeft een opslagvan gewasbeschermingsmiddelen waarbij volgens de risicokaart een 
10·6-contour aanwezig is van 170 meter van de bron. Het bijhorend veiligheidsscenario is een 
brand in de opslag van bestrijdingsmiddelen waarbij stikstofoxide als giftig gas vrijkomt. In het 
meest erge geval verspreidt het gif zich tot over de grens van REC Harlingen. 

• Op rulm 400 meter ligt aan de Zuidwalweg het bedrijf 'Daalimpex Coldstore'. Dit bedrijf heeft een 
ammoniakkoelinstallatie, waarbij bij calamiteit mogelijk ammoniak vrijkomt. De hoeveelheid 
ammoniak bij het bedrijf is niet op de risicokaart aangegeven. In het meest erge geval verspreidt 
ammoniak zich als gif tot over de grens van REC Harlingen. 

• Op ruim 800 meter aan de Zuidwalweg ligt het Brzo-bedrijf 'Bunkerstation gemeente Harlingen'. 
Van dit bedrijf is geen risicocontour weergegeven. De specifieke risicobron is niet bekend, zodat 
geen nadere uitspraak kan warden gedaan. 

Voor het overige liggen binnen een straal van 1.000 meter van REC Harlingen geen risicovolle bedrijven. 

Met betrekking tot de cumulatie van risico's vanuit REC Harlingen moet het volgende word en opgemerkt: 
zoals vermeld heeft het REC geen externe veiligheid 
srisico's. Het risico met de grootste impact betreft brand. Gelet op de afstand tot andere bedrijven is in 
geval van brand geen sprake van cumulatie van risico's naar de overige bedrijven. 

ad4. 
De afvoervan bluswater is een brandtechnisch aspect. De veiligheidscomponent ligt hierbij in de belasting 
van het oppervlaktewater (milieuschadelijk). In termen van externe veiligheid (risicocontouren) is dit niet 
relevant. 

ad 5. 
Zie ad 2. Externe veiligheidsrisico's hebben per definitie betrekking op storingen en/of calamiteiten, 
waarbij alle risico's worden beschouwd. Een onderscheid tussen normale bedrijfsvoering en storingen is 
niet aan de orde. Voor het overige verwijzen wij naar het VBS (Veiligheidsbeheersyteem) van REC Harlingen 
dat in voorbereiding is. In het VBS zullen a Ile risico's (inclusief Arbo) in beeld gebracht, tot die tijd wordt 
verwezen naar de scenario's die genoemd zijn in tabel 4.3 van de MER. 
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Wij vertrouwen erop u hlermee voldoende informatle te hebben geleverd voor de onderbouwing van de 
MER-paragrafen omtrent externe veiligheid. 

Met vrlendelijke groet, 
lngenieursbureau Oranjewoud B.V. 

2 ,/ -;;:_,.?-
(..>~ 

ir. R.A.M. van Rooij 
Senioradviseur Save 
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Bijlage Algemeen kader van externe veiligheid 

Externe veiligheid wordt bepaald door de grootte van het overlijdensrisico voor omwonenden als gevolg 
van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het overlijdensrisico wordt veroorzaakt door: 

branden en/of explosies van brandbare gassen en vloeistoffen; 
gassen en branden van chemicalien metals gevolg giftige rookgassen. 

De mate van externe veiligheid wordt weergegeven door de grootte van drie te berekenen grootheden: het 
plaatsgebonden risico, het groepsrisico en de maximale-effectafstand. Deze variabelen geven inzicht in het 
overlijdensrisico van personen in de omgeving van de gevaarlijke-stoffenactiviteit. 

1. Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico presenteert de overlijdenskans van een persoon in de vorm van contouren op 
een plattegrond rondom de beschouwde activiteit. 

Voorbee/d: wanneer een persoon op de 10·6-contour (van het p/aatsgebonden risico) staat, 
betekent dit dat hij 24 uur per dag een heel jaar fang een risico van 1 miljoenste loopt op een 
dodelijk ongeval als gevo/g van de beschouwde activiteiten. 

Het risico wordt berekend door te stellen, dat een persoon zich permanent en onbeschermd op een 
bepaalde plaats bevindt. De risicocontouren op een plattegrond geven aan tot waar de risico's van een 
bepaald niveau reiken. De grootte van het plaatsgebonden risico is onafhankelijk van de feitelijke 
omgeving en zegt niets over het aantal personen, dat bij een ongeval getroffen kan worden. De 
plaatsgebonden risicocontouren zijn eigenlijk een hoogtekaart van overlijdenskans. 

Voor het plaatsgebonden risico worden, in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van 27 mei 
2004 (nr. 250), nieuwe normen vastgesteld. De norm in dit besluit luidt voor een nieuwe situatie, dat zich 
binnen de risicocontour, die een overlijdenskans van 10·6 per jaar (eens in de miljoen jaar) weergeeft, geen 
kwetsbare objecten mogen bevinden. Onder een bestaande en nieuwe situatie wordt het volgende 
verstaan: 

Bestaande situatie: 
Een op het tijdstip van dit besluit 

geldende Wm-vergunning; 

vastgesteld bestemmingsplan ofvrijstellingsbesluit op grond waarvan de bouw ofvestiging van 

kwetsbare objecten is toegelaten; 

aanwezige kwetsbare en beperkte objecten. 

Nieuwe situatie: 
Het oprichten van een inrichting; 

Het veranderen van een bestaande inrichting waarnaar krachtens de Wm een vergunning benodigd is 

en waarbij de verandering nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico; 

Een bestemmingsplan dat wordt vastgesteld of herzien, inclusief de goedkeuring daarvan; 

Een vast te stellen wijziging-, uitwerkings- ofvrijstellingsbesluit en de in verband daarmee afte geven 

verklaring van geen bezwaar; 
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De hierboven genoemde besluiten die betrekking hebben op vervangende nieuwbouw en de opvulling 

van open gaten binnen aaneengesloten bebouwing in bestaande stedelijk of dorpsgebied. 
[bran: lnfomil] 

2. Groepsrisico 

Het groepsrisico houdt rekening met de daadwerkelijke aanwezigheid van personen en geeft de kans dat 
een bepaalde groep personen tegelijkertijd het slachtoffer zou kunnen worden. Het voor een situatie 
berekende groepsrisico wordt in een grafiek weergegeven, waarin op de horizontale as het berekende 
aantal slachtoffers en op de verticale as de cumulatieve frequentie daarvan is weergegeven. Het ijkpunt 
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grand hiervan stelt het bevoegd Grafiek 1: groepsrisico met fN-curve en orientatiewaarde. 

gezag een verantwoording ten aanzien van de acceptatie van het berekende GR op. Dit wordt kortweg 
aangeduid als verantwoordingsplichtvoor het GR. 

3. Maximale-effectafstand 

Bij de maximale-effectafstand wordt niet meer naar de kans of frequentie van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen gekeken, maar alleen naar de grootste afstand tot de plaats van het ongeval, tot waarop een 
overlijdensrisico bestaat. Als grens is het gebruikelijk om hiervoor een overlijdenskans van 1 % te hanteren. 
Er wordt bij maximale-effectafstanden niet gekeken naar lange termijn effecten. 
Voor de maximale-effectafstand is er geen normstetling, de maximale-effectafstand wordt wet gebruikt in 
het kader van rampenbestrijding. 
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· . G EM E EN TE H AF! Ll 'l'J G E N 

ver2nml~n 

1 e MRT 2009 
hiJl2!!t.'I\ 

diverse 

BURGEMEES1E:R EN WETHOlIDERS VAN lIARLINtEN ; 

GeJezen het verzoek om bo!lwvergunning van OmrinlAfvaJsturiDg Friesland NV, De Do1ten lt 1 

8465 SB Oudeiiaske v.aor bet qprichten van een zogenaamde Reststoffen Energie Centrale(REC) 
ih de indus.triehaven aan de Lang-e Lljnha,an te Harlingen. kndastraal bekend gemeente Harlingen, 
sectie F. no. 1449 deels; · - · 

Overwe~ende daf, 
op bet perceel ingevolge her op 22 oktober 1997 door .Oe gemeenteraad vnstgescelde en op 3 
februari L998 on.der numrner M0/97-132347 door Gedeputeerde Staten van FrieSland 
goedgekeurde besten:imiQgsplan .. Harlingen-Uitbreiding Industriehaven 1997 de bestemmlng 
"Bt:drijventerrein" van toepassing is; 

bet ingevolge de bij de bestemra.ing "Bedrijventerrein" behorende voorscbriften is toegestaan 
beddjven die lil de bij bet be~te.mmingsplan bebotende Bijluge I onder de miileuclrtegorieen I, 2 3 
en 4 staan geooemd, te vestlgen; 

de REC valt ender de In de bijJage onder SBl-rode 98. 13 genoemde vuilverbrandinginricb.ting 
voor buisvuil en slib, derhalve moet warden aangemerkt .als een milieucategorie 4-Jnrichting en 
qua gebruik dus in overeenstemming 'is met bet bestemmingsplan; 

d.e jn nrtikel 3 onder 2.2 genoeIJlde instructie1 dat bij de iovulling van het haventerrein gestreeftl 
word! naar de vesti,ging van zeebavengebonden bedrijven die met bele.stend zijn voor het milieu 
van de Waddenzee, wordt voor de REC nader toegelicht en ingevrud m de bij deze vergunning 
behorende en als zodanl.g gewaarmerkte Bijl.age l; 

om:ier verwij,:i:og near voomoemde Bijiage I a.an de voorwaarde van zeehavengebondenheid eri 
niet rnilieubelastend zijn voor de Waddenzee to alle· redelijkheid worat voldaan; 

Pnsthus 10.00U, Bl:lffJ HA Harlingcu 
V~tWStraaL 35. 81!61 DD HulfoJ!L"ll 
T 0517 - 492 m. F 0517 - '112 664 
F. !l!:m~c111ebc~11.mr@liurlln~c11:nl 
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bet gebouw op basis van arUkel 4, lid J;l l, !iub b ten hoogste 20 m mag bedragen IQaal" dat· de. 
wenselijke hoogte vanwege bedrijfseconomische reden.en 44 m is; 

de rookgasafvoer op basis van artikel ·41 lid B 2., ten bpcgste 20 meter ma.i;- bedragen_ maar dat ae 
wenselijke hoogte vanwege een goede afvoer van de rookgassen 44 m bedraagt; 

in artikel 4, Jid D l en 2 van de voorschriften eeo vrijstelliagsbevoegdbeid' is opgenomen die bet 
mogelijk maakt om de maximwn bouwhoogte te verhogen naar 4-0 m onder voorwaarde dat 
b.iertoe eea bedr.ijfsec.onomiscbe noodzaak bestaat en geen onevenwdige a.fbreuk wcrdt getlaan 
aan de landschappelijke l'np.assing lcrwijI ook rebning moet worden geheuden met de bezonni.ng 
van geboiiwan buit~n ,het plangebied, e.lsook met de . befnvloeding van de windvang van 
windmolens; 

in urtikel 9, Ud I van de voorschriften een algemene vdjst~U!ngsbevoegdheid .is op~omeo die 
bet rnogelijk maakl m~t een rnaX.imum van W% vrijs~eUing te ver1enen van d~ op de p]~ of 
d.e voorscli.riften gegevlln ma.ten. afmetingen en percentages; 

de bedrijf.seconom:ische noodzaak van de gewensre hoogte wordt beschreven in de blj (leze 
verguruilng l)ehOrende en aiszOdanig gewaarmerkte Bij.l!ge 2 die door ons college wordt 
onderschreven.; 

er voor wnl betreft de landschappelijke inpassing van het gebouw c.a. .in opruacbt van de 
Provincie Fryslan door b.et bureau Bosell en Slabbers te Den Haag een beoordeUng he·eft 
plaatsgevoni;len (opge11omen aJ~ BijJage 2) met a1s com;b:isie dat de REC aansluit op de 
ruimteJijkc, JanClsc~ppelijke criceria uit het gebanteerde beoordelingskacJer; 

er met betrekking tot dj;'! bezonmng van gebouwen buiren het plangebied geconcludeerd wordt 
(Bi,ifage 2) dat de dkhtstbijzijnde bebouwing buiten het plangebied is gelegen op een afst.and van 
700 meter Yll.Jl het boogste punt van het hoofdgebouw van de Restatoffen Energie Centra!e en da1 
dit een zodanige afstand is dat redelijkerwijs geen invloed op de bezonning behoeft te worden 
verwacht; 

door bureau ECOfys the ~etherlands BV uit Utrecht onderzoek: is verricht (Bijlage 3) naar 
mogelijk.e o)lbrengmeductie vaor in de nabijlleid gelegen windmolens tengc:volge vnn de nieu.Yr te 
bouwen REC waarbij gecollc.ludeerd wordt dat, to er al sprake zal zljn van opbrengstreductie, 
deze vanwege de Hggi.og op een zeehavenbedrijvente:rrein niet als onevenredig moet warden 
ervaren; 

Gelezen hec advieB van de Welsumdscommissie.Hfls en Hiem d.d. 15 december 2008 ondei: nr. 
W07HL0167-3 en het advies van bet Brandpreventiebureau Kring Noordwest FrysJan d.d. 12 
januari 2009 onder m. JC/6225 die dezerzijds valledig worden &ndem:hrev~n; 

Gelezen het advies van de AfdeJing VROM d.d. 4 februari 2009; 

Gelet op de door de provincie FcyslAn verleende vergunning \Vet rnilieubeheer 'd.d. 16 december 
2008; 

Pu.~tbus I0,000, 1!86{) HA ll11rlin!;\en 
Vo11rsrra.l\l 35, a81ll nn rfarlingcn 
T (),;'117 - <!92 222. 1"0.'i 17 -412 654 
E gfmi:t:n•ehc~tu11r@turlii1.!;\cn.11I 
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Oezien de ui1spraak van.de Raad van ;state d,d. 18 maart 2009 <J!lder or. 200900542/2/M2 inzake 
het venoek om voerloplge vooriiening tegen de verleende vergunning Wet milieubeheer; 

Oeiet op anikeI 4, lid .D l, 2 en artikel 9, lid 1 van de Voorschriften van het bestemmlligsplan 
nHarlingen~Ujtbreiding Industriehaven l99T"; 

Geletop artikel 4.0 van de Woning wet, het Bouwbes!uit.ert de Bouwverardening dezer. gemeente. 

BESL U I TEN: 

I. Vrijste1ling als bedoeld in ar~ikel 41 lid D Ii 2 en artikel 9, lid 1 v.an de voorschriften 
van bet bescemmingsplan "Harlingen~Uitbrekling Industricbaven 199r te verlenen .tot 
een .hoogtevllll ma~.imaal :44 m; 

IL To.t hetopheffen van bet aanhoucljngsbesluit cl.d. 18 j1umari 2008; 
Ill. De g_ev·raagd~:' bouwv.eigunning te verlenen overeenkomstig de overgelegde en 

dezer.zijas gewaarmefkte tekeningen en omscbrljvingeo, onder de voorwaad.ie dati 
,o· voer zover z.aken niet zija aangegeven op de tekening of omschtyvlng dicnt bet 

bouwen te geschieden overeenkomslig de bep~Ungen van het BQuwbtsluit. en de, 
Bouwverordening dezer gemeente; 

• het uitzetten en bepaten van de vlaerhoogte gescbiedt door het bureau Bo1.1w- en 
Wouingtoezicht; 

+ rondom de bouwplaars e.en doelcreffend bckwerk wordt geplaa.tsti vuorn~ 
b~kwcrk kAD l!i~s!uiteod acbr.erw~ge bHjven indien op de boliwptaats !Mn of meerdere 
gesloLen a-fvakontamer(s) a.anwezig zijo: 

t de in het oijgcvoegde .advies van bet Brandprevendebureau Kring NQOrdwest Prystan 
d.d. 12 Januari 2009 onder nr. JC/6225 opgenomen voorwaarden voor· uitvpering 
van hel desbetreffeade onclerdeel ter goedkeurlng worden ingediend; 

IV. Adressam er op te wij:z.en dat: 
+ deze vergunning verfoerui wordt behoudens l'echten van derden·i 
+ aanvrager/vergunninghouder verantwoordeUjk is voor de constructieve veiligheid 

va.a het bouw:werk en client de verantwoordelijkbeid voor de construcdeve 
samenbang expliciet t~ regeleo; 

.. voor bet hebben van een afvoer in gerneentegrond is op basis van de 
belasclngverordening een recht versc·fuuJdigd, dat dient te warden voldaan via de 
daartoe Jaarlijks uitgereikte aanslagbiljetten: . 

• voor het verkrijgen van een inrit een afzonderlijk verzoek moet warden ingediend bij 
hun college; 

P11s1hus IOJJ{H), 8860 HA }larlingt!n 
\11"1r5lrnnt J!i. 8861 BD H~tlin~~n 
T 0517 - ~93 !:U. F 0317 - •1ii664 
F. .sern~c1'llebl!lituur@h<lrll11g.:n:n1 
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V. Adr~ss~nt toe&lemming te v~denen voor bet leggen van een afvoer·in gemeentegro11d. 

Hpqgacbtend) 

• o u. het met dit bi;sluil nic:t ~ens bent. kunt u dannegen blmn:n ~ wekcn na de datum vm veci.ti)dl.ng «n 
g otiveerd be2.waarsctiri(t jndienen bij blll:gcmees1er en welhoudcrs, Pos~ 10.000, 8860 HA H;trlitigen; 
o de llnkc:rbovc:nfioek v1n de envelop en brief ·mme?den! · 

"Be2;W.Bat6Chtlft". 

l'n.<11lnlti ID.ODO. sa~ ~lA HKrlingen 
Vunrm:rnat 35, 8861 HD Hsrlinge11 
T OS l 7 - 492. 'µ2. F 0517 ~ 412 6M 
E! gcm1:cnrcbe.1ruur@harlingen.nl 
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/O~ Attest-met-Productcertificaat I Hafpcoau<i J 

Ee.r!ar'id cer.;iflca!:ion B.V. ···~Jj Ee r I ~ i 
Po,$tbu:;: 2 r o, ..,, "'JI t; .... ~riria1sen iliiif.A=-~ __ ,. ". . ~ - ~ ' '"'O CG Gi I"" ,.i\ll!i .Mll·~. , ,·,. : , . C,..r;~ ' .. '.i ~~ 
telr.r. +31-24s-seso:!4 . ~m• ce: ,, . r_· ... 
fa:.-.nr. +-31 ·.3~:5-525025 -~~ - • ~.":1:~:;••! ~~~ .. ~ .. 'Jl"d ml .. J ,.4 . ~... I 

Recyclinggr.:in .. Jl.3.at v.:ior toep;,.issing van verhardingslagen in de weg~r1tic1uw 

Nurrirner: EC-GRA-00-9070 
Uitgegeven:. 26-02-2004 
·Gewijzigd op: 7.2,2007 

G~Idig tot: 7-2<!010 
Vervangt: EC-GRA-00-90'70 

d.d.: :30·06-2006 

Prooucent: AVG Recycling H~ijen S.V. 
Hoogveld 20 Praduc.Ueloc:Rtli;i l V~sf19lng~p1;nats: Heijen 
6598 Bl H EIJEN Mobieie bre.ker · · · · 
Te;lefoonnr: 0485~512439 
Faxnurn111er: 0485-514805 

ldentificatiecode br~k.~r: Pegsori 1412TRAKPA.CTOR 
KvK-numm~r: 1202/;·7"7{1 

J Product I SoMring t;.ategoi'ie Bouwstof : Toepas10in95hoogto (ni)'-
;_.---~---;------i----:::-~-::;---'"~-r-~.....-':..-..~·-,,. .... _ . .._.. .. t"!" ·------"---~ 

! M~nggra.nu laat 0/31.S 0,40 

VERKLARING VAN EERLAND CERTIFICATION e.v. 
Dil <it:eGt-met-pr.:i.:iL1~certific;a;it is op o.i~ ·1s. v;;n BRL 2506 afgegewin <fool Si;rl'1flci C'erlifa:.~tiQn B.V., conform hflt E;;;rland 
C.;:11ilic~t;on 8 v. R,~9i•ame111; 2005. 

Er.1 r1;v1d Cl;!rt1fre31 'on B.V. vcnd:iM d;al het recyc1:n9gr;inul..'llll 9e~t1ikH; vl:lor fle! get\ruik i11.w"r~;<;)n. al~.i;atr;gorie ( 111Al1 e.i:::)
::>cuwstcf en i; r~~ (Q.lks IC:v.::rt als in <lit 3llc!'.l!•n1e!·prod~ctce1ti1i«;ll8t ornl'ich;even. mils· nern,cy.;;l1ng.;irilriul~<il voldO~l 3~1\ d!o! in ci: 
.:i t:~s1-m~l-prol!1,.;:;\:e11il.c;a,\( vlistgv; le~d~ rnlll~L1hy9 iit'llische .o.;per.:~fi.::~ti~(:;) en rnifa de \ll(:p:;i!i!'..':nf! gt:~~llic:c!t :,.icrci:;n1<orn:;rig <.11,11t: 1! 1 
al:~:.l ·1T1f:l·Ptoduc1:e niricaa t 11qSlgelegde wer1tm<:!hoden . . 
Eerl'1ml C~rl f licotlon B.V. v¢rkl.;i ;i f l · d.:i.1 h~! 3er<:chN~a ru j~~ 11..;rtrouwien be~1aC\l cHlt hi:JI l'.l~r r;!a pn.iouc.ent vi:;rv.aarorgqe 
recrclin9g1·an1.1la a1 b;j v.:>u(ldurio!'{ ailll d<: tn C'J~r: l<Wall!eil$111!:rk laring.vast9!0!iti$d~ mijii?v~(yOilDni~ch~ fln Jacl\n:sr;he $p~cific.it1~s 
-:otdcc:I, miv; hr~ is v.1:.ni:;:n ll:>;i t1~111iar~nder <1l9~bMlc:I~ !(OMO"' -111erk Op or::n wij:::~ ;;;:; ~1;in~ge11en in deze kwalilei1:;verl.l.:u;,:.~ 

Voor Eerldnci Certincatiori B,V, 
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B+R Dusseldorf +49 211 3905955 S.04/06 

Nummer : .EC-G?.A-00·5070 

u:tgegeven ~ :26-02-2004 
Gewijzigd op : 7-2·2007 

Geldig r.o\ : r-2-2010 
V,;:rvc;,"lgl 

d.o 
: EC-GRA·OO-SO:'•.J 
; .30·06·20J6' 

. . 
1. MIUEUHYGIENISCHE EN TECHNISCHS SP($CIFICATIES 

1.1 Onderwerp 

j Hal;~r~~~~7j 

Eerlaii-a 
CiS:tlf!c.!t·:: 

-"' 
~l:i.1'..C 1 :-;'.'1 ;:·~ L:t ~. 
11i: ~~!Ir .. ·· 

Dit al'tast-me:t-produc;tcertiflcaat heeft betrekkmg op de rniliellhygie,Pl!:icl"le en ~e::cMisGhc prestalles en 
-eigenschdppen van het door AVG Recycling Heijen B. V. g1?prod1Jc;:eerda retyclin~graoulaat voor toepasstng 
v.:m vernardingslagen in de we-genbouw. Recyc!iflggranulaat ontstaal bij de t?ewerking van steenach1ige 
arvalstor1en in esr) bewS":rkingsiriricl1ting. De bewe(king bestaat in het algemeeri ui1 brekeri en z.even. 

1.2 Merker·l 

Dt: anev0ringsbo11 van het R~cydinggranul;;i<lt wordt g~meri<t met hii't logo van E~rland Ce11itication 8.V, e1"J 

h!O'.'. KOM0~1-m erk (zie voor::r.ijde van drt altest~met-productcertifli:;:aat): !)~ afleverir,gsbon be:v;,;it tevens 
de volgende verplichta aal'"\duidingien: 
~ hct cer~rncai:itnurnmer: 

lever .ar.cier; 
r:irod ween t: 

" 'product: 
sorl.ering; 

" groo!lB y::;n dr:: •Jel-sverdt;; partij: ..... tan; 
eenduidis~ om$~;hl'ij·.' ing van het werk (bljvoorbe*ld naam. bes1e~.nummer, pr?jet;:tccde) w'"'c;ir is g.::10v6rci 
of de naam van dEJ afnerner; 
toepas$ir'lg 

.. c.alegorie-ir.cteling : (categode 1 I categorle 2}; 

.. maxim ale toepassingsboogte: ..... m; 

.. 1;1ard van het product: .......... (Jllet~duwzaam varmvast. v9rmgeg@l/t:ln J r,tuu1za1ar\1 vomwast 
vormgegsven I niet-vomige9even); · , 
de toevoeging 1'Het recyclinggranulaat is geproduceerd con.fomi··de ~~oest;orgvuldighi::idsmodule wor 
(slationQire I moblele-) brekElrs. Het recycllnggranulaat Is indic:;ati~f ond~rzocht op·asbest". 

lr.dien vcin toep a~:;slng dli::nen op de dneveringsbor.(\E!n verder tr;: worden v0rrn~ld: 
bindmkld.::I; ci:m1;:111 I cement en biti~menemulsie, 
l ~"Pt! ccm~nt: 

"' ce:ment9ehaile: . kg pef .... ; 
ge!131te bitumenernulsie: kg per .. 

Op ledera a~~veringsbon dientexplici~t de lo~passelijkheio van d~ pauwstDf te worden verrni;':ld: 
" Or:; of in de bodem. excl. Beschermingsgeb1eden. of · 
" Op ol ir'I de bodem, Incl. bescherrningsgebieden, of 
" 1:'1 opperJfaktewa·eren en op of in de bodem, incl.

1 

bes~h~rrrilng5g~bieo-ert 

T::i°"licl':ting: . . 
1.1,;?I besch¢rN1in;J~·3.:ioit:d·.::i word: b('!<Jqr~ld de vier gebie.,en geM~rnd in i'lt1.ikc12 li.;12:~•Jl:l ~ t:}t G-n rnet d 'Ian tje '!'VS '2004, Voa: 
<Jr.:tr.1ifi Vi.'! r. b ~v ,1,•sk1!'1.;;r. "' cpp~;;lak\~w;;te;en i~ dtl TY3 :2004 om pl'tlct:oduri!Je. red.;-nun \/lior11!~11q9 l1i~t V.:lil lo~,'.1<!5S1n9. Gt:' Wl,.,S ~:.:'-'·· 
::. ,~ 3p~ .:fr•l': sit.JaLes wl:I voli.::.:rg •an loep;;~sing. · :' 

f 
f 

I 

..· 
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Num~er 

Uirg~~g.;"ll!n 

G~wijtigd cp 
G~ldi9101 

Vr:rv10rgt 

: EC-GPA-00-·2U7:J 

: 7-2-2001 
: ·~-2.2010 
: ~C-GR.A-Oil-9070 
: 30-06-2008 d.d. 

·------------~--~-"'"'-:--~------~----~----....,.._-

3, PRESTATIES~ IMMISSIE 

M1ts toegepa~:;t rnet inachtneming van de i!'l p;;iragraa( 2 gel)oF.:rnde randvooM~arocm, voldoel de gerniCdt;lld,;
irnrnissle in d~ bod em en Of?pervl-aktewater van (toepa~sln9) ~a ;1 bijlage 2.v;;111 ho=t 801.1wstoff~l'\btisluit . 

4. VEr-lWERKlNG 

H'~t rt-:::cycli."lgJrJnula=it dient ov~raenkom$tig de voorschrifimn van de. i;iroduc~r\t te worden 1.1erwerk!. De 
ver..1a.:irdiging v;;in rec.yclinggranulaat moel voldoen aan de BRL 2506. 

5" WENKEN VOOR OE TOEPASSER 

1. Bij aflevering insp.;:cteren ot: 
geleve:rd is wat is overeengekomen; 

\; r.et rrer~ en de wijze van merken juist zijn; 
.. de aflevo:jring$bO!l alle gegev~ns bevat: . 
.. l1t::: ar9<~g2v~ n certiflca-at betrekking hee~ op de go:i!evr,i.r~e p::11t ij, :iidk1n de p:.3rUj niel direct v.;in d.., 

produc.:?nt is afg~nc:imen; 
9 de produc;:ten geen zichtbare tekortkorningefl verton$n. 

2. lndier1 op gr o~d van r1et ender i gesteldei'tat a1Ke\Jring worctt overgega;in .. dient contact ti'! ward;~, 
opgenorn~n me:: 
v. AVG Recycling Heijen B.V. 
en zo nodig met: 

Eerland Certitlcc;ition 6.V. 
3. Cantmfereri of volda;;in wordt aan de voorwaal'c:len voor toepasr;;ing. 
4. Nagaan of en door wie melding moet worden 9edaan a.an hst l:ievoegd getag.~W~ 

Overdn1cht va,n hat certlflr;~at aan d11rden 
O!t c1:!rl.iric::1'3t kan ook ri:il over.jracht vw1 het granulaal aan derden pis PeWii~mid ~ gelden. De levernnc;.i~r 
dient dan a:::innQrneli]k te maKen, ct at het door de produc::enl afgegeyf:-n cerfficaat daadwerkelijk betrekkir1g 
h!::t;!ft op :-,.;t dc,or de l;:v~r«incier aan de.rden geleverde product. 

' ! 

!.:...--~ · 
l . .... .. . 
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,/; ' .. 
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Bestel/Afroepforrn.~Uer"Aut~/Sche.epvaart 
Holcim Grond&toffen 6.V. 
Poslbus 9 
2920 AA l<timpen <mn dim IJ$s~I 
KanlQor IJs:ieldljk 351 

I AIQemeen 

~ Datum 
I ---------
~ Klant/Deb.Nr. 

.. 

re1eraon 
Telefa:x 

0180·54S!;.OO .• 
0180-!l4$ll91 

r.;;,tr;:;:;&:t 
• ,~, 1 . F 

, _ 

Oonderdag 24 januarl 2008 ----
Grenet 

Fred Winkel tel.: 06 ~ 207252013 

ING Bel~iU}n NV .Brede Srani;h 
· R.~k..r1r , owseB$223 

K.'f'.K. Ro.li(?!dam 240717911 
BTVV·riummer NLD0472S529SOB 

l Uitvoerderffel. Nr. ·----~ .. 
l Project(nr) 702277 deb.nr.: 39a1s 

~~----

~Werk I 

Afieveradres Harlingen " tndustriehaven { Frisiq) 

Leverinascondities 

te laden d.d. Vrijdag 25 Januar 2008· 

X Franco voor de wal 0 Franco op de auto 
0 Franco op de.Wal D Franco aan brn;ird 

j Cl Anders, n~r:nelljk 
• ..,,,1.J11•••t • -' •• •• ... •1• · ••r·••••••••·••, .. ••"••· .. •1 •• •l•1 · •• 

0 Franco werk ..,..:..t"" •"• l t · ··· · ··• ·.£ •· • , , . . ...... 

Bestelde hoeveelheid jProductsoort Afn~eting Kw.aliteitseis Prijs per 
eenheid ,_ . 

XTON CJM2 I -· CTAAWZoOO ·0 NEN,5905 
Ca 2400 

0M3V ~~ 0{'10 mm 0 NEN 6.240 0 NEN 5180 
Q .. .. ,.... . Menggranula3t 0 ~EN~EN 4~0 0 RHP 

D ................ 
XTON 0M2 0 RAW-20oo 0 NJ:N. 5905 
0M3V OM~L 0 N~N 6?40 0 .N5N 51$0 o...... ... l 0 NEN~EN 4150: 0 RHP 

i I n ........ ........ 
O TON OM~ 

., 

I ·1a RAW 2000 .· O ·NEN 5905 
0M3V 0M3L NEN 62.40 . 0 NEN .5180 o ......... I Q ·NeN .. EN 450 0 RHP 

I . . CJ . 
OTON 0M2 ~u RAW ~QOO . 0 i~iE~i.59'o5 

I 
0M3V QM3L 0 NEN 6240 0 NEN G180 
o .. ....... 1Q·NEN-EN 450 D RHF> 

__ i . n ................ 
Overige ge~evens ! 

Naam schip Laus Deo (dhr. te1.:0111..:..so1.s·a61i teL: oa-53683181 

j Laaddatum 
· -

Freitag 25/1 I aaopla~ts DU~seldorf 

Losdatum Dienstag 29/01 Lospfaats liarlingen - ~ ~ 

Vracht Provisie· 

Bevrachter - ~ I - . . . I I o}imarkongen ·: '~: : : : - ~ 

L.~verantie van·mat.erialen coi11:()tfti. ai:Juwstoiff(Jnbesfuit.. 

Tcnzij sctiriftetijk ando.rs ov!!r~nge~orncn. zljn op ;ii Ql12h a?nblectingr.m, aar.iya~rdlrtg~I\ medP.dtling~n e11 011eree1)l!oms~rfdB Aigem~ne 
Voorwa;irden V3n de Nodor);:tnd$e Verenigfhg vao Leveral'tClers van B®V{9ro.nas)Cifflm (gbdl!ipqr.eerq DU tie A1Tond11)Sen:enisrec:l)lbank ta . .. 
... ..,,.,1..,,...,"m onder nummer 15/2005) van toepassing. dle wij u op verUJuk .tulle11tc:e:er1den. Al9B/J\Ql1!1 Vr.iprv.r.i<1rden van cpdrachtgevcrt. :zi1n 
:>Jc<;hi:; "an 1oe;i.:1a ::tria 1rn.11~11 .;.n "oor ~over dew ult<!rukllalijk !lclvlflelljk door o!l:i:iij~ Ganvaani · ~~~"? ,,,. 

- I 
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Reststoffen Energie Centrale B.V. (REC) 
T.a. v. de heer S. Bosch 
Postbus 49 
8860 AA HARLINGEN 

Leeuwarden, 5 maart 201 O 
Verzonden, 0 9 MAART 2010 

: 00883066 
: Omgevingsvergunningen en Toezicht 

provinsj e frysian 
provincie fryslan ~~ 

postbus 20120 

8900 hm lecuwardcn 

snekcrtrcbvcg \ 

1clcfoo11: (05B) 292 59 25 

telefax: (058) 192 S l 25 

www. fryslan .11) 

c·mail: provlncic@fryslan.nl 

Ons kenmerk 
Afdeling 
Behandeld door 
Uw kenmerk 
Bijlage(n) 

: ing. D.J. Haasjes I (058) 292 55 89 ofhaasjes@fryslan.nl 

: Overzicht niet-uitputtende lijst aanvullende informatie 

Onderwerp : Wet milieubeheer I nadere gegevens 

Geachte heer S. Bosch, 

Op 26 september 2007 hebben wij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet mili
eubeheer ontvangen voor het oprichten en in werking hebben van een Reststoffen Energie 
Centrale (verder: REC), Lange Lijnbaan 14 te Harlingen. 
Bij besluit van 16 december 2008 hebben wij hiervoor de gevraagde vergunning verleend en 
in haar uitspraak van 13 januari 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (hierna Afdeling) deze vergunning vernietigd. Dit heeft tot gevolg dat wij een nieuw 
besluit moeten nemen op uw aanvraag naar de huidige stand van zaken en met inachtne
ming van die uitspraak. 

Om een nieuw besluit te kunnen nemen op uw aanvraag hebben wij aanvullende informatie 
nodig. Daarom verzoeken wij u de aanvraag aan te vullen en/of te wijzlgen. U dient bij het 
verstrekken van deze informatie niet alleen rekening te houden met de uitspraak van de Af
deling, maar oak ender meer met het in deze zaak uitgebrachte deskundigenbericht van de 
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, de huidige feiten en omstandigheden en de wet
en regelgeving zoals die thans van kracht is. 

In de bijlage treft u een overzicht aan van onderwerpen waarover wij in ieder geval nadere 
gegevens nodig hebben. Deze onderwerpen zijn voorzien van vragen. 
Het overzicht betreft geen uitputtende opsomming en wij wijzen u erop -wellicht ten over
vloede- dat u verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de aanvraag. 

Bij dit alles vragen wij uw bijzondere aandacht voor de leesbaarheid, consistentie in de aan
vraag, alsmede consistentie in relatie tot andere procedures ten behoeve van de REC. 

- ·1 I 2 - Ons kenmerl\ : 00883066 
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provinsje fryslan 
provincie fryslan ~ 

Na ontvangst van de gewenste lnformatie wordt deze door ons beoordeeld. Hiervoor zullen 
wij enige tijd nodig hebben. 
Zoals bij u bekend loopt er op dit moment een handhavingstraject van de provincie bij de 
REC, waarbij u in de gelegenheid bent gesteld een volledige ('ontvanl<elijke') aanvraag bij 
ens in te dienen. Het is voor u van belang dat wij v66r 26 april 201 O hebben beoordeeld dat 
uw aanvraag volledig is In verband met het lopende handhavingstraject. 
Op grand van het voorgaande Wijzen wij u op uw belang de benodigde informatie tijdig, re
kening houdend met een reele beoordelingstermijn, bij ons in te dienen. De benodigde be
oordelingstermijn is afhankelijk van de omvang en aard van de gewijzigde c.q. aangevulde 
informatie en zal in ieder geval ten minste een week bedragen. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u hiervoor contact opne
men met de heer N.G. Kistemaker, telefoon 058-2925205. 

Hoogachtend, 

J.A. Jorritsma, voorzitter 

~ 
u.=..._.."rr,LJ n rm , secretaris a.i. 
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Overzicht niet-uitputtende lljst aanvu/lende informatie 

Tabel 1 is gebaseerd op de in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State van 13 januari jl.1 gegrond verklaarde beroepen. 
Tabel 2 is gebaseerd op andere gebreken in de bestaande aanvraag. 

Tabel 1 en 2 zijn niet uitputtend. Oat wil zeggen dat indien de aanvraag wordt aangevuld 
overeenkomstig onderstaande tabellen daarmee niet gegeven is dat een op basis van 
die aanvulling verleende Wm-vergunning in rechte stand houdt. Het is de 
verantwoordelijkheid van de aanvrager om tot een complete aanvraag te komen. 

De tabellen zijn op thema geclusterd, waarbij de volgende afkortingen warden 
gehanteerd: 
Lucht: 
W&R: 
Tech: 
Bodem: 
Licht: 
Afval: 
Geluid: 
Ecologie: 
RvS: 

aspecten met betrekl<ing tot lucht (emissies, verspreiding etc.) 
aspecten met betrekking tot Wet en Regelgeving 
technisch inhoudelijke aspecten 
bodem(gerelateerde) aspecten 
aspecten met betrekking tot licht(hinder) 
aspecten met betrekking tot onder andere de acceptatie van het afval 
akoestische aspecten 
ecologische aspecten 
ultspraak Raad van State d.d. 13 januari 2010 (zaaknummer 
200900542/1 /M1) 

Zaaknummer 200900542/1/M1. 



1. Aanvullende informatie gebaseerd op Raad van State uitspraak, gegrond verklaarde 
beroepen 

:Nr~·· ·-rhema · item- .. ondervierp - · -. 
1. Lucht RvS S02 en HCI 

2.21 Geef inzicht in de cross-media effecten als gevolg van het 
aanscherpen van de gestelde emissienormen ten opzichte 
van de aanqevraaqde emissiewaarden. 

2. Lucht RvS Geur 
2.25 Overleg een nieuwe geurrapportage waarbij onomstotelijk 

wordt aangetoond dater geen geuremissie l<an 
plaatsvinden uit de bunker gedurende reguliere actlviteiten 
(onder andere het inzichtelijk maken van het 
ventilatievoud) en waarin tevens wordt ingegaan op de 
situatie gedurende calamiteiten, stop- en stilstand. Ook 
dient de geuremissie van de op- en overslag op het 
buitenterrein in de overweging meegenomen te worden. 

3. Lucht/ RvS Verspreidingsberekening 
W&R 2.26 Overleg een nieuwe verspreidingsberekening waarbij 

rekening wordt gehouden met de invloed van de 
Waddenzee (onder andere depositie van NOx) en de 
invloed van de nabijgelegen windturbine. Houd hierbij in 
ieder geval rekening met: 
• juiste terreinruwheden; 
• afmetingen van bestaande (en mogelijk toekomstige) 

gebouwen; 
• het effect van de zeedijk op de berekeningen; 
• de emissie van fijn stof (als PM 2,5) en fluoride; 
• toekomstige bebouwing . 

Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van door 
deskundigen geaccepteerde berel<eningsmethoden. 
Daarnaast dient onderbouwd te warden op welke wijze 
wordt uitgegaan van een of meerdere worst case 
scenario's. 

4. Lucht/ RvS Storingen 
Tech 2.28 Overleg een gemotiveerd overzicht van de potentiele 

storingen inclusief de gevolgen van storingen voor 
milieuemissies, de maximale tijdsduur dat deze situatie 
kan optreden en maatregelen om het effect van een 
storing en/of calamiteit tot een minimum te beperken. 
Besteed daarbij specifiek aandacht aan het effect van een 
storing op de geuremissie uit de afvalbunker (r.o. 2.25) en 
op de emissie van stof (r.o. 2.28). Specifiek voor het 
doekenfilter aangeven op welke wijze storingen 
ondervangen warden en verhoogde emissies warden 
voorkomen. 

5. W&R RvS Opslag van brandbaar afval 
2.29 Geef een overzicht van preventieve maatregelen om brand 



6. Bodem RvS 
2.30 

7. Licht RvS 
2.31 

Bodemverontreiniglng 
Dien aanvullend op de vergunnlngaanvraag een nulsituatie 
bodemonderzoek en een bodemrisicodocument in. 
llchthlnder 
Overleg een lichtrapport dat is gebaseerd op de richtlijnen 
van de Commissie Lichthinder van de Nederlandse 
Stichtin voor Verlichtin skunde NS 



8. W&R RvS Leesbaarheld en consistentie 
2.6 De aanvraag dient zodanig te warden aangevuld dat deze 

als geheel (waaronder de gebruikte getallen) overzichtelijk 
en consistent is. Geen van de aanvullingen mag in strijd 
zijn met uitgangspunten en randvoorwaarden in de overige 
aanvraa . 

9. W&R nvt Actualisatie en naleefbaarheid 
De vergunningaanvraag dient geactualiseerd te warden 
naar de huidige wet- en regelgeving (waaronder de 
Waterwet) , de huidige (inzichten in de) Beste Beschikbare 
Technieken (waaronder de BREF Energy Efficiency versie 
februari 2009) en het huidige overheidsbeleid. 
Geef aan waar eventuele wijzigingen in de bedrijfsvoering 
optreden ten opzichte van de situatie in de vernietigde 
vergunning en motiveer de naleefbaarheid van deze 
wi'zi in en. 

10. W&R nvt Concretiseer 
Concretiseer de aspecten die in de oorspronkelijke 
aanvraag open zijn gelaten (bijvoorbeeld de toe te passen 
brandstof ten behoeve van de steunbranders . 

11 . MER nvt MER 
Geef gemotiveerd aan of met het huidige MER kan warden 
volstaan en vul indien noodzakelijk het MER aan. Betrek 
bij de motivatie onder andere de huidige stand van 
(inzichten in) technologie en nieuwe wet- en regelgeving 
en beleid (onder meer het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-
2021 - LAP2 . 

12. Geluid RvS Geluld 
2.14 Overleg een geactualiseerd geluidrapport waarin (nieuwe) 

activiteiten in de (aanvulling op) de aanvraag warden 
meegenomen en huidige inconsistenties met andere 
rapporten (lucht) warden gecorrigeerd (onder andere 
aantal verl<eersbewe in en , verla in van schoorsteen . 

13. Afval Acceptatie van afval 
Overleg een geactualiseerd en zelfstandig leesbaar AV en 
AO/IC-document. Deze dient in overeenstemming 
gebracht te warden met het LAP2 en daarom ondermeer 
te beschikken over een beschrijving van de administratieve 

rocedures 
14. Tech Transparantie energierendementen 

Geef een compleet inzicht in de energiebalansen en de 
hieruit resulterende ener ierendementen. 

15. Lucht Lucht 
Geef een goede motivatie waarom een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de emissie in de opstartperiode en de 
inregelperiode en de reguliere bedrijfsvoering en motiveer 
de len te van de verschillende eriodes. 
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Het College van Burgemeester en 
Wethouders van de geme.ente HarUngen 
P~tbus 10. 000 · 
8860 HA HARLINGEJll 

Oudehaske, 25 februari 2009 
Kenmerk: 09;1)2317 (REC u G 0.8,4) 

Gemeente HARLINGEN 
' lngakome.-n 

-3 MWr 2009 

No. 0 . OrJO't 33 

Onderw!rp: Onderbcawlng (zee)haven gebondenheid Reststoffen Energie Centrale 

Geacht College, 

Op 5 riovesriber :2007 hebben wlj u een aanvraag voor een b6uwvitrgJ:Jnnfng. voor het hoof dgeba~ 
van de Rf;)StstoffeoE.nergieCentrale (REC) toegestuurd. In dez~ aa.nyutlins·op de bouwaanvraag Y,fillen 
wlj u g~ag Tn detail ·1nfermeren over de (zee}haven gebondenhe!d van de BE<: •. Deie brief zouden { 
y.ilj fn de plaats wfllen stellen van de eerder sestuurde brief vag.29 septem~r 2.00B (kenmerk! 
oa.11791 !REC G C.B.4.2) Onderbouwlne (zee)havengebondenheld Re:Ststaffen EhefBle Centtale). 

I) 

De lndustrieh1wen ln Harlingen is mEt name bedoeld 'll9or cfe vestlglng van zeehaven gebol'lde11 
bedrljven, ln het Vfgerende bestemmingsptan wardt dft in artJkcl 3 bij de - lnst11..1ctfes - ats volgt 
verwoord: 

"CJP.streefd wordt naar de vestlglng van zeehavensebonden bedr1Jven·dif: niet·b1;1{astt::nd ztjn vaor 
bet ml(feu van di! Waddenzee. In relotfe tot de haveng.ebondenheid vanb.edHJven~al de 
rt:J~laatbaarheid von bedrljven afhankelijk wnrden gesteld von de mare·van. afhanke.lf)kheld von 11et 
bedrl}f van de aan· en ofvoer over zr1e don we/ de llgglng aon zee. '' 

Uit deze lnstructle kunnen de votgende belangrljke l<enmerken c.q. voorwaarden voor de vestfgfng 
op de lndustrlehaven in Hart1ngen worden gehaald: 

1. 
2. 

3. 

Ad.1 Belastlng van het milieu van de Wadderrz 

In de procedure voor het ver~rljgen van et!~Jgi?. n.g op grand van de Wet. ~llieu~~heer·:is ook 
een MmeuEffectRapport opgesteld. Op basis van de rfch~neR \<and~ Commtssie-m.e.r. ts·fn dlt 
rapport ook onderzoek gedaan naar de effecten .v4ft de lnr1clltlng op de·fiora en fauna (bljlage 6.1 
van het MER} en de natuur (bljlage 6. 2 vah·het MER) van het Natura·2000 gebl,ed Waddenzee. De 
be Ide onderzoel<en laten z1en dat de gevolgen van de REC voor de Wadden:zee verwaarloosbaar ztjn. 

Dmrln ls handelsrui:un VIJh Re$1&toffun'Enei:gleC6ntr~le B.V. (REC) ' 
pla J>Cl'rthus 650,8440..t\R.REERENWfil\li Uc Dollen 1-1, 84&.5 SB OIJDEHAsl<Il 

T(0513)'61 '500 F(0Sl3}6td510 Url'D.t.'tlmrill.nJ 
JM<: 011!?.1«9; llTW·t11". 8Ja3.54.9'5.DOJ; Ra.bobnnk tl.1>2.99.361 
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De prov1ncie Frystan resp. het Mlnisterle-van LNV heb~n t;i1.1$ dan oak$chriftetljk la.ten weten dat 
voor de realtsatie van de REC een ver.gunnlng op gro~ van de Natuarbesc:hermi11gsv1et t.q. een 
onthefflng op grand van de rtora en Faunawet ntet nood:zakelljk iijn. 

Ad. 2 Vervoer over water of lfgging aan zee 

Vervoer over water ls vanaf het eerste begin van het pr~ject onclerw.erp van ges~rek ~evreest met 
de gemeente Har\1ngen en de ontw1kkelingsmi:latsch~pp1J Harlfngen ~e~port. Omrin heeft. c!~arb1j de 
ln~ntte ultgesproken dat waar mogeUjk gebrulk 2al worden gero.aakt van vervoer over water .. 

HlerrnE"e worden twee doelstetllngen bereikt: 

t. het geeft invull1ng aan de prima1re doe.lsteJUng van de lm!ustrlehaven In Hartf ngen; 
2. het ontlast het wegvei:keer fn en r(lndom HarUnseo. 

Dete·intentte zal warden geconcretl~rd met het ondertel<.enen van een convenanttussen de drle 
partijen: Provfnde Fryslar'I, £em~nte Harlingen en Omrtn. 

Voor bmrin betekent de:ze afspraak dat wlj de verplichtlns op ens hebbe.n opgenomeo cm at~e voor 
de REC bestemd~ reststoffen (100.000 • 130.000 ton/jaat)1 vanaf Ec.op"rk·D.e Wier~e·1n f)udehaske, 
per schip naar Harllngen te tran!>porteren. De m.eest voor de hand lisgeJJC!e ro1.1te da~oor Is die 
over het Prin5es Margrtet kanaat en vervolgen~· l'iet van Harlnxmakanaal. 

Ad.3 Lig~lng.aan zee 

Dit derde p1mt fs technlsch van ~ard. De REC ts een energlecentrale rne~ afVal en reststaffen als 
brantJst.or. Voor de koel1ng van de laa~ardige wannte lmn geb~k warden gernaakt van 
vers.chlll~nde techn1eken (luchtkoelfng, waterkoeUni e.d.}. Oe BesrDes1'.4ande Techniek op basis 
van de IPPC (Europese- r1<:htllj11) is waterkoeUng. De betangrijkste rede~.(l~a.rvoor is het hogere 
energetlsche rendement wat een 12nergiecentrale met waterkoelfng kan ber.eiken. In de prakt1jk 
betekent dit dan ook dat de meeste energlecentr;lles geteiien zijn aao open water en bij voo"'eur 
aan zee door de gemlddeld laagste watertemperatuur. 

Ook het energetisch rendement van de REC wordt d11s in posltieve zin beYnvloed door cit: 
a;iinwezfgheid van de {Wadden}z~. 

Het tweede ~peclf1~ voordeel van dez.e plaats in de lndustrfehaven van Harlingen fs de 
aanwezlghe!d van de be:;taande Wannte:KrachtCentral.e (WKC) van Frlsia. Door de koppeling kan 
gebrulk warden gemaakt van bestaande voorzfenlngeQ (kaelwatersysteem en turbtne/generator). Dit 
geeft naast een lager lnvestelingsbedrag (econom1e) ook een m1Ueuhygtentsch voordeel, doordat 
nl~t twee koel.systemen in gebrolk zullen zijn. D!t grote synergle vaordeet is In N~derland maar op 
zeerwelnig ptaatsen te realfseren en·maakt het project REC lo Nederland tot op heden unlek. 

WJj vertrouwen u hlermee voldoeode te hebben gei'nform~rd, voor eventuele aanvullende vragen 
kunt u contact opnemen met de heer S. Bosch op 0513-614500. 

. . 
Bedrljfsdlrecteur Recyding 
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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 

, 
.J. a • •/lf-., 

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 volgt. 

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 
standaardrekenmethode 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'lnvloed; 
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 warden getoetst (toepasbaarheid en blootstelling). 

Direcoraat- Generaal 
Mllieubeheer 
Directie Klimaat & 
Luchtkwalitelt 
Luchtkw<iliteit 

Rijnstraat 8 
Postbus 20951 
2500 EZ Den Haag 
Jnterne postcode 650 

Contactpersoon 
mr. M.P.J . Hezemans 

T 070 339 81 53 
F 070 339 13 13 

Kenmerk 
DGM/K&L2009044 702 
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Naar aanleldlng van de laatste voorwaarde merk ik nog op dat het in sltuaties 
waarin de totale concentraties op of rand (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, 
Ruimtelijke Ordening en Milleubeheer, 
voor deze: 

Dlrecoraat- Gencraal 
Mllleubeheer 
Directle Klimaat & 
Luchrkwallteit 
Luchtkwallteit 

Kenmerk 
DGM/K&L2009044702 
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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 

besch i kki ng 

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 
verontreinigende 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 methode, als bedoeld in artikel 75, tweede lid, gebruik kan worden 
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; 

Dlrectoraat-Generaal 
Mllieubeheer 
Directie Klimaat en 
luchtkwaliteit 
Luchtkwaliteit 

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 grond 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 
windmolens. Daarbij gelden 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·invloed; 
- 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; 
- de achtergrondconcentraties zijn dusdanig laag dat, zelfs als de 

concentratiebijdrage van de schoorsteen met 50% wordt onderschat, de totale 
concentraties nag 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 wannee1· 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. 

Oirectoraat-Generaal 
Milieubeheer 
Directie Klimaat en 
luchtkwaliteit 

Kenmerk 
DGM/K&L2009044703 
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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 
bezwaarschrilt worden ingediend bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Mi\ieubeheer, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag. 
Het bezwaarschrift moet op grond 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 warden 
meegezonden. 

Voor algemene inlichtingen over het indienen van een bezwaarschrift kan de 
brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" over 
voorzieningsmogelijkheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
word en 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, 
Ruimte\ijke Ordening en Milieubeheer, 

Voor deze: 
de directeur-generaal Milieubeheer, 
a.I: 

Ghtl<vJaiTteit, 

Directoraat-Generaal 
Milleubeheer 
Directie Klimaat en 
luchtkwalltelt 

Kenmerk 
DGM/K&L2009044 703 
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Omrin I A fvalsturing Friesland N. V. 
t.a.v. de beer S. Bosch 
De Dolten 11 
8465 SB Oudehaske 

1111 brief" 

1mtkrv.·rrp 
Ontvangstbevestiging. 

Geacbte beer Bosch, 

ons m1mmcr 

BT20070270 
in bchm1deli11g hij 

A. de Vries 
a.de.vries@barlingen.nl 

•• 
~~ 
GEMEENTE HARLINGEN 

DI! WIEA~E 

B NOV 2007 

Behandelen tf-... RrJ Li , / 
Kooie 
Archiefcode a. . ~ . ,.. · . I • 

dtillllTl vcrzc111de11 

7 november 2007 0 7 NOV 2007 
toc.~tcl hijl11gc:n 

0517 - 492276 

Hierbij delen wij u mee dat wij, d.d. 6 november 2007, van u een aanvraag om bouwvergunning 
hebben ontvangen voor het bouwen van een Reststoffen Energie Centrale op bet perceel plaatselijk 
bekend Lange Lijnbaan te Harlingen, kadastraal bekend gemeente Harlingen, sectie F, nr. 1449 
dis . 

Uw aanvraag om bouwvergunning zal in behandeling warden genomen door bovengenoemde 
ambtenaar. Voor eventuele vragen kunt u bij deze medewerker van het bureau bouw- en 
woningtoezicht terecht. 

Er op vertrouwende u voldoende te hebben gei'nformeerd. 

Hoogachtend, 
Bur_gemeester en wethouders van Harlingen, 
namens dezen, 
medewerker afdeling VROM, 

Ji_~~ 
A. de Vries. 

.PoschLJS 10.000. 8860 HA Harling:i:n 
\loorstraat 35. 8861 BD HHrlingi:u 
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Hoofdstuk O Samenvatting 

§ O. t lnleiding 
Voor u ligt de samenvatting van het milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld voor de oprichting door 
Omrin van een ReststoffenEnergieCentrale (REC) op het industrieterrein De lndustriehaven in 
Harlingen. In deze REC warden niet-gevaarlijke brandbare afvalstoffen en reststoffen van huishoudens 
en bedrijven via verbranding omgezet in energie. Deze energie (103 MW) wordt in de vorm van 
warmte geleverd aan de omliggende bedrijven (m.n. Frisia Zout) en wordt deels omgezet in 
elektriciteit. 

Voor een dergelijke installatie is ten minste een vergunning op grond van de Wet milieubeheer vereist. 
Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteit moet ook een zogenaamde m.e.r.
procedure warden doorlopen. Dit betekent dat voor de besluitvorming over de aanvraag om 
milieuvergunning(en) een milieueffectrapport (MER) moet warden opgesteld. In dit MER warden de 
aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, varianten en alternatieven daarvoor inclusief de 
verwachte milieugevolgen in beschouwing genomen. 

Ats initiatiefnemer voor de onderhavige procedure treedt op: 
Naam bedrijf: Omrin I Afvalsturing Friesland NV 

Bezoekadres: 

Postadres: 

Contactpersoon: 
Telefoon: 
Telefax: 
E-mail: 

Bevoegd gezag zijn: 
Naam: 
Postadres: 
Telefoon: 
Contactpersoon: 

Locatie Ecopark De Wierde 
De Dolten 11 
8465 SB OUDEHASKE 
Postbus 650 
8440 AR HEERENVEEN 
S. Bosch (Manager REC) 
0513 - 614500 
0513 - 614510 
info@omrin.nl 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslan 
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. 
058 - 292 59 25 
dhr. A. Oldenkamp (vergunningverlener) 

In deze samenvatting van het MER vindt u achtereenvolgens de volgende onderwerpen: 
doel en rnotivering voorgenornen activiteit 

• beschrijving voorgenomen activiteit 
• milieueffecten 
• afweging milieueffecten voorkeursalternatief 
• beschrijving voorkeursalternatief, waarvoor de milieuvergunning wordt aangevraagd. 

De volledige tekst van het MER kunt u downloaden van onze website (www.omrin.nl), de website van 
de provincie Fryslan (www.fryslan.nl), of opvragen bij dhr. S. Bosch van Omrin (tel. 0513 614500, e
mail: info@omrin.nl). 
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§ 0.2 Achtergrond, doel en motivering van de voorgenomen activiteit 

0.2.1 Afvalscheiding en recycling 
Omrin zamelt huishoudelijk en bedrijfsafval in en verwerkt het in de eigen scheidings- en 
bewerkingsinstallatie (SBI) op Ecopark De Wierde. Met een capaciteit van 230.000 ton per jaar is deze 
scheidings- en bewerkingsinstallatie een van de grootste afvalbewerkingsinstallaties in Noord· 
Nederland. Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden in afvalsoorten die weer kunnen worden 
gerecycled. De installatie wint papier en plastic,metaal, steen, glas, zand en organisch materiaal uit 
het restafval. Het organische materiaal wordt vergist waardoor biogas ontstaat. Dit biogas wordt 
samen met het stortgas in energie omgezet. In totaal kan hiermee in de energiebehoefte van zo'n 
12.000 huishoudens worden voorzien. Circa zestig procent van het huishoudelijk afval en daarmee 
vergelijkbaar bedrijfsafval kan worden hergebruikt. Het brandbaar afval dat na de scheiding 
overblijft, wordt gestort of afgevoerd naar een externe afvalverbrandingsinstallatie. 

0.2.2 Tekort aan verwerkingscapaciteit 
In Nederland bestaat een groat tekort aan verwerkingscapaciteit voor afval. Hierdoor wordt het 
grootste deel van het brandbare afval van Omrin nu gestort, in plaats van dat het nuttig wordt 
toegepast door het via verbranding om te zetten in energie. Het tekort aan verbrandingscapaciteit in 
Nederland is ca . 2 miljoen ton per jaar. Ook in Duitsland, Frankrijk en Belgie is de komende jaren 
sprake van een structureel tekort aan verbrandingscapaciteit. Onderzoeken tonen aan dat in ieder 
geval tot 2012 een tekort aan verwerkingscapaciteit blijft bestaan. 

De marktsituatie met het tekort aan verbrandingscapaciteit, gevoegd bij het streven van Omrin om 
afval zoveel mogelijk nuttig toe te passen, heeft ertoe geleid dat Omrin zich eind 2005 is gaan 
orienteren op de mogelijkheid voor een eigen eindverwerkingsmogelijkheid voor het brandbaar afval. 

Na onafhankelljk onderzoek is gekozen voor een eigen afvalverbrandingsinstallatie in de vorm van de 
zogenaamde ReststoffenEnergieCentrale (REC). In de installatie wordt onder andere het brandbaar 
afval dat vrijkomt uit de scheidings- en bewerkingsinstallatie middels verbranding omgezet in energie. 

0.2.3 Toepassing vrijkomende warmte 
De warmte die bij de verbranding ontstaat moet op basis van het Nederlandse beleid (LAP) zo nuttig 
mogelijk worden toegepast. Dit kan in de vorm van warmte (stoom) of in de vorm van elektriciteit 
(door de warmte m.b.v. een turbine om te zetten in elektriciteit). Door direct warmte te leveren aan 
een grote energiegebruiker wordt een veel hoger energierendement bereikt dan bij een installatie 
met alleen maar elektriciteitsopwekking en levering aan het net. Bouwen in de directe omgeving van 
een grote energiegebruiker biedt bovendien een ander groat voordeel: de fossiele brandstof die door 
deze gebruiker wordt ingezet bij het productieproces. kan dan warden vervangen door energie uit 
afval. 

Omrin heeft onderzocht welke bedrijven in Friesland de grootste energieverbruikers zijn. 
Binnen de provincie Fryslan is betrekkelijk weinig energie-intensieve bedrijvigheid. De top 5 van 
energieverbruikers in Fryslan is: 
• Bergumermeer Centrale (Electrabel) Burgum 
• Warmtekrachtcentrale (WK() Harlingen 
• Friesland Consumer Products Leeuwarden 
• Rendac Bergum BV Burgum 
• Lamb Weston/Meijer vof, Oosterbierum. 

Bij deze locaties heeft Omrin gekeken waar fysiek en planologisch ruimte is voor een dergelijk 
initiatief. Door deze twee zaken te combineren kan dan de meest optimale vestigingslocatie warden 
bepaald. 
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Ti b ls a e . 1 f {" "k l . i A wegmg moge 11 e ocat1es voor vesll~ ng met grote energiegebru fk ers 

Locaties Energievraag t.o. v. Fysieke rulmte Bestemmingsplan 
productie REC 

1. Bergumermeer Centrale Veel groter (ca . factor Beschikbaar Niel passend bij initiatief 
Burgum 5 hoger) (Cal. 4 bedrijf) 

2. WKC Harlingen Vergel ijkbaar Beschikbaar op ca. 300 Cat. 4 bedrijven toegestaan 
meter afstand 

3. Friesland Consumer ca. 50% Niet beschikbaar (in de Niet passend bij initiatfef 
Products Leeuwarden stad Leeuwarden) (cat. 4 bedrijf) 

4. Rendac Bergum BV ca. 35% Niet binnen beperkte Niel passend bij initiatief 
afstand beschikbaar (cat. 4 bedrijf) 

5. Lamb-Weston/ Meijer vof ca. 15% Beschikbaar (landerijen Ntet passend bij initiatief 
Oosterbierurn aanwezig) (cal. 4 bedrijf) 

Op basis hiervan is geconcludeerd dat de lndustriehaven in Harlingen de meest geschikte locatie is 
voor de realisatie van de REC. De huidige WKC Harlingen zorgt, met een aardgasgestookte ketel, voor 
elektriciteit en warmte (in de vorm van lage druk stoom) voor Frisia Zout B.V. en andere gebruikers in 
de omgeving. Frisia Zout gebruikt nu per jaar 75 miljoen m3 aan aardgas. Deze enorme hoeveelheid 
kan worden vervangen door de vrijkomende warmte ult de REC te benutten. De REC wordt dan als het 
ware de energieleverancier van Frisia Zout. 
In de directe nabijheid van de WKC Harlingen is bovendien een perceel van voldoende omvang 
beschikbaar en het bestemmingsplan laat de voorgenomen activiteit toe. 

Voordat definitief is gekozen voor lndustriehaven te Harlingen, is ook onderzocht of vestiging van de 
REC op Ecopark De Wierde wenselijk c.q. mogelijk is. Op of nabij deze locatie zijn echter geen grote 
energiegebruikers (in de vorm van warmte en/of elektriciteit) aanwezig. Bovendien heeft de 
gemeente Skarsterlan (waar Ecopark De Wierde is gevestigd) al in een vroegtijdig stadium aangegeven 
niet bereid te zijn mee te werken aan aanpassing van het van kracht zijnde bestemmingsplan. 

Op 25 mei 2007 hebben de aandeelhouders van Afvalsturing Friesland NV (onderdeel Omrin) ingestemd 
met de realisatie van een eigen REC op industrieterrein De lndustriehaven te Harlingen. 

De doelstelling van het voomemen luidt dan ook als volgt: 
Oprichting van een installatie voor de thermische conversie van middelcalorische afvalstoffen op De 
tndustriehaven (havenbekken) te Harlingen, op een bedrijfseconomisch en miiieuhygienisch 
verantwoorde wijze. 

Gelet op het eigen aanbod van afval binnen Omrin is gekozen voor een verbrandingscapaciteit van ca. 
228.000 ton/jaar. Omdat verbranding een bewezen techniek is voor de thermische conversie van afval 
(afval door middel van verbranden omzetten in warmte) is voor deze techniek gekozen. Bij 
verbranding komen twee soorten ovens in aanmerking: een wervelbedoven of een roosteroven. Omrin 
kiest voor een roosteroven omdat die een hogere fle>dbiliteit heeft en daarom bedrijfszekerder is. 
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~ 0.3 Beschrijving van de voorgenomen activiteit 

Allereerst wordt opgemerkt dat in het MER is uitgegaan van de voorgenomen activiteit (VA) zoals 
beschreven in de startnotitie. Gedurende het ontwikkelingstraject zijn enkele aanpassingen 
daargevoerd. Deze vaorgenamen activiteit (VA) wordt in dit hoafdstuk beschreven (haofdstuk 0.3). 
Aansluitend warden varianten (5 stuks) voor onderdelen van de voorgenomen activiteit beschreven en 
beoordeeld en worden de reele varianten samengesteld tot een meest milieuvriendelijk alternatief 
(afgekort: MMA) samengesteld. 
In haafdstuk 0.4 warden de milieueffecten van de vaargenamen activiteit en de 5 varianten 
gepresenteerd. 
In hoofdstuk 0.5 warden de milieueffecten beoordeeld en wordt voor een aantal onderdelen van het 
MMA gekazen. Voor die uiteindelijke configuratie -dit is het zogenaamde voorkeursalternatief 
(afgekort: VKA)- wordt -zoals omschreven In hoofdstuk 0.6- de milieuvergunnlng aangevraagd. 

O.J. I Vestigingslocatie 
De vestigingslocatie voor de REC is de lndustriehaven van Harlingen. Zoals aangegeven zal de REC 
warden opgericht op (de uitbreiding van) het industrieterrein, dat is gelegen aan de noordoostzijde 
van Harlingen, in de directe nabijheid van de WKC Harlingen. In onderstaande figuur is e.e.a. 
geschetst. 

. 
' ' 

•' 

. 
' ' 

' 

-1 

t 

./ 

Figuur S. 1 Ligging REC 

·-. . . . . . . 
·-·--·1 REC Onuiu -

De locatie is goed bereikbaar via de weg (N31) en het water (Van Harinxmakanaal, Tjerk Hiddessluizen en 
lndustriehaven) . 
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De (zee)haven van Harlingen grenst aan c.q. mondt uit in de Waddenzee die vanwege de belangrijke 
natuurfunctie is aangewezen krachtens de Habitat- en Vogelrichtlijnen, de Natuurbeschermingswet, 
(provinciale) ecologische hoofdstructuur e.d. 

0.3.2 Terreininrichting 
Het gebouw is op het hoogste punt 44 meter. De breedte van de installatie is 35 meter en de lengte 180 
meter. De installatie draait 24 uur per dag, 7 dagen per week (behalve tijdens onderhoud) . 
De te verbranden afvalstoffen worden in gesloten containers per as of per schip aangevoerd. Voor de 
aanvoer per schip wordt een kade aangelegd. De aan- en afvoer per vrachtauto gebeurt op werkdagen 
vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur. De aan- en afvoer over water kan gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per 
week plaatsvinden. 

0.3J Acceptatie van afvalstoffen 
De ontwerpcriteria van de REC zijn gebaseerd op de maximaal te verwachten gehalten aan 
verontreinigingen in de afvalstoffen. Het algemene uitgangspunt voor de acceptatie van de afvalstoffen is 
dan ook dat alle afvalstoffen moeten voldoen aan de ontwerpcriteria van de REC. In het acceptatie- en 
verwerkingsbeleid, behorende bij de aanvraag, is bepaald dat afvalstoffen die niet voldoen aan deze 
ontwerpspecificaties ook niet zullen worden verwerkt. Voor de toetsing aan de acceptatiecriteria maakt 
het geen verschil of het afval afkomstig is van Omrin-locaties of derden en/of huishoudelijk afval wordt 
voorgescheiden of niet. De acceptatie-eisen zijn identiek. 

0.3.4 Proces- en installatiebeschrijving 
De ReststoffenEnergieCentrale (REC) is bestemd voor de verbranding van niet-gevaarlijke brandbare 
afvalstoffen. Met name huishoudelijk afval wordt verbrand, en daarnaast wordt grof huishoudelijk afval , 
niet-gevaarlijk bedrijfsafval en residu van bouw- en sloopafval verbrand. Het huishoudelijk en het 
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval is grotendeels, voordat het in de REC wordt gebracht, mechanisch 
gescheiden in de scheidings- en bewerkingsinstallatie (SBI) van Omrin op Ecopark De Wierde. 

Bij het technisch ontwerp van de REC wordt de laatste stand der techniek (voor elk onderdeel) als 
uitgangspunt gebruikt. De REC bestaat uit de volgende installatieonderdelen: 

errnl -----+I ontven~I- ,.....---.. 
• en opslaghel ---+ ..... l _ o_\·c_n__, 

- .•. u,., 

l'"'"l~.w,, 

f ·nTitJ 7.0111 II I' 

• 

FJguur S. 2 Blok.schema voorgenomen activiteit 

\ncding.,. 
\\UICI hul~tuJn 

t 

l.........,,__k_·e_1c1_ .......... I ~ RGR 

• 
~licgas 

n:sidul'll 

II>~_..,. clcktncilcil 

gcreinigd rookga~ 

• I schoorstcen 

Vanwege het productieproces is het van belang dat de REC niet zonder aanvoer komt en een constante 
hoeveelheid stoom aan de zoutfabriek kan leveren. Dit betekent dat een ontvangsthal nodig is voor een 
werkvoorraad van minimaal 4 dagen (2.500 ton). 
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Figuur S.3. lijaanzicht Reststoffenenergiecentrale Omrin te Harlingen 
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Ontvan8st afval 
In de ontvangsthal zijn 4 losplaatsen aanwezig waar het afval kan worden gelost. De kraanmachinist 
heeft twee poliepkranen en een shredder tot zijn beschikking om de aangevoerde afvalstoffen tot een 
homogene brandstof te maken. De grove delen in het aangevoerde afval worden eerst door middel van 
de shredder verkleind (< 30 cm). Vervolgens warden de afvalstoffen systematisch omgeschept in een 
apart deel van de bunker (het zogenaamde brandstofbed), om een homogene voorraad aan brandstof 
te verkrijgen. Dit homogeniseren is van belang voor het verdere proces. Hierdoor wordt een 
gelijkmatiger verbranding en Uitbrand van de afvalstoffen gerealiseerd en een stabielere 
stoomproductie en een gelijkmatiger samenstelling van de rookgassen. De afvalstoffen op het 
brandstofbed worden vervolgens met dezelfde poliepkranen in de doseertrechter gebracht. 

Roosteroven 
Voor de REC is gekozen voor een roosteroven. Vanuit de doseertrechter wordt het afval in de oven op 
een mechanisch bewegend rooster gebracht. Door de hoge temperatuur treden (1) drogen en 
ontgassing, (2) verhitting, (3) verbranding en (4) uitbrand op. De uitgebrande bodemassen vallen via 
een schacht in de met water gevulde ontslakkers. De ontslakkers voeren de gebluste bodemassen naar 
transportbanden, waar ze worden afgevoerd naar een tussenopslag/verwerking. Na afkoeling warden 
de bodemassen afgevoerd voor nabewerking/opslag ten behoeve van nuttige toepassing. 

Rookgasrelnlgf ng 
De rookgassen na de verbranding bevatten energie in de vorm van warmte, die in een stoomketel 
wordt overgedragen aan stoom, die wordt afgevoerd (naar WKC Harlingen). Voor de voorgenomen 
activiteit zijn de volgende stoomparameters gehanteerd: 40 bar, 400 ·c. 
Ondanks het feit dat zoveel mogelijk procesgei'ntegreerde maatregelen worden genomen om de 
vorming van verontreinigingen te voorkomen, worden de vrijkomende rookgassen v66r afvoer 
behandeld in een rookgasreiniginginstallatie (RGR). De voorgenomen activiteit kende een 'semi
droog' systeem, maar is feitelijk een nat RGR-systeem waarbij de afgassen na ontstoffing door een 
natte gaswasser warden geleid en het afvatwater wordt behandeld in een sproeidroger, zodat geen 
afvalwater behoeft te warden geloosd. De REC is daarmee 'procesafvalwater-vrij' .Om aan de 
specifieke Nederlandse NO,-eis (stikstofoxide) van 70 mg/Nm 3 te kunnen voldoen wordt een 
zogenaamde niet-katalytische stikstofverwijdering (SNCR) toegepast. 

o.:u Milieuaspecten 
In het kader van het MER warden de milieuaspecten van de REC in kaart gebracht om te kunnen 
bepalen wetk effect de REC heeft op het milieu en welke maatregelen kunnen of moeten warden 
genomen om deze effecten te beperken of te voorkomen. Bij de REC hebben de milieu-aspecten 
vooral betrekking op: 
• schoorsteenemissies inclusief geur; 
• geluid; 
• energie. 
In het hiernavolgende wordt hieraan nader aandacht besteed. Voor de overige aspecten zoals 
'bodem', 'oppervlaktewater', 'externe veiligheid' en 'verkeer' wordt verwezen naar het MER. 
Opgemerkt wordt dat sprake is van (zeer) geringe tot verwaarloosbare effecten, die bovendien voor 
zover van toepassing dan tot de inrichting zelf en de directe omgeving beperkt blijven. 

o.:u.1 Schoorsteenem;ssies 
De REC zal Leiden tot schoorsteenemissies, die door toepassing van een uitgebreid systeem van 
rookgasreiniging (RGR) zoveel mogelijk zullen warden beperkt. De strenge, wettelijke eisen uit het 
Besluit verbranden afvalstoffen (BVA) zullen hierbij als uitgangspunt warden genomen alsmede de 
Europese prestatierange die op het gebied van afvalverbranding wordt bereikt (IPPC-richtlijn). 
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o.J .5.2 Geur 
Uit de schoorsteen zal met de gereinigde afgassen een zekere geuremissie vrijkomen. Per jaar staat 
de installatie zo'n 760 uur stil in verband met onderhoud. Tijdens deze periode kan middels 
natuurlijke trek via de roosters en deuren enige geuremissie ontstaan. Ook bij de slakkenbunker is 
sprake van een zekere geuremissie. 
De geuremissie wordt zoveel mogelijk beperkt door zo min mogelijk activiteiten in de open lucht te 
laten plaatsvinden. De aanvoer van het afval geschiedt in gesloten containers of in balen omwikkeld 
met folie. De opslagruimte van het afval (bunker) is gesloten en de verbrandingslucht wordt 
aangezogen vanuit deze ruimte. Het gehele (verbrandings)proces vindt in gesloten ruimten plaats 
(wind- en waterdicht). 

0.3.:'.3 Geluid 
De nieuwe installatie brengt uiteraard geluid met zich mee. Door de toepassing van Best Beschikbare 
Technieken (BBT) zal de geluiduitstraling naar de omgeving echter beperkt zijn. Zo is het gebouw 
opgebouwd uit een betonnen fundatie en vloer met daarboven een stalen constructie en een 
gei'soleerde dubbele aluminiumbeplating. 

o.3 .5.4 Energie 
De hoge druk stoom die in de ketel wordt opgewekt zal geleverd warden aan de bestaande turbine van 
WKC Harlingen. In de WKC vindt omzetting plaatsvindt naar elektriciteit en lage druk stoom. De 
elektriciteit en lage druk stoom wordt afgenomen door Frisia Zout en andere toekomstige gebruikers 
in de omgeving. 

OJ.6 Varianten en alternatieven voor de voorgenomen activiteit (VA) 

Op basis van het Besluit m.e.r. dienen de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit (VA) in een 
'breder perspectief' te warden geplaatst. Dit betekent dat alternatieven voor de voorgenomen 
activiteit moeten warden geformuleerd en de met deze alternatieven samenhangende milieugevolgen 
moeten warden vergeleken met die van de voorgenomen activiteit (VA). 
Eventuele alternatieven kunnen ontstaan door varianten voor afzonderlijke onderdelen van de 
voorgenomen activiteit te benoemen die zijn gericht op het voorkomen dan wel zoveel mogelijk 
beperken van de negatieve milieueffecten van de voorgenomen activiteit. 

In het voorliggend MER zijn (2) alternatieven voor de voorgenomen activiteit ontwikkeld te weten: 
1. het nulalternatief; 
Z. het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). 

In het nulalternatief wordt geen REC met een doorzet van 228 kton/jaar aan brandbaar restafval door 
Omrin in Harlingen gerealiseerd . In dat geval zal enerzijds behoefte (blijven) bestaan aan bestaande 
en/of in ontwikkeling zijnde verwerkingsmogelijkheden elders. Anderzijds zal (door WKC 
Harlingen/Frisia Zout) een blijvende vraag naar fossiele brandstoffen resteren van circa 75 mHjoen m3 

aardgas per jaar. 
Aangezien de milieugevolgen van alternatieve afzetmogelijkheden voor de onderhavige afvalstoffen 
sterk warden bepaald door de wijze van uitvoering ter plaatse en locatiespecifieke omstandigheden, is 
een nadere kwantitatieve invulling niet goed mogelijk. Derhalve is in het kader van het nul-alternatief 
uitsluitend aandacht besteed aan de milieukwaliteit in de directe omgeving. 

Het meest milleuvriendelijk alternatief (MMA) bestaat uit een combinatie van de Voorgenomen 
Activiteit (VA) aangevuld met een of meerdere varianten voor onderdelen van het proces en de 
installatie, gericht op een optimale bescherming van het milieu. In onderstaande tabel zijn de 
mogelijkheden benoemd die uiteindelijk in/als onderdeel van het MMA, in het MER zijn uitgewerkt. 
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Ti. b ls 2 a e 0 h ... M t T . d I' 'k l t" f msc n1ving ees m1 1euvnen e 11 a terna 1e 

WM Omschrljvlng Motlvatle 

1 toepassing droog systeem met geen pluim en hoge bedrijfszekerheid/robuust proces 
bicarbonaat voor RGR 

2 toepassinR SCR i.p.v. SNCR verlaainQ restemissie stikstofoxide (NO,) 

3 effect schoorsteenhoogte verlaging immissieconcentraties resp. betere inpasbaarheid in 

(70 of 44 i.p.v. 55 meter) landschap 

4 toepasslng geluidbeperkende verlaglng geluidsemissie 
maatreRelen 

5 verhoging stoomparameters hoger energetisch rendement ; risico op hoge temperatuur 
chloorcorrosie 

Met name de alternatieven MMA1 en MMA2 zijn gericht op de rookgasreiniging. In de tweede 
aanvulling op het MER is op verzoek van de werkgroep van de Commissie·m.e.r. naast het alternatief 
voor een volledig droge rookgasreiniging (MMA1) nog een complete vergelijking gemaakt met een 
volledig natte rookgasreiniging (variant binnen alternatief MMA 1 ). 

De conclusie is dat de milieueffecten van de alternatieven 'volledig natte rookgasreiniging (RGR)' en 
'droge RGR met b1carbonaat' weinig van elkaar verschillen. 

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste beschikbare technieken voor de verwijdering van de 
verontreinigingen schematisch weergegeven. De technieken die roen zijn gearceerd, zijn gebruikt 
voor het bepalen van het 'fNM. De technieken die blauw zijn gearceerd waren onderdeel van de 
voorgenomen actMteit (VA) . 

Ti.blSJ R k 1 · · a e oo :gasre nigmgstechnieken 
Verontreiniglngen Algemeen Technteken 

ultgangspunt 
Stof Afscheiden van stof Cycloneren Elektrostatlsch filter Doekenfllter 

voor verdere 
behandeling van 
rookgassen 

Zure componenten Nat systeem Semf-droog systeem Droot systeem • 
(zwaveldioxide, wassen met ttn • scrubber l.c.m. dosertnl van drop 
zoutzuur en bastsche en/of sproefdroger of het kalken 
waterstoffluoride) neutrale vtoetstof gebruik van een natrtumbtcarbonul 

baslsche stuny 
Stikstofoxiden Nlet·katalytlsche Katalytfs(he 

afbraak d.m. v. ~tf•(SCR). 
dosertng ammon ak Btjkomtnd YOOrdHt 
In de vuurhaard van extra efbruk 
(SNCR) KWSen - . 

Dioxinen /furanen Vorming tijdens het Het ,ebnJtk van SCR Gebrutk va" actfef 
verbrandingsproces kool In drqe VOl'm 
voorkomen door of natte slurry 
voldoen aan BVA· 
criteria (min. 2 sec. 
bij 850 °C) 

Kwik Scherpe acceptatie- Gebrulk van zure Gebruik van actfef 
eis voor de te wasser met diverse kool en absorptie 
verbranden addltieven van kwtk 
afvalstoffen 
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~ 0.4 Milieueffecten 

Ten behoeve van het MER is uitgebreid onderzoek verricht naar de gevolgen van de REC voor het 
omliggende milieu . Zo zijn een geluidsonderzoek, iuchtonderzoek en natuuronderzoek uitgevoerd. De 
resultaten van deze onderzoeken warden in deze paragraaf beschreven. 

De belangrijkste bron voor emissies (uitstoot) naar de lucht binnen de REC is de schoorsteen. De 
manier waarop de emissies zich in de atmosfeer verspreiden hangt af van de hoogte van de 
schoorsteen, de windrichhng, de turbulenties, de temperatuur, e.d . De geemitteerde stoffen warden 
in de omgeving verdund, verspreid en getransporteerd. Ten slotte komen de stoffen terecht op 
leefhoogte, waardoor de concentratie in de lucht gaat toenemen. De stoffen die terechtkomen op 
leefhoogte vormen de immissie. Bedoelde immissiewaarden zijn bepaald met behulp van vastgestelde 
modellen. Voor zover mogelijk zijn de berekende immissiewaarden van de REC vergeleken met de 
huidige milieukwaliteit, lees: de achtergrondwaarde. Als stoffen na over een (korte of grate) afstand 
door de lucht te zijn verspreid op bodem of water terechtkomen, is sprake van (atmosferische) 
depositie. Depositie kan droog en nat (via neerslag) plaatsvinden, direct en indirect. 

In de onderstaande tabel is per meest milieuvriendelijk alternatief aangegeven op wetke relevante 
milieuaspecten dit invloed heeft. 

Tobe/ S.4: Relevante milieuaspecten van de meest milieuvriendelijke alternatieven (MMA) 

MMA Omschrijvlng Relevante milieuaspecten 

1 toepassing droog c.q. volledig nat lucht, energie, natuur, oppervlaktewater 
systeem voor RGR 

z toe passing SCR i.p. v. SNCR lucht, natuur 

3 effect schoorsteenhoogte lucht, geluid 

(70 of 44 i.p.v. 55 meter) 

4 toepasslng geluidbeperkende Geluid 
maatregelen 

5 verhoging stoomparameters Energie 

0.4 .1 Natuur, flora en fauna 

0.4.1 .1 lngreep op bouwlocatie 
Door de werkzaamheden die met de realisatie van de REC gepaard gaan, zal op de bouwlocatie een 
aantal algemene soorten zoogdieren zoals bosmuis en veldmuis worden gedood en/of hun 
verblijfplaatsen worden verstoord. De ingrepen zullen echter niet de totate populaties vernietigen. De 
meeste soorten zullen elders in de directe omgeving een leefomgeving blijven vinden. Het gaat om 
diersoorten waarvoor geldt dat met deze ingrepen de gunstige staat van instandhouding van de 
soorten niet in het geding komt. Er kan warden gesteld dat met betrekking tot deze soortgroepen 
compensatie niet nodig is. 

o.4.1 .2 Externe werking tijdens de bouwfase 
Tijdens de bouwfase zal sprake zijn van onttrekking van grondwater. Omdat er geen voor verdroging 
gevoelige habitattypen op het bouwterrein of in de directe omgeving voorkomen , zal de 
grondwateronttrekking niet leiden tot effecten op de habitattypen waarvoor de Waddenzee als 
Speciale Beschermingszone is aangemeld. 
Gelet op de afstand tot de zeehondenligplaats is het niet waarschijnlijk dat de eventuele 
rustverstoring door bouwwerkzaamheden zal leiden tot isolatie. 
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0.4.1.J Externe werking tijdens operationele fase 
Onderzoek is verricht naar de mogelijke negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 
van de Waddenzee (instandhoudingdoelstellingen). 

Tcbl55 a e .. h f erwac Ce stor ngs oc toren REC 

Storingsfactor Oorzaak storingsfactor Beoordeling I uitwerking REC 
lndustrie REC 
algemeen 

emissies naar lucht: Toename depositie van potentieel zuur door REC is zeer beperkt. In 

Verzuring 
stikstofoxide, directe nabijheid geen verzuringgevoelige habitattypen 
zwaveldioxide, 
ammoniak 

Vermesting 
vooral indirect door Geen merkbare toename van stikstofdeposltie. In dfrecte omgeving 
emissies geen vermestinggevoelige habitattypen 

Kleine toename van de immissieconcentraties aan stof, 
waterstoffluoride, zoutzuur, kwik en cadmium. Tevens geringe 

fijn stof, halogenlden, depositie van zware metalen. Bij een volledig natte 
Verontreiniging zware metalen, rookgasreiniging lozing van zware metalen op het oppervlaktewater 

dioxinen en furanen Negatieve effecten op de soorten en habitattypen waarvoor de 
Waddenzee als Natura 2000 gebted is aangemeld, worden niet 
verwacht 

vanuit de centrale, Toename van de geluidbelasttng op 375-450 meter van 0, 7 dB(A). 
Gelu1d door verkeer en Een eventueel effect van deze toename is verwaarloosbaar klein 

vervoer 

Uitsluitend neerwaarts gericht voor orientatie werknemers. De 
verwachttng is dat dit licht niet over de zeed1jk heen straalt. 
Schoorsteen voorzien van een rood toplicht. Het is bekend dat 

Licht vanuit de cenlrale vogels (kunnen) worden aangetrokken door geel en rood licht. De 
ervartng bij vergelijkbare installaties is dat de schoorsteen nlet 
leidt tot veel vogelaanvaringen; dit treedt met name op bij 
windturbines. 

aanwezigheid en zie overige aspecten (geluid, licht e.d.) 
Verstoring door functioneren van de 
mensen centrale brengt 

menselijke activiteiten 

Versnippering 
mogelijk door Scheepvaart ten behoeve van de REC gebeurt niet buitengaats; 
scheepvaartverkeer derhatve niet relevant 

De conclusie is dat er bij realisatie van de beschreven plannen voor de REC geen kans bestaat op 
significante negatieve effecten op de natuur en landschappelijke waarden van het Natura 2000 gebied 
Waddenzee. Dit geldt zowel voor de vogels, als voor de habitattypen en de Natura 2000 soorten 
(Grijze zeehond, Zeehond, Fint, Rivierprik, Zeeprik). Oak de landschappelijke waarden worden niet op 
onacceptabele wijze aangetast. 

0.4.2 Lucht 

In het MER zijn de milieugevolgen in kaart gebracht tengevolge van de schoorsteenemissies, die als 
jaargemiddelden onder worst-case (slechtste) omstandigheden worden verwacht. In het MER worden 
verder te volgende termen gebruikt: 

Garantiewaarden: dit zljn de maximale daggemiddelde emissiewaarden dfe door de {everancier 
van een rookgasreiniginginstallatie warden gegarandeerd; 

Verwachtingswaarden: dit zijn de jaargemiddefde emissiewaarden die naar verwachtlng maxfmaal 
zullen ontstaan bij de beschreven rookgasreiniginginstallaties (worst-case); 
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Aangevraagde vergunningwaarden (zie hiervoor tabe/ S 11 ):) 
De daggemiddelde (worst case) waarden, 
De jaargemiddelde (worst case) verwachtingswoarden vanaf het moment 
van inbedrijfstelling van de installatie tot 1 jaar na inbedrijfstelling, 
De bovengrens van de jaorgemidde/de streefwaarden waar vanaf 1 jaar 
no inbedrijfstelling aan za/ warden voldaan 

Met betrekking tot deze worst-case jaargemiddelde verwachtingswaarden is het belangrijk te weten 
dat bewust voor niet te rooskleurige luchtemissiewaarden is gekozen, omdat nog geen eigen 
ervaringscijfers bekend zijn en hiermee wordt voorkomen dat de effecten op het milieu en de natuur 
zouden kunnen warden onderschat. 

In de onderstaande paragrafen warden de resultaten van de verschillende alternatieven beschreven 
(nulalternatief, voorgenomen activiteit, varianten meest milieuvriendelijk atternatief en het 
voorkeursalternatief) 

Nul-alternatief 
lndien de REC niet wordt gerealiseerd (het zogenaamde nul-alternatief ) wordt door WKC aardgas 
verstookt voor de productie en levering van stoom en elektriciteit. De maximale concentraties in de 
omgeving van WKC Harlingen(de zogenaamde immissieconcentraties) door het verstoken van aardgas 
bedragen 1,9 (voor stikstofoxiden: NOx) resp. 3,5 (voor kootmonoxide: CO) µg/m3

• Deze waarden 
warden tot enkele honderden meters van de WKC gevonden; op grotere afstand (500 meter en verder) 
worden veel lagere immissiewaarden gevonden. 

Voorgenomen Activitelt 
Uit een berekening blijkt dat door het transport geen sprake is van een relevante toenarne van de 
huidige concentraties in de lucht; transport van en naar de inrichting leidt niet tot een overschrijding 
van de grenswaarden en/of plandrempels uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 . 

De gevolgen van de schoorsteenemissies voor de luchtkwaliteit in de omgeving zijn relatief klein; de 
maximale bijdrage voor NOx (stikstofoxiden) als N02 (stikstofdioxiden) is (0,6%). Benadrukt wordt 
echter dat de realisatie van de REC leidt tot een vervanging van het aardgasverbruik van de 
aangrenzende WKC Harlingen. Aangezien de WKC Harlingen dan niet meer met aardgas behoeft te 
warden gestookt, komen de daarmee samenhangende emissies (en immissies in de omgeving) dan te 
vervallen. In totaal kan daarmee een beperking van de toenarne van de NOx·immissie en zelfs een 
afname van de CO-emissie (koolmonoxide) warden gerealiseerd en zal -op korte afstand van de 
inrichting- sprake zijn van een verbetering van de luchtkwaliteit voor deze twee componenten. 

De toename van de gemiddelde immissieconcentraties (concentratie in de lucht op leefhoogte) is 
voor: 

- fijn stof 
Zwaveldioxide (502) 
Waterstoffluoride (HF) 
Zoutzuur (HCI) 

- Ammoniak (NH3) 

Kwik (Hg) 
Cadmium (Cd) 

0,04%; 
0,65%; 
0,75%; 
0,37%; 
0,08%; 
0,52%; 
1,8%. 

Voor alle verbindingen wordt ruimschoots voldaan aan de geldende luchtkwaliteitsnormen. 

In 1990-1991 bedroeg de landelijk gemiddelde achtergrondconcentratie voor dioxinen/furanen ca 36 
• 10·15 g/mJ. Uitgaande van deze waarde bedraagt de toename van de REC door de VA gemiddeld 
0,07%. De verslechtering van de luchtkwaliteit tengevolge van de REC is daarmee -ook voor 
dioxinen/furanen- relatief gering/verwaarloosbaar klein. 
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De maximale geurimmissie zal in de directe omgeving van de REC (en dan met name van de bunker) 
optreden. In het MER zijn plattegronden opgenomen van de geurimmissie in de omgeving van de REC. 
De plaatsen waar gedurende een deel van een jaar (de zogenaamde percentielwaarde) een zekere 
geurconcentratie niet zal worden overschreden (bij een concentratie van 1 geureenheid/m3 wordt de 
geur door de helft van de bevolking waargenomen) zijn met een lijn (contour) met elkaar verbonden. 
De contour voor 1 g.e/m3 als 98-percentielwaarde, die veelal ook in het Nederlands geurbeleid als 
norm wordt gehanteerd, bevindt zich nog op of binnen de grenzen van het industrieterrein. Hier 
bevinden zich geen geurgevoelige objecten. Buiten het bedrijfsterrein worden geuremissies van 0,5 
g.e./m 3 of minder aangetroffen, waardoor geen geurhinder zal optreden. 

De emissies vanuit de schoorsteen aan stikstofoxide, zoutzuur, waterstoffluoride en zwaveldioxide 
worden aangemerkt als verzurend. Uitgaande van een achtergronddepositie aan potentieel zuur van 
ca. 1.780 mol/ha.jaar, bedraagt de toename 0,75%. De zure deposities van de REC zijn daarmee 
verwaarloosbaar klein. 

De belangrijkste conclusies in het MER op basis van deze worst-case inschatting zijn dat geen 
negatieve effecten te verwachten zijn op de natuur en dat de bijdrage van de REC op de 
luchtkwaliteit ter plaatse minimaal is. 

Resultaten voor MMA 1 (volledig droge rookgasreiniging met toepassing bicarbonaat) 
Bij toepassing van een volledig droge rookgasreiniging worden dezelfde emissies gehaald als met het 
RGR-systeem van de voorgenomen activiteit, met uitzondering van de zure componenten zwaveldioxide, 
zoutzuur en waterstoffluoride. De emissies voor deze componenten zijn een factor 1,7 - 4 hoger. 

Door een hogere temperatuur en een lage(re) relatieve vochtigheid stijgen de gereinigde rookgassen 
beter op en vindt een betere opmenging in de atmosfeer plaats . Berekend is dat de maximale 
immissieconcentraties voor de componenten stikstofoxide, koolmonoxide en fijn stof in de omgeving 
dan met tot 40% warden verlaagd in vergelijking met de voorgenomen activiteit. Voor de zware 
metalen cadmium en kwik treedt -evenals voor onder meer fijn stof en stikstofoxide - een afname op 
van ca. 40%. De relatieve bijdrage wordt evenredig kleiner. 

Voor zwaveldioxide, zoutzuur en waterstoffluoride worden hogere immissieconcentraties berekend 
(ca. factor 1,5-2) dan bij toepassing van de RGR van de VA. De toename aan de 
achtergrondconcentratie blijft echter beperkt (in vergelijking met de voorgenomen activiteit: 1%). 
De zure depositie ten gevolge van de REC zal -in vergelijking met de VA- iets toenemen (tot ruim 25 
mol/ha.jaar) . De bijdrage van de maximale, zure depositie van de REC aan de achtergronddeposities 
blijft echter zeer gering (ca. 1,4%). 

Voor een vergelijking van de overige milieuaspecten zie hoofdstuk 0.5.1, tabel 59 . 

Resultaten voor MMA 1 (volledig natte rookgasreinlglng) 
Bij toepassing van een volledig natte rookgasreiniging worden dezelfde emissies gehaald als met het 
RGR-systeem van de voorgenomen activiteit, met uitzondering van de zure componenten, zoutzuur en 
waterstoffluoride. De emissies voor deze componenten zijn een factor 2 lager. 

Door een hogere temperatuur van de rookgassen zijn de immissieconcentraties en deposities 
vergelijkbaar met de droge rookgasreiniging met uitzondering van de zure componenten zoutzuur en 
waterstoffluoride, waarvoor de immissieconcentraties en deposities lager zijn. 

Voor een vergelijking van de overige milieuaspecten zie hoofdstuk 0.5.1, tabel 59. 

Resultaten voor MMA 2 
Door de toepassing van een katalysator (SCR; MMA 2) kan de restemissie van stikstofoxide warden 
beperkt van 70 mg/Nm3 tot 60 mg/Nm3

• Aan de hand van de berekening blijkt dat de gemiddelde 
immissieconcentratie aan stikstofoxiden (NO,) (bij toepassing van droge RGR) afneemt van 0,33% tot 
0,28%. 
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Resultaten voor MMA 3 
Bij verhoging van de schoorsteen tot 70 meter (MMA 3) blijkt dat de gemiddelde immissieconcentratie 
aan stikstofoxiden (NO, ) (bij toepassing van droge RGR) afneemt van 0,037 µg/m 3 tot 0,026 µg/m 3

• De 
totale concentratie (inclusief achtergrond) neemt dan af van 0,33% tot 0,23%. Deze absolute afname 
wordt als verwaarloosbaar klein aangemerkt. 

lngeval van een schoorsteen van 44 meter, neemt de gemiddelde immissieconcentratie aan 
stikstofoxiden (NO, ) ten opzichte van de MMA 1 toe van 11,237 tot 11 ,248 µg/m3

• Ook in dit geval geldt 
dat slechts sprake is van een minimale toename (ca. 0,01 µglm\ 
Conclusie is dat de hoogte van de schoorsteen weinig invloed heeft op de samenstelling van de lucht 
in de omgeving. 

Resultaten Voorkeursalternatief met betrekktng tot lucht 
In volgende tabel is een overzicht gegeven van de gemiddelde immissieconcentraties in de nabije 
omgeving (het 'grid' d.w.z. een gebied van 4 • 4 km) door de REC in de uitvoering waarvoor de 
milieuvergunning wordt aangevraagd (het z.g. voorkeursalternatief met toepassing van droge 
rookgasreiniging, SCR en een schoorsteenhoogte van 44 meter). Tevens zijn-voor zover bekend- de 
heersende achtergrondconcentraties en de geldende luchtkwaliteitsnormen gegeven. 

Tabet S.6: Beoordeling immissieconcentraties bij droge rookgasreiniging, SCR en een 
schoorsteenhoogte van 44 meter. 

Component Eenheid MMA1+ MMA2 Achtergrond Toename Norm Bijdrage 
gem. 

stof µg/m1 0,007 20,423 0,03% 36 

stikstofoxide (NO, ) als 0,04 11,2 0,36'.t 40 
stikstofdioxide (NOi) 

zwaveldtoxide (502) 0 025 2 1,25'.t . -
koolmonoxlde (CO) 0,03 193 0,02% 

koolwaterstoffen (C,Hvl 0,005 -
ammoniak (NH 3) 0,003 5,3 0,06% 

waterstoffluoride (HF) 0,0008 0,04 2.cm 0,05 1,60\t 

zoutzuur !HCl) 0,008 0,81 0,99% 8 0,1ot 

kwik (Hg) ng/mJ 0 ,0099 2,5 0,40% 3,96 0,25'.t 

cadmium (Cd) 0.002 0, 16 1,25% 5 0,04% 

som zw. met 0,099 . 
dioxinen/furanen 2 • 10"8 . 

Uit de tabel blijkt dat de toename van de REC, ook bij toepassing van een droge rookgasreiniging en 
SCR, aan de achtergrondconcentratie zeer gering blijft. De maximale toename wordt gevonden voor 
waterstoffluoride (ca. 2%) ; de bijdrage van de REC aan de schadelijke stoffen zoals kwik en cadmium 
bedraagt echter slechts 0,4·1,2%. 

0.4 .3 Cieluid 

Op een aantal referentiepunten is berekend wat de gevolgen van de activiteiten en installaties van de 
REC zijn voor de geluidsbelasting. Hieruit blijkt dat: 
• geen overschrijdingen optreden ter plaatse van de zonegrens; 
• sprake is van een geringe toename ter plaatse van de geluidzone van 0,3 - 0,8 dB(A); 
• sprake is van een geringe toename ter plaatse van 0, 1 - 0,4 dB(A) op plaatsen waar een 

hogere grenswaarde voor geluid is toegestaan (de zogenaamde MTG·punten); 
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• sprake is van het gelijkblijven of toenemen van de geluidbelasting ter plaatse van de overige 
punten in het model (0 - 1,4 dB(A) ). 

De REC is daarmee akoestisch inpasbaar binnen de bestaande zone. 

Het verhogen van de schoorsteen (tot 70 meter; MMA 3) heeft nauwelijks effect op de geluidbelasting 
in de omgeving. Schoorsteenverhoging leidt op enkele punten tot een marginale toename (max. +O, 1 
dB(A)). Schoorsteenverlaging leidt op enkele punten tot een marginale afname van de bijdrage van de 
REC(max. -0, 1 dB(A)). 

Ten aanzien van aanvullende geluidbeperkende maatregelen (MMA 4) is gebleken dat met name de 
volgende maatregelen zinvol kunnen zijn: 
A. plaatsing van dempers op ventilatoren met een generieke reductie van 10 dB; 
B. het isoleren van het rookgaskanaal in combinatie met het omkasten van de stangenzeef, 

reductie eveneens 10 dB; 
C. verplaatsen van de losactiviteiten van een van de schepen van de nacht· naar de dagperiode; 
Hoewel de bronsterkte van de REC door de maatregelen A, Ben C aanzienlijk wordt gereduceerd, 
bedraagt de afname inclusief de reeds bestaande bedrijvigheid -voor elk van de drie maatregelen
maximaal 0,2-0,3 dB(A). 

0.4.4 Energie 
De bestaande WKC wordt gestookt op aardgas en heeft een maximaal jaarverbruik van 75 miljoen 
Nm3 I jaar. Door de levering van met afval en reststoffen geproduceerde stoom vanuit de REC wordt het 
aardgasverbruik van de WKC met ca . 90% gereduceerd 

Tabel 5.7: Energiegegevens REC 

Vermogen Vermogen Totaal 
(in MWin) (In MW@) (in MW) 

lnvoer afvalstoffen 103 
·I · via bodemas ·2 
- I - via schoo~teen -9,5 
·I· eigen verbruik -3,6 

88 

Het energierendement van de REC komt op 86%. Een gemiddelde afvalverbrandingsinstallatie (AVI) 
heeft een energetisch rendement van zo'n 25%. Doordat de REC echter de warmte direct kan afzetten 
en het niet hoeft om te zetten in elektriciteit kan dit hoge energierendement worden gerealiseerd. 
lngeval in de toekomst geen afname van de stoom vanaf WKC door Frisia Zout meer zou plaatsvinden 
bedraagt de bruto-energieproductie bij WKC (na ombouw) dan 26,6 MW. De netto
elektriciteitsproductie bedraagt dan 23 MWe, waarmee het energetisch rendement van de REC/WKC 
dan 22,3% bedraagt. 

lngeval van een droge RGR (MMA 1) behoeft geen (proces)afvalwater te warden verwerkt of in een 
sproeidroger verwerkt te worden, waardoor het energetisch rendement van de REC toeneemt tot 
87, 9%. Bij een volledig natte rookgasreiniging is het energetisch rendement 86, 5%. 

Bij verhoging van de stoomparameters (MMA 5) wordt een winst bereikt van 0,5% (dus tot 86,5%). 
lndien deze variant wordt gekozen in combinatie met MMA 1 droge (rookgasreiniging) stijgt het 
energetisch rendement naar 88,3%. De netto E-productie wordt indien Frisia geen stoom zou afnemen 
29,8 MWe, waarmee het energetisch rendement van de REC/WKC dan 28,9% wordt. 

0.4.5 Oppervlaktewater 
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Alleen een volledig natte rookgasreiniging is niet (proces)afvalwatervrij. Bij de volledig natte 
rookgasreiniging wordt 56.000 m3 afvalwater per jaar geloosd op het oppervlaktewater van de 
lndustriehaven van Harlingen en daarmee indirect op de Waddenzee. 

In de onderstaande tabel wordt de samenstelling aan zware metalen in het procesafvalwater gegeven 
na behandeling in een fysisch-chemische afvalwaterzuivering op basis van de uitgangspunten van de 
BREF-WI. In de tabel zijn tevens de MTR·waarden aangegeven. 

Tabet 5.8 : Samenstelling a 'valwate1 

Component Eenheid Restconcentraties Minlmale eis aan Maxlmaal Toelaatbaar Rlslco 
In effluent afvalwater (IPPC-rlchtlijn) (MTR) o.b.v. Vlerde Nota 

Waterhufshouding 

pH 7 - a 
NaCl g/l 30 - -40 
Arseen (As) mg/l 0,02 < 0, 15 0,025 
Cadmium (Cd) mg/I 0,01 < 0,05 0,0004 
Chroom (Cr) mg/l 0,02 < 0,5 0,0087 
Koper (Cu) mg/I 0,05 < 0,5 0,0015 
Kwik (Hg) mg/l 0,003 < 0,03 0,0001 
Lood (Pb) mg/l 0,05 < 0, 1 0,011 
Nikkel {Nil mg/I 0,05 < 0,5 0,0051 
Zink( Zn) mg/l 0, 1 < 1,0 0,0094 
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§ 0.5 Afweging voorkeursalternatief 

In dit hoofdstuk wordt de afweging van de verschillende MMA·altematieven nader uitgewerkt en 
worden de keuzes voor het voorkeursalternatief gemotiveerd. 

0.5.1 Toepassing van droge rookgasreiniging met bicarbonaat of natte rookgasreiniging (MMA 1) 

In de onderstaande scoretabel warden de drie rookgasreiniging alternatieven kwantitatief met elkaar 
vergeleken en gewaardeerd1

• 

Tabel S. 9: Scoretabel RGR alternatfeven 

Beoordellngscriteria Natte RGR Natte afvalwatervrije RGR Droge RGR met blcarbonaat 

Effect Waar· Effect Waar· Effect 
dering dering2 

Landschap Lichte pluimvorming 0 Zware Geen of nauwelijks 
pluimvormimi pluimvorming 

Flora- en fauna Niet significant 0 Niel significant 0 Niel significant 

Luchtemissies zure Luchtemiss1es S02 + Luchtemisstes 0 Luchtemissies zure 
componenten (HCI, vergelijkbaar, gemiddeld componenten hoger 
HF en S02, worst HCl en HF een 
case benadering) factor 2 lager 

Luchtemissies Vergelijkbaar 0 Vergelijkbaar 0 Verge! ijkbaar 
overlge 
componenten 

Luchtimmissies zure Laagste immiss1e· + Luchtimmissies 0 Hoogste immissie-
componenten (HCI, concentraties gemiddeld concentraties 
HF en 502) 

Luchtlmmtssies Laagste immtssie- + Hoogste immissie· 0 Laagste immissie· 
overige concentratles concentraties concentraties 
componenten 

Geluid Geen significant 0 Geen significant 0 Geen significant 
verschil verschil verse hit 

Bodem en Geen significante 0 Geen significante 0 Geen significante 
grondwater effecten effecten effecten 

E.xterne veiligheid Geen bijzondere 0 Geen bijzondere 0 Geen bijzondere 
risico's rlsico's risico's 

Oppervlaktewater LoZing prioritaire Geen proces- 0 Geen proces· 
stoffen afvalwater afvalwater 

Energie 86,5% bruto 0 86i bruto . 87,9% bruto 
rendement rendement rendement 

Hulpstoffen 2.900 ton/jaar 0 3.050 ton/jaar 0 3.050 ton/jaar 

Reststoffen 4.000 ton/jaar 0 6.000 ton/jaar . 3. 700 ton/jaar 

Verkeer Geen significant 0 Geen significant 0 Geen significant 
verschil verschil verschil 

Waardering van de tuchtem1ssies op basis van een relat1eve vergehjklng van de worst case s1tuatfe voor alle 
3 de rook11asreinigingsysternen. 

2 De waarderlng is tot stand gekomen door de natte afvalwatervrije rookgasreiniging als standaard te 
hanteren (waarderlng 0), tenzij deze als beste of slechtste scoort. 
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Uit de bovenstaande score tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
1. Een natte afvalwatervrije rookgasreiniging heeft geen specifieke voordelen ten opzichte van de 

andere twee alternatieven (gezamenlijk), maar wel enkele nadelen in de vorm van 
pluimvorming, een hoger energieverbruik en de grootste hoeveelheid extern te verwerken RGR
reststoffen; 

2. Een volledig natte rookgasreiniging heeft het specifieke voordeel van een lagere emissie van de 
zure componenten HCl en HF (502 is vergelijkbaar met een natte afvalwatervrije 
rookgasreiniging) en lage immissieconcentraties, maar ook de specifieke nadelen dat afvalwater 
geloosd gaat worden met zware metalen en pluimvorming op de schoorsteen; 

3. De specifieke voordelen van het droge rookgasreinigingsysteem zijn het hoogste 
energierendement, geen pluimvorming en de lagere luchtimmissies van de overige 
componenten (behalve voor de zure componenten HCl, HF en 502). Een droge rookgasreiniging 
met bicarbonaat heeft het specifieke nadeel dat de emissie en immissie van de zure 
componenten HCl, HF en 502 het hoogst liggen. 

4. De overige beoordelingscriteria geven geen significante verschillen tussen de alternatieven. 

Milieuhygienisch gezien worden over het algemeen de emissies naar lucht, water en bodem als de 
meesl relevante milieuaspecten beoordeeld. Op grond van het feit dater bij alle drie 
rookgasreinigingsystemen (nat, nat afvalwatervrij en droog met bicarbonaat) geen emissies naar de 
bodem zijn te verwachten worden in dit geval in eerste instantie voor de bepaling van het Meest 
Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) de emissies naar de lucht en naar het water tegen elkaar 
afgewogen. 

De alternatieven onderscheiden zich qua emissies naar de lucht op het gebied van de zure 
componenten (HCl, HF en 502) en de irnmissieconcentraties. Voor de emissie van zure componenten is 
de volledig natte rookgasreiniging de beste keuze, voor de laagste immissieconcentraties van de 
overige componenten verdienen de droge rookgasreiniging met bicarbonaat en de natte 
rookgasreiniging de voorkeur. 

Uitsluitend een natte rookgasreiniging leidt tot emissies naar het water. De natte afvalwatervrije of de 
droge rookgasreiniging met bicarbonaat zijn voor dit aspect de beste keuze. In het bijzonder de lozing 
van zware metalen resulteert voor de natte rookgasreiniging in een negatieve waardering. 

Gezien het feit dat: 
de lozing van prioritaire stoffen (zware metalen) op het oppervlaktewater zoveel moge!ijl<. moet 
warden voorkomen; 
de luchtemissies van zure componenten bij een droge rookgasreiniging met bicarbonaat (worst
case) slechts een zeer beperkt effect hebben op de bestaande luchtkwaliteit (zie tabel); 

Jaargemiddelde (worst- lmmissie· Bestaande achtergrond- Toename 
Component case) verwachtingswaarde concentraties concentratie 

(mQ/Nm3) iµg/m3) (UQ/m3) 

Zoutzuur (HCl) 8 0,007 0,81 0,9% 

Waterstoffluor1de (Hf) 0,8 0,0007 0,04 1,75% 

Zwaveldioxide (SO, ) 25 0,02 2 1% 

de immissieconcentraties van de componenten: fijn stof, NOx, NH1, CxHy, zware metalen en 
dioxinen/furanen bij een droge rookgasreiniging met bicarbonaat 25% - 50% lager zijn dan bij de 
natte afvalwatervrije rookgasreiniging; 
een droge rookgasreiniging met bicarbonaat het hoogste energetisch rendement geeft; 
alsmede de minste hoeveelheid RGR-reststoffen produceert; 
en onder de meest voorkomende weersomstandigheden geen pluim op de schoorsteen geeft; 
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heeft over het totaal gezien een droge rookgasreiniging met bicarbonaat het kleinste effect op het 
milieu en is daarmee voor de REC te Harlingen, voor- en nadelen afwegend, te beschouwen als het 
Meest Milieuvriendelfjk Alternatief. Een volledlg, droge RGR komt voor Omrin In aanmerking voor 
opname in het voorkeursalternatief. 

0.5.2 Toepassing van SCR (MMA 21 
Een SCR-installatie (katalysator) heeft een lager gebruik aan ammoniak, een lagere ammoniak
overmaat en daarmee lagere ammoniakemissies dan bij de niet-katalytische stikstofverwijdering 
(SNCR-installatie) . Het rendement van een SCR wordt grater geacht dan dat van een SNCR. Bij SNCR is 
een stikstofoxidenemissie van 70 mg/Nm1 aangehouden (overeenkomstig eis uit Blk 2005), waar SCR 
zal Leiden tot een verwachte restemissie van 60 mg/Nm1

. 

Ondanks de hogere investering is geconcludeerd dat de toepassing van SCR toch voordelen heeft ten 
opz1chte van SNCR, zeker bij toepassing van een droog RGR·systeem (zie § 0. 7. 1 ). Daarom heeft 
Omrin besloten de SCR (katalysator) op te nemen in het voorkeursalternatief. 

Met de aanpassingen zoals omschreven in MMA 1 en MMA 2 wordt de RGR-configuratie aangepast. In 
onderstaande figuur zijn deze aanpassingen opgenomen: 

e 03 I Akl1el kool 

Ke1c1 E·filler Doekenf1ller ~ Vonl1lelor Sct>oor11een 

Vl·~gae RGR-res1du 

Figuur S.4 Overzicht rookgasreiniging bij voorkeursalternatief 

0.5.3 Schoorsteenhoogte (MMA 3) 
Schoorsteenverhoging van 55 meter naar 70 meter heeft nauwelijks invloed op de te verwachten 
immissieconcentraties in de omgeving. Ook verlaging van de schoorsteen naar 44 meter heeft 
nauwelijks effect op de optredende immissieconcentraties. Aangezien een lagere schoorsteen 
landschappelijk beter inpasbaar is en ook dan zonder meer de eisen uit Blk 2005 warden 
gerespecteerd, is door Omrin besloten een schoorsteenhoogte van 44 meter op te nemen in het 
voorkeursalternatief. 

0.5.4 Aanvullende geluidbeschermende maatregelen !MMA 41 
De REC lijkt akoestisch gezien zonder meer inpasbaar binnen de bestaande zone. 
Hoewel de bronsterkte van de REC door de maatregelen A (dempers op ventilatoren), B (isolatie en 
omkasting) en C (verschuiven scheepsoverslag naar dagperiode) aanzienlijk wordt gereduceerd, 
bedraagt de afname inclusief de reeds bestaande bedrijv1gheid -voor elk van de drie maatregelen
maximaal 0,2-0,3 dB(A) op de referentiepunten . 
Maatregel C stuit echter op praktische bezwaren: het moet immers mogelijk zijn om zodra een schip 
arriveert direct tot tossing of belading te kunnen overgaan . Derhalve valt deze maatregel af. De 
maatregelen A en B hebben een technisch karakter, waarvan de kosten aanzienlijk zijn . Aangezien de 
VA reeds ruimschoots voldoet aan best bestaande techniek (ook) ten aanzien van geluid, komt deze 
variant derhalve niet in aanmerklng voor opname in het voorkeursalternatief. 

0.5 .5 Toepassing hogere stoomparameters (MMA 5) 
Zoals aangegeven worden de stoomparameters ingeval van de voorgenomen activiteit 400 "C en 40 
bar. Verhoging van stoomparameters (tot 460 ·c en 87 bar) leidt tot een (verdere) verhoging van het 

06040R MER samenvatting liuli 2008) juli 2008 Pagina S.19 van 22 



energetisch rendement (van 86,5% tot 88,3%, indien tevens wordt overgegaan tot droge RGR). 
Bovendien behoeft in dat geval de bestaande turbine bij WKC niet te warden vervangen. 
Gezien het voorgaande heeft Omrin gekozen voor de hierboven vermelde hogere stoomcondities 
c.q. opname van dit onderdeel van het MMA in het voorkeursalternatief. 

§ 0.6 Beschrijving Voorkeursalternatief (VKA) 

Op grand van de vergelijking en overwegingen van Omrin bestaat het voorkeursalternatief (VKA) uit de 
voorgenomen activiteit, aangevuld met de volgende varianten: 

a) toepassing van een droge rookgasreiniging (MMA 1) in combinatie met 
b) toepassing van SCR voor verwijdering van stikstofoxiden (MMA 2); 
c) een lagere schoorsteen (van 44 meter) (MMA 3) en 
d) hogere stoomparameters (460 °C, 87 bar) (MMA 5). 

Dlt betekent dat voor deze configuratie een milieuvergunning (officieel: oprichtingsvergunning) 
op grond van de Wet Mllleubeheer en de Wet Verontrelniglng Oppervlaktewateren (ultsluitend 
indirecte lazing) wordt aangevraagd. 

In de onderstaande tekst wordt nog kort ingegaan op de te bouwen rookgasreiniginginstallatie en de 
daarbij behorende luchtemissies. 

Uitwerking rookgasrelniglnginstallatie van het VKA 
In de onderstaande tabel zijn de door Omlin geselecteerde technieken bij het Voorkeursalternatief 
(VKA) voor de verwijdering van de verontreinigingen schematisch weergegeven . 

Tabet S. 10 Voorkeursal ternatief (VKAJ 
Verontreiniglngen Technieken 
Stof Elektrostatisch filter Doekenfi l ter 
Zure componenten Droog systeem - dosering van 
(zwaveldioxide, zoutzuur en natriumbicarbonaat 
wa terstoffluoride) 
Stikstofoxiden Katalytische reductie (SCR). Bijkomend 

voordeel van extra afbraak 
koolwaterstoffen en dioxinen/furanen 

Dioxinen/furanen Het gebruik van SCR (katalysator) Gebruik van actief kool in 
droge vorm of natte slurry 

Kwik Gebruik van actief kool en adsorptie 
van kwik 

Luchtemissies en streefwaarden 
In het MER voor de REC zijn de milieugevolgen in kaart gebracht tengevolge van de schoorsteen
emissies die als jaargemiddelden onder worst-case omstandigheden warden verwacht. Met betrekking 
tot de jaargemiddelde verwachtingswaarde is toegelicht dat bewust voor niet te rooskleurige 
luchtemissiewaarden is gekozen (worst case), omdat nog geen eigen ervaringscijfers bekend zijn. De 
belangrijkste conclusies in het MER op basis van deze worst-case inschatting zijn echter, dat geen 
negatieve effecten te verwachten zijn op de natuur en dat de bijdrage van de REC op de 
luchtkwaliteit ter plaatse minimaal is. 

Op basis van de worst -case inschatting is een keuze voor het Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
gernaakt, maar wordt geen inzicht gegeven in de optimale situatie m.b. t. de luchtemissies. De 
optimale situatie kan warden gedefinieerd als de situatie waarin sprake is van een gemiddelde 
samenstelling van de afvalstoffen en het maximale zuiveringsrendement van de rookgasreiniging. 
Omrin heeft de ambitie om lagere ernissies te realiseren. 
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In onderstaande tabel zijn alle waarden opgenomen en tegen elkaar afgezet: de BVA-eisen, de IPPC
criteria en de aangevraagde vergunningwaarden zijnde: de daggemiddelde (worst case) waarden, de 
jaargemiddelde streefwaarden en de jaargemiddelde (worst case) verwachtingswaarden. 

Tabet 5. 11: Luchtemissiewaarden REC 

Parameters BVA-eis IPPC-criteria Aangevraagde Vergunningwaarden 

(mg/Nm3
)

1 o.b.v. BREF-WI Dagemiddelde Jaarsemtddelde Jaargemiddelde 
(referentiedocument (worst case) streefwaarden (worst case) 

afvalverbranding) waarden 
(mg/Nm1

)' (mg/Nm3
)

1 (mg/Nm11• verwachtfnss-

waarden 
(mR/Nm3

)
5 

Stof (PM10) 5 1 5 <5 0,5. 1,5 3 

Zoutzuur (HCl) 10 1 8 <8 1 . 5 8 

Waterstoffluoride (HF) 1 "1 <1 0,1 . 0,2 0,8 

Zwaveldioxide (S02) 50 1 . 40 <40 5. 10 25 

Stikstofoxiden (NO, ) 70 40 . 100 <70 < 60 60 

Ammoniak (NH 3) <10 <5 < 3 3 

Koolmonoxide (CO) 50 5 30 <30 15. 30 30 

Koolwaterstoffen (C,Hy) 10 1 10 <10 0,5 - 5 5 

Kwik (Hg) 0,05 0,001 . 0,02 <0,02 < 0,005 0,01 

Cadrnium+Thallium (Cd+Tl) 0,05 0,005 . 0,051 <0,005 < 0,002 0,002 

Sorn zware metalen2 0,5 0,005 0,53 <0,2 < 0,05 0, 1 

Dioxinen I furanen 0, 1 ng 0,01 · 0, 11 ng TEQ/Nrn3 
< 0, 1 ng TEQ/Nm 3 

< 0,01 ng TEQ/Nm 3 0,02 ng TEQ/Nm 3 

TEQ/Nm 3 

Uitgedrukt als mg/Nm3 bij 11'.t zuurstof en droog en als daggemiddelde m. u. v. stikstofoxiden (NO.), dit is 
het maandgemiddelde. 

2 Som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel en vanadium (Sb, As, Cr, Co, Cu, 
Pb, Mn, Ni en VJ 

3 Geldt voor een steekmonster (geen continue meting) 
4 Aan de bovengrens van de jaargemiddelde streefwaarden zal vanaf 1 jaar na in bedrijfstelling worden 

voldaan. 
5 De jaargemiddelde (worst case) verwachtingswaarden worden aangevraagd vanaf inbedrijfstelling van de 

installatie tot 1 jaar na inbedrijfstelling 

De jaargemiddelde streefwaarden uit de grijs gearceerde kolom in de bovenstaande label liggen in lijn 
met de schoorsteenemissies zoals die jaarlijks worden gerapporteerd door de bestaande AVI 's in 
Nederland 

Op grond van het voorgaande worden voor de periode van inbedrijfstelling van de REC tot 1 jaar na de 
1nbedrijfstell1ng, de emissiewaarden zoals aangegeven in kolom 6 van bovenstaande tabel aangevraagd 
(jaargemiddelde (worst case) verwachtingswaarden). Vanaf 1 jaar na inbedrijfstelling van de REC 
wordt de bovengrens van de emissiewaarden zoals opgenomen 1n kolom 5 van bovenstaande tabel 
aangevraagd. Voor stof is dlt dus 1,5 mg/ Nm3. Daarnaast worden tevens de daggemiddelde (worst 
case) waarden ult kolom 4 aangevraagd. 

Ten slotte 
De ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harl1ngen zorgt ervoor dat in Nederland minder brandbaar 
afval in Nederland hoeft te warden gestort. Door de koppeling met een grote energieverbruiker wordt 
een belangrijke besparing aan fossiele brandstoffen en daarmee samenhangende C02-emissie 
geleverd. Het initiatief past daarmee in het landelijk milieubeleid. 

De oorspronkelijke uitvoering van de REC (voorgenomen activiteit (VA)) was al gericht op het 
voorkomen van een grote milieubelasting ter plaatse. Het bouwblok is inpasbaar gemaakt in relatie tot 
de bestaande bebouwing. Er hoeft geen koelwater of zwaar verontreinigd proceswater te worden 
geloosd. Risico's op het gebied van externe veiligheid zijn zoveel mogelijk vermeden. Ook de kans op 
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negatieve effecten op de Waddenzee is zo goed mogelijk uitgesloten. Door gebruik van vloeistofdichte 
constructies (daar waar nodig) wordt risico op verontreiniging van bodem en grondwater vermeden. 

Mede op grond van de resultaten van de MER-studie is besloten tot enkele aanpassingen over te gaan 
die ervoor zorgen dat de landschappelijke inpasbaarheid nog beter wordt. Zo is de schoorsteen 
verlaagd (van 55 meter naar 44 meter) en zal door de toepassing van een volledig droge 
rookgasreiniging geen schoorsteenpluim meer optreden. Dit laatste leidt -zeker in combinatie met de 
betere techniek voor verwijdering van stikstofoxiden (SCR i.p.v. SNCR) ook tot lagere concentraties 
aan verontreinigingen in de lucht in de omgeving. Bovendien is de installatie aangepast om tot een 
verdere stijging van het energetisch rendement te komen. 

In het geval de REC buiten gebruik is door gepland onderhoud of storingen zijn de volgende 
maatregelen van toepassing: 

1. Afvoer naar collega bedrijven o.b.v. van de huidige doorlopende contracten; 
2. Tijdelijke opslag van gebaalde afvalstoffen op Ecopark De Wierde; 
3. Zo nodig nieuwe afspraken maken met bestaande verwerkers in binnen- en buitenland. 

De activiteiten van Ftisia Zout zijn afhankelijk van hun goedgekeurde winningsvergunningen en het op 
basis daarvan verkrijgen van goedgekeurde winningsplannen voor het winnen van het zout. Het 
huidige goedgekeurde winningsplan (Barradeel II) eindigt uiterlijk op 1 juli 2013. lndien de onttrekking 
van 12 miljoen ton steenzout uit het concessiegebied nog niet is gerealiseerd en de ten gevolge van de 
gerealiseerde winning op enige plaats te verwachten bodemdaling minder dan 30 cm bedraagt, is het 
mogelijk een nieuw winningsplan voor Barradeel II aan te vragen. Op basis van de huidige prognose 
zou de winning van zout daarmee tot 2016 verlengd kunnen warden. 

In het geval dat Frisia in de toekomst haar activiteiten zou moeten staken, dan zal Omrin bij voorkeur: 

1. Deze warmte afzetten aan een eventuele nieuwe eigenaar van de terreinen en/of installaties van 
Frisia; 

2. Nieuwe afnemer(s) gaan zoeken voor de benutting van de stoom/warmte; 
3. Maximaal elektriciteit gaan produceren (28,9% energierendement). 

Omrin is at in gesprek met een aantal serieuze partijen inzake de afname van de nog beschikbare 
warmte, dit zijn onder andere een bedrijf dat haardhout droogt en verpakt en een producent van 
bouwmateriaten. Daarnaast hebben nog andere partijen interesse getoond in de afname van energie 
van de REC (jachtbouw, tuinbouw, viskwekerij e.d. ). 
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Synonlemen: 
ommoniumhydraat 

CAS-nummer 
Kaartnummer 

[1336-21-6] 
C-0078 

AMMONIA1> 
(25% ammoniak in water) 

Brutoformule 
Aelatieve molecuulmassa 

l-lsNO 
35, 

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN ETIKETTERING 

Kookpunt, "C 38 CLP (EU-GHS) Annex-VI: 
Smeltpunt, °C -58 Signaalwoord: GEVAAR 

<O> <f> ~ Vlampunt, "C n.b.2) H: 314-335-400 
Zelfontbrandingstemperatuur, °C 651 Nota 8 
Explosiegrenz.en, volume% in lucht 15 - 30,2 
Minimum ontstekingsenergie, mJ 680 
Dampspanning in mbar bij 2o<>c 483 EU-etike1tering Annex-I: 
Relatieve dichtheld bij 20"C van verz.adigd R: 34-50 ~ ~ damp/luchtmengsel {lucht = 1) 0,8 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61 
Relatieve dichtheid (water = 1) 0,9 NotaB Bij1end Milieu-
Oplosbaarheid in water, g/100 ml volledig gevaarlijk 
Log P octanol/water (ber.) -1,3 

Transportindeling (ADR): NFP~ UN-nummer 2672 3 1 
GEVI BO 
ERIC 8-03 

Omrekenfactor: 1 mg/m3 = 0,684 ppm 

BELANGRIJKE GEGEVENS 

KLEURLOZE OPLOSSING MET STEKENDE GEUR 
De damp is lichter dan luchl Vormt met halogenen, kwik- en zilveroxide slaggevoellge verbindingen. De oplossing is een matig sterke base, reageert heftig met zu-
ren en is cofmsief o.a. ten opzichte van aluminium, koper en zink. rast vele metalen aan ender vorming van brandbaar gas (waterstof, zie aldaar). 

lnterventiewaarden3l VRW = 20 mg/m3 Wettel ijke grenswaarde (als NHsJ 14 mglm3 

AGW = 100 mg/m3 Wettelijke grenswaarde TGG-15 min. (als NHJ) 36 mg/m3 

LBW = 1000 mg/m3 

Geurwaarneming: De geur alleen geeft onvoldoende informatie over hat acute gezondheidsrisico. 
Acuut inademingsgevaar: Een voor de gezondheid gevnarlijke concentratie in de lucht kan door verdamplng van deze slof bij ca. 20°C zeer snel warden bereikL 
Wijze van blootstelling: De slof kan warden opgenomen in het lichaam door inademing van de damp, door inademlng van de aerosol en na lnslikken vnn de oplos-
sing. 
Eenmalige of kortdurende blootstelllng: Traanverwekkend. De stof werkt bijtend op de ogen, de huid en de luchtwegen. lnademing van damp en/of nevel kan Ion-
goedeem veroorzaken, echter uitslultend na verschijnselen van bijtende ettecten op de slljmvllezen van ogen en/of hogere luchtwegen.41 lnademing van grate hoe-
veelheden kan stembandoedeem veroorzaken. 
Herhaalde en/of langdurende blootslelling: Kans op aandoening van de longen bij inademing van hoge concentraties. 
Biomonitoring: Is mogelijk (zie register 'Biologische Monitoring'), 

DIRECTE GEVAREN PREVENTIE MAATREGELEN 

Brand: moeilijk b1andbaar.5J geen open vuu1 en niet roken Blusstoffen: bij brand in directs omgeving: alla blus-
stoffen toegestaan. 

Explosie: bij brand: lanks/vaten koel houden door spuiten met 
water. 

NOODSITUATIE: Acuut guo.m1t'i~ldcQOVOOJ1 Blj gmloto hoeveelheden: gevarenz.one ONMIDDELLIJK ontruimen en (lntao) afzetten. Deskundlge waarschuwen! 

SYMPTOM EN PERSOONLIJKE BESCHERMING EERSTE HULP 

STRENGE HYGIENE! 

lnademen: bijtend, tranen, keelpijn en hoesten, 1 uimtelijke afzulglng, plaatselijke afzuiging, adembe- frisse lucht, rust, halfzittende houding, specifleke 
moeizaam ademen, kortademigheid, ademnood. schem1ing (filtertype K). behandeUng en direct spoedeisende medische hulp 

inzetten. 

Huid: bijtend, roodheld en pijn, branderig gevoel, handschoenen (bulylrubber, PVC), gerichte bescher- verontreinigde kleding uittrekken, minimaal 20 min. 
blaren. mende kleding. spoelen met veel water of douchen en arts 

raadplegen. 

Ogen: b1j'lend, tranenvloed, slecht zlen, ernstige zuurbril, gelaatsscherm met vei1igheidsbril, oogbe· minimaal 15 min. spoelen met waler (evt, conlactlen-
brandwonden. scherming in combinatie met adembescherming~ zen verwijderen), dan naar oogarts brengen, blljven 

spoelen tijdens ve(Voer. 

lnslikken: bla1 en op de lippen en in de mond, maag- mond laten spoelen (uitspugen!), GEEN brnken op-
krampen, misselijkheid, braken, dialTee, keelpijn~ wekken en direct spoedeise11de medische hulp inzet-

ten. 

Bij vergifliging door dezc stof is specifieke eerste hulp noodzakelijk. Laat arts zo nodig het NVIC (+31(0)30-274 88 88) of het Belgisch Antigifcenlrum (+32(0)70-
245.245) bellen voor aanwijzingen over verdere behandeling. 

MILIEU, OPRUIMING EN OPSLAG 

Gevolgen voor het milieu: Deze stat Is glftig voor het watermilieu. 
Opruimen gemorst product: Deskundige waarschuwen Draag chemiepak en verse luchtkap/ademluchtmasker. Exira ventUalie. 
Eventuele (gas)wolk bestrijden met sproeistraal water. Neerslag en gemorst product lndammen en afdekken met schuim, vervolgens onschadefijk maken met 5% 
zwavelzuuroplossing (langz.aam toevoegen), Reactieproduct verwijderen met water. Spaelwater opvangen. 
Opslag: Gescheiden van sterke zuren. koel, ventilatie. 

Opmerklngen: lndien tanks of valen. die ammonia bevat hebben, gespoelcJ warden met water, dienen deze in ruime mate belucht le warden Qmplosiegevaair). Ge-
brulk stevige houder bij intern transport van breekbare verpakkingen. 
Voetnoten: 1lvoor zuiver ammoniak, zle aldaar. 21oe stol is wel brandbaar, maar llet vlampunl is niet bekend 3loe interventiewaarden gelden voor ammoniak. 4loe 
verschijnselen van longoedeem kunnen pas na enkele uren optreden en word en verste1 kt door lichamelijke inspanning. In dat geval is ziekenhuisopname noodzake-
lijk, 5!oe slot kan ender bepaalde omstandigheden brandbare damp/luchtmengsels vo1 men, die moellijk te ontsteken ziin~ 
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MEMO 
Aan 
Van 
Datum 
Kenmerk 
Onderwerp : 

lnleiding 

Werkgroep Commissie-m.e.r. voor het project REC Harlingen 
M. Wi.irdemann en S. Bosch 
6 mei 2008 
REC toelichting nav gesprek 25 april 080506 
Nadere toelichting naar aanleiding van de bespreking op 25 april 2008 

Naar aanleiding van de beide aanvullingen op het MER voor de oprichting van de REC te Harlingen 
heeft op 25 april 2008 een inhoudelijk gesprek plaatsgevonden tussen de werkgroep van de 
Commissie, vertegenwoordigers van de provincie Fryslan en de initiatiefnemer Omrin. In deze memo 
wordt ingegaan op de punten die naar aanleiding van dit gesprek voor de werkgroep nag een nadere 
toelichting behoeven. Met nadruk wordt erop gewezen dat in deze toelichting geen fundamenteel 
nieuwe informatie bevat doch een aantal zaken nuanceert. 

Punten: 
1. Geef een uitleg van de systematiek waarop de RGR-systemen met elkaar zijn vergeleken (blz. 

10-13 tweede aanvulling); 
2. Onderbouw de keuze voor de beschreven configuratie van de natte rookgasreiniging (blz. 6-8 

tweede aanvulling); 
3. Geef een onderbouwing van de positieve score van de droge RGR voor de criteria hulp- en 

reststoffen ; 
4. Verduidelijk de positieve score voor luchtimmissies van de droge RGR (blz. 13 tweede 

aanvulling); 
5. Pas zo nodig de scoretabel aan (biz. 13 tweede aanvulling) ; 
6. Geef aan wat het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (droge rookgasreiniging) in de praktijk 

presteert (blz. 14-15 tweede aanvulling). 

Ad . 1 
In het MER zijn het droge en natte afvalwatervrije rookgasreinigingsysteem op basis van de worst 
case emissiewaarden met elkaar vergeleken. In de 2e aanvulling is de 'natte rookgasreiniging' (met 
lazing van gereinigd procesafvalwater op het oppervlaktewater) op een consistente manier 
vergeleken waarbij oak is uitgegaan van jaargemiddelde worst case verwachtingswaarden. Deze 
waarden komen vrijwel overeen met de maximale waarden in de tabel in bijlage 4.4 van het MER. 

Hierbij is dus een relatieve vergelijking tussen de drie rookgasreinigingconfiguraties gemaakt. Uit 
een beschouwing van de effecten van de relevante milieuaspecten is in aanvulling 2 het Meest 
Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) bepaald. 

Ad. 2 
Uitgangspunt voor de configuratie van de in de tweede aanvulling beschreven natte rookgasreiniging 
is een in Nederland en elders veel toegepaste en hoogwaardige configuratie, bestaande uit 
stofvoorafscheiding (E-filter) , natte wassing en nareiniging d.m.v. het zogenaamde 
Flugstromverfahren (doekfilter met absorbens). Andere configuraties zijn mogelijk, maar die warden 
veel minder toegepast. Voor de vergelijking van rookgasreinigingsystemen vormt dit dus een goede 
basis. 

Omrin is handelsnaam van ReststoffenEnergieCentrale B.V. (REC) 
p/a Postbus 650, 8440 AR HEERENVEEN; De Dolten 11, 8465 SB OUDEHASKE 

T (0513) 61 45 00 F (0513) 61 45 10 info@omrin.nl 
KvK 01121465; BTW-nr. 8183.54.975.BOl; Rabobank 11.02.99.361 
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Een voorbeeld van een afwijkende configuratie van natte rookgasreiniging is (ter illustratie) de 
toepassing van natte rookgasreiniging, gevolgd door een vastbed filter met actief kool of actief 
cokes. Met dit soort systemen zijn extreem lage emissiewaarden realiseerbaar, maar bij dit soort 
filters is brandgevaar niet uitgesloten, waardoor op grand van veiligheidsoverwegingen de voorkeur 
uitgaat naar andere systemen. 

Ad. 3 
In een natte rookgasreiniging warden de volgende hulpstoffen gebruikt: kalk, actief kool, 
natronloog, zoutzuur, ijzerchloride, TMT en vlokmiddelen. In totaal wordt ca. 2900 ton droge stof 
van de bovenstaande hulpstoffen per jaar verbruikt. Bij natte afvalwatervrije rookgasreiniging wordt 
ca. 3.050 ton per jaar gebruikt (zie hoofdstuk 4.4.13 van het MER). Bij de droge rookgasreiniging 
met bicarbonaat wordt 2.650 ton per jaar gebruikt excl. een overmaat van ca. 15% (zie hoofdstuk 
6.5.1 van het MER). In het MER is deze overmaat niet meegerekend, waardoor het 
hulpstoffenverbruik moet warden bijgesteld naar ca. 3050 ton per jaar. 

In een natte rookgasreiniging neemt de hoeveelheid (vast) residu door de toepassing van een fysisch
chemische afvalwaterzuivering af van ca. 6.000 naar ca. 4.000 ton I jaar, doordat een deel van de 
zouten met het afvalwater wordt geloosd. Dit is echter wel meer residu dan de ca. 3.600 ton /jaar 
(inclusief de overmaat natriumbicarbonaat van 15%) die vrijkomt bij een volledig droge 
rookgasreiniging met bicarbonaat. 

Samengevat, in een 'natte rookgasreiniging': 
• warden iets minder hulpstoffen gebruikt (ca. 2900 t/j) als bij de 'natte afvalwatervrije 

rookgasreiniging' (ca. 3.050 t/j) en bij de 'droge rookgasreiniging met bicarbonaat' (ca. 3.050 
t/j). Het absolute verschil is dusdanig klcin dat hier niet sprake is van een significant verschil; 

• bedraagt de hoeveelheid residu ca. 4.000 ton/jaar. Oat is minder dan de 6.000 ton/jaar die 
vrijkomt bij een 'natte afvalwatervrije' rookgasreiniging. Het is weliswaar iets meer dan de 
3.600 ton I jaar die vrijkomt bij een 'droge rookgasreiniging met bicarbonaat', maar ook hier 
is geen sprake van een significant verschil. 

Zie voor de waardering de scoretabel bij Ad. 5. 

Ad.4 
De waardering voor luchtemissies en -immissies is gesplitst in de emissies respectievelijk immissies 
van zure componenten en overige componenten. Zoals in de tweede aanvulling al is aangegeven zijn 
de luchtimmissies van de natte rookgasreiniging, op basis van het dezelfde debiet en temperatuur, 
voor de overige componenten vergelijkbaar met de droge rookgasreiniging. Dit is in de scoretabel 
tot uitdrukking gebracht. 
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Ad. 5 
Voorgaande overwegingen leiden tot de onderstaande aangepaste tabel (in rood aangegeven). 

Beoordel ingscriteria Natte RGR Natte afvalwatervrije RGR Droge RGR met bicarbonaat 

Effect Waar- Effect Waar- Effect 
dering dering1 

Landschap Lichte 0 Zware - Geen of nauwelijks 
pluimvorming pluimvorming pluimvorming 

Flora- en fauna Niet significant 0 Niet significant 0 Niet significant 

Luchtemissies zure Luchtemissies 502 + Luchtemissies 0 Luchtemissies zure 
componenten (HCl, vergeli j kbaar, gemiddeld componenten hoger 
HF en 502, worst HCl en HF een 
case benadering) factor 2 lager 
Luchtemissies Geen significant 0 Geen significant 0 Geen significant 
overige verschil verschil verschil 
componenten 
Luchtimmissies zure Laagste immissie- + Luchtimmissies 0 Hoogste immissie-
componenten (HCl, concentraties gemiddeld concentraties 
HF en 502) 

Luchtimmissies Laagste immissie- + Hoogste immissie- 0 Laagste immissie-
overige concentraties concentraties concentraties 
componenten 
Geluid Geen significant 0 Geen significant 0 Geen significant 

verschil verschil verschil 
Bodem en Geen significante 0 Geen significante 0 Geen significante 
grondwater effecten effect en effecten 
Externe veil igheid Geen bijzondere 0 Geen bijzondere 0 Geen bijzondere 

risico's risico's risico's 
Oppervlaktewater Lazing prioritaire - Geen proces- 0 Geen proces-

stoffen afvalwater afvalwater 
Energie 86,5% bruto 0 86% bruto - 87,9% bruto 

rendement rendement rendement 
Hulpstoffen 2.900 ton/jaar 0 3.050 ton/jaar 0 3.050 ton/jaar 

Reststoffen 4.000 ton/jaar 0 6.000 ton/jaar - 3. 700 ton/jaar 

Verkeer Geen significant 0 Geen significant 0 Geen significant 
verschil verschil verschil 

De waardering is tot stand gekomen door de natte afvalwatervrije rookgasreiniging is als standaard te 
hanteren (waardering 0), tenzij deze als beste of slechtste scoort. 

Deze aangepaste scoretabel leidt niet tot een andere conclusie dan de conclusie uit de tweede 
aanvulling (zie blz. 14-15 van de tweede aanvulling) . 

Waar-
dering 

+ 

0 

-

0 

-

+ 

0 

0 

0 

0 

+ 

0 

0 

0 
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Ad. 6 
Voor de bepaling van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief is voor de vergelijking van de effecten 
van de luchtemissies bij alle 3 rookgasreinigingsystemen uitgegaan van de worst-case situatie. 

Met deze vergelijking wordt echter geen inzicht gegeven in de optimale situatie m.b.t. de 
luchtemissies voor de droge rookgasreiniging. In de navolgende analyse wordt deze optimale situatie 
voor het droge rookgasreinigingsysteem onderbouwd en vergeleken met de gerealiseerde 
emissiewaarden van alle AVl's in Nederland die voornamelijk met een nat- of een nat afvalwatervrij 
systeem worden gerealiseerd. 

De optimale situatie kan worden gedefinieerd als de situatie waarin sprake is van een gemiddelde 
samenstelling van de afvalstoffen en het zuiveringsrendement van de rookgasreiniging het maximale 
rendement heeft bereikt. In de eerste aanvulling zijn jaargemiddelde streefwaarden voor de REC, 
als ambitie voor de toekomstige situatie, benoemd. Daarbij is met een "<" teken per component 
aangegeven daar het hier om een maximum in een range gaat. In onderstaande analyse zijn deze 
streefwaarden uitgebreid naar een range waarbij ook de minimaal mogelijke emissie voor het droge 
rookgasreinigingsysteem wordt gegeven. Voor het bepalen van deze range is gebruik gemaakt van de 
BREF-afvalverbranding en de input van de leverancier van het droge rookgasreinigingsysteem voor de 
REC. 

Stof (hoofdstuk 4.4.2 van de BREF-WI) 
De stof afscheiding van de REC bestaat uit een voorafscheiding d.m. v. een E(lektrostatisch)-filter en 
een nageschakeld doekenfilter. De stofemissie wordt in essentie bepaald door de specificaties van 
het laatste doekfilter. Uitgaande van deze dubbele stofafscheiding (E-filter + doekenfilter) kan een 
jaargemiddelde streefwaarde tussen de 0,5 en 1,5 mg/Nm3 worden bereikt (tabel 4.24 van de BREF
WI). 

Zure componenten (hoofdstuk 4.4.3.4 van de BREF-WI) 
In tabel 4.47 van de BREF-WI worden de emissieprestaties van de droge rookgasreiniging met gebruik 
van bicarbonaat gegeven. In de derde kolom wordt de jaargemiddelde streefwaarde gegeven o.b.v. 
de opgave van de leverancier. 

Component Jaargemiddelde 
streefwaarde (mg/Nm3

) 

Zoutzuur (HCI) 1 - 5 
Waterstoffluoride (HF) 0, 1 - 0,2 
Zwaveldioxide (502) 5 - 10 

Koolmonoxide en koolwaterstoffen 
Koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (CxHy) zijn componenten die niet afhankelijk zijn van de 
rookgasreiniging en worden bepaald door het verbrandingsproces. Onder ideale omstandigheden 
moeten de jaargemiddelde streefwaarden van 15 - 30 mg/ Nm3 voor CO en 0, 5 - 5 mg/ Nm3 voor CxHy 
mogelijk zijn. 

Stikstofoxiden 
De concentratie aan stikstofoxiden (NOx) worden eveneens bepaald door het verbrandingsproces 
(minder CO betekent meer NOx), maar worden middels een SCR (katalysator) afgebroken. Uitgaande 
van de lage CO-waarde van 15 - 30 mg/Nm3 is onder optimale omstandigheden een jaargemiddelde 
streefwaarde van < 60 mg/Nm3 mogelijk (zie tabel 4.56 van de BREF-WI). 



REC toelichting nav gesprek 25 
april 080506 
Pagina 5 

Zware metalen 
De emissie van zware metalen, waaronder kwik en cadmium, wordt mede bepaald door de 
samenstelling van de afvalstoff en en warden verwijderd d. m. v. het doseren van actief kool en de 
vergaande verwijdering van stof. Op basis van de informatie uit hoofdstuk 4.4.6 van de BREF-WI en 
de vergaande stofverwijdering kan een jaargemiddelde streefwaarde voor kwik warden bereikt van < 

0,005 mg/Nm3
, voor cadmium < 0,002 mg/Nm3 en voor som zware metalen < 0,05 mg/Nm3

• 

Dioxinen/furanen 
Het ontstaan van dioxinen en furanen wordt zoveel mogelijk voorkomen door een optimale 
processturing van het verbrandingsproces, zoals het BVA-voorschrift dat de rookgassen minimaal 2 
seconden op 850 °C moeten zijn geweest. Het verwijderen van de eventueel aanwezige lage 
concentraties aan dioxinen en furanen wordt gedaan door het doseren van actief kool. Bovendien 
heeft het toepassen van de SCR een extra verlagend effect, door de simultane afbraak van de 
dioxinen en furanen. Op basis van deze vergaande voorzorgsmaatregelen en de informatie uit 
hoofdstuk 4.4.5 van de BREF-WI wordt een jaargemiddelde streefwaarde van < 0,01 ng TEQ/Nm 3 

verwacht. 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de jaargemiddelde streefwaarden en de 
worst-case jaargemiddelde verwachtingswaarden van de REC Harlingen en zijn ter vergelijking de 
emissieconcentraties van alle AVl's in 2003 gegeven (natte en natte afvalwatervrije 
rookgasreinigingen, nog geen droge rookgasreinigingen in operatie in Nederland). 

Component Jaargemiddelde emissieconcentraties Emissieconcentraties alle AVI ' s 
REC Harlingen (mg/Nm 3

)
1 2003 (uit: MER, tabel bijlage 4.4) 

Streefwaarden worst-case Min. Gem. Max. 
verwachtingswaarden 

Stof (PM10) 0,5 - 1,5 3 0, 2 0,9 2,2 
Zoutzuur (HCl) 1 - 5 8 0, 1 1, 5 3, 5 
Waterstoffluoride (HF) 0, 1 - 0,2 0,8 0, 1 0, 1 0,2 
Zwaveldioxide (502) 5 - 10 25 1,1 4 9,6 
Stikstofoxiden (NOx)3 < 60 60 60 
Koolmonoxide (CO) 15 - 30 30 3 15, 1 35 
Ammoniak (NH3) < 3 3 n.b. 
Koolwaterstoffen (CxHy) 0,5 - 5 5 0,3 0,9 3,8 
Kwik (Hg) < 0,005 0,01 <0,005 <0,01 0,03 
Cadmium en Thallium (Cd en Tl) < 0,002 0,002 <0,01 
Som zware metalen2 < 0,05 0, 1 0,02 0,03 0, 14 
Dioxinen/furanen (ng TEQ/Nm3

l) < 0,01 ng 0,02 ng n.b. 
.J .. 1 U1tgedrukt als mg/Nm blJ 11% zuurstof en droog 

2 Som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper, load, mangaan, nikkel en vanadium (Sb, As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni 
en VJ 

3 Met toepassing van SCR. 

Zoals bovenstaande tabel laat zien liggen de jaargemiddelde emissieconcentraties voor het droge 
rookgasreinigingsysteem in lijn met de schoorsteenemissies, zoals die jaarlijks warden 
gerapporteerd door de bestaande AVl's in Nederland (emissieconcentraties alle AVl's 2003). 
In de eerste aanvulling is reeds aangeven dat Omrin bereid is om het maximum van deze 
streefwaarden te laten opnemen in de Wm-vergunning met de bedoeling om binnen een bepaalde 
termijn onder dit maximum (dus binnen de range) te komen . De verantwoording over de vorderingen 
die warden gemaakt zal warden afgelegd door het publiceren van een openbaar milieujaarverslag. 




