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1. INLEIDING

De heer A. Hermans is voornemens zijn varkenshouderij gelegen aan de Rotten onge.

nummerd te Hapert uit te breiden. Hiertoe dient een milieueffectrapportage (M. E. R.)

opgesteld te worden. Hierbij dient in het kader van de Wet luchtkwaliteit onderzoek

gedaan te worden naar de effecten van het bedrijf op de luchtkwaliteit in de omgeving.

Dit onderzoek brengt de invloed van het totale bedrijf op de luchtkwaliteit in de omge-

ving in kaart en toetst deze aan de Wet luchtkwaliteit. Hiervoor zijn 3 varianten beke-

ken, te weten de vigerende situatie (VS), het voorkeursalternatief (VKA) en de meest

milieuvriendelijke alternatief (MMA).
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2. ACHTERGROND EN AANLEIDING

2.1. WET LUCHTKWALITEIT

De Wet luchtkwaliteit betreft een verwijzing naar de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, ti-

tel 2). Omdat deze titel handelt over de luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend

als de 'Wet luchtkwaliteit. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007,434) in werking

getreden en vervangt het Besluit luchtkwaliteit. Met deze wijzigingen is de Europese

richtljn op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen, geïmplementeerd. De

Wet luchtkwaliteit heeft tot doel het beschermen van mens en milieu tegen de negatie-

ve effecten van luchtverontreiniging, onder andere als gevolg van emissies door bedrij-

ven. Met de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarden (inzake ar.

tikeI4.9, 8.40 en titel 5.2) moet rekening gehouden worden bij beslissingen in het kader

van O.a. de Wet Mileubeheer.

In deze bijlage zijn grenswaarden opgenomen van de jaargemiddelde concentraties voor

de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxides, fijn stof, koolmonoxide, ben.

zeen, benzo(a)pyreen, ozon, lood, nikkel, arseen en cadmium. Voor de stoffen stikstof-

dioxide en benzeen kent de Wet luchtkwaliteit ook plandrempels. Bij overschrijding van

de plandrempel moet een plan worden opgesteld ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Tevens is voor stikstofdioxide en fijn stof een maximaal aantal toegestane dagen opge.

nomen waarop de (24- )uurgemiddelde concentratie overschreden mag worden (over-

schrijdingsdagen genoemd).

De grenswaarden voor fijn stof binnen de Wet luchtkwaliteit zijn:

Jaargemiddelde concentratie: 40 ~g.m'J

Aantaloverschrijdingsdagen van het 24 uurgemiddelde van 50 ~g.m'J: 35 dagen

2.2. ARTIKEL 5.19 WET LUCHTKWALITEIT

Volgens artikel 5.19 van de Wet luchtkwaliteit kunnen bij het beoordelen van fijn stof

de van nature in de lucht aanwezige concentraties die niet schadelijk zijn voor de ge-

zondheid van de mens buiten beschouwing gelaten worden.

Het aandeel zeezout in de jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes (PM,o)

varieert van circa 7 ~g/mJ langs de westkust tot circa 3 ~g/mJ in het oostelijk deel van

Nederland. Om een voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie tebepa-

ten, is een plaatsafhankelijke correctie nodig, welke in bijlage 4 van de ministeriële re-

geling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007' is vermeld. Dit houdt in dat het berekende

Onderzoek luchtkwaliteit - Varkenshouderij aan de Rotten ongenummerd te Hapert 4
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jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM,o) verminderd wordt met het aandeel zee-

zout, hetgeen voor de gemeente Bladel 3 "g/ml bedraagt. Naast de jaargemiddelde

grenswaarde stelt de Wet luchtkwaliteit tevens eisen aan het aantal keren dat het 24-

uurgemiddelde mag worden overschreden. Hierbij is rekening gehouden met een lande-

lijke aftrek van 6 dagen op het aantaloverschrijdingsdagen voor PMIO ten opzichte van

de grenswaarde.

2.3. BESLUIT 'NIET IN BETEKENDE MATE'

In de algemene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en de

ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die be-

trekking hebben op het begrip NIBM. Voor de periode tussen het in werking treden van

de 'Wet luchtkwaliteit en het verlenen van derogatie door de EU is het begrip 'niet in

betekenende mate' gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor NO, en PM,o. Na verle-

ning van derogatie treedt het NSL in werking en wordt de definitie van NIBM verschoven

naar 3% van de grenswaarde. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van geval-

len (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende

mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan

de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd

gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken

dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor lucht-

kwaliteit achterwege blijven. Om versnippering van 'in betekenende mate' (IBM) pro-

jecten in meerdere NIBM-projecten te voorkomen is een anti-cumulatieartikel opgeno-

men. In de Handreiking NIBM is de toepassing van het Besluit NIBM en de Regeling NIBM

toegelicht en uitgewerkt. De bijdrage van NIBM-projecten aan de luchtverontreiniging

wordt binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gecompen-

seerd met algemene maatregelen.

Het begrip 'niet in betekenende mate' (NIBM) speelt dus een belangrijke rol in de nieu-

we regelgeving en is uitgewerkt in het Besluit niet in betekenende mate bijdragen en de

Regeling niet in betekenende mate bijdragen. Het Besluit en de Regeling maken onder-

scheid in de situatie vóór en na de definitieve vaststelling van het NSL. Deze AMvB legt

vast, wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van

een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat het project een toename

van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als

3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM,o) of stik-

stofdioxide (NO,). Dit komt overeen met 1 ,2 ~g/ml voor zowel fijn stof als NO,.

Interimperiode: 1% grens. De 3% grens ;s van toepassing, vanaf het moment dat het N5L defini-

Onderzoek luchtkwaliteit - Varkenshouderij aan de Rotten ongenummerd te Hapert 5
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tief is vastgesteld (zie artikel 2, lid 2, Besluit NIBM). In de periode tussen de inwerkingtreding

van het Besluit NIBM en de definitieve vaststellng van het NSL wordt een NIBM-grens gehanteerd

van 1%, Dit staat gelijk aan 0,4 microgramlm'- Oe systematiek voor het bepalen af een project

NIBM is, is vóór en na de inwerkingtreding van het NSL gelijk,

Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-

grens blijft:

a. Aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM

valt. Er is dan geen verdere toetsing nodig, het project is in ieder geval NIBM. Dit

volgt uit artikel 4, lid 1, van het Besluit NIBM.

b. Op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 1% of 3%

criterium. Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een project niet kan

voldoen aan de grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog via bereke-

ningen aan te tonen, dat de 1% of 3% grens niet wordt overschreden.

2.4. MINISTERIËLE REGELING 'PROJECTSALDEREN LUCHTKWALITEIT 2007'

De vernieuwde ministeriële regeling 'Projectsaldering luchtkwaliteit 2007' is op 15 no-

vember 2007 in werking getreden. De regeling werkt de regels voor saldering uit de

'Wet luchtkwaliteit uit. In de tijd tot inwerkingtreding van het NSL kan een project

doorgang vinden als:

. door het nemen van onlosmakelijk met het project verbonden maatregelen, de

luchtkwaliteit verbetert, of

. de luchtkwaliteit niet in betekenende mate (NIBM) verslechtert, of

. projectsaldering wordt toegepast.

Saldering is de mogelijkheid om ruimtelijke plannen uit te voeren die:

. in betekenende mate (IBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging en

. zorgen voor overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide en

. niet in NSL zijn opgenomen.

Zonder saldering zouden de plannen niet uitgevoerd kunnen worden. Saldering moet

plaatsvinden in een gebied dat een functionele of geografische relatie heeft met het

plangebied. Het gaat daarbij ook om plannen die de luchtkwaliteit ter plekke iets kun-

nen verslechteren, maar in een groter gebied per saldo verbeteren. Overheden moeten

de maatregelen die de luchtkwaliteit in het grotere gebied per saldo verbeteren, zo

veel mogelijk tegelijkertijd met dit project realiseren. De regeling stelt eisen aan over-

heden om ruimtelijk besluiten goed te onderbouwen en te motiveren. Ook moeten zij

rekening houden met andere aspecten zoals blootstelling en goede ruimtelijk ordening.

Onderzoek luchtkwaliteit - Varkenshouderij aan de Rotten ongenummerd te Hapert 6-~- - --~~~-
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3. BEREKENINGEN

3.1. ONDERZOCHTE PARAMETERS

Op landelijk niveau leveren fijn stof (PMIO) en stikstofdioxide knelpunten op. De overige

stoffen waaraan getoetst moet worden volgens de Wet luchtkwaliteit, voldoen normali.

ter aan het besluit.

Stikstofdioxide komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen, wat niet in grote ma-

te in de landbouwsector voorkomt. Stikstofdioxide is derhalve in de landbouwsector

geen knelpunt. In de landbouwsector is met name fijn stof (PM,o) van invloed op de

luchtkwaliteit. Fijn stof komt in grote hoeveelheden vrij, voornamelijk door emissie van

huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes uit de stallen.

Doel van dit onderzoek is om vast te stellen of het bedrijf van de heer Van Dommelen

voldoet aan de luchtkwaliteitseisen in de omgeving van het bedrijf. Aangezien alleen bij

fijn stof het risico van overschrijding van de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit be-

staat, is alleen fijn stof (PMIO) onderzocht.

De luchtkwaliteit is in kaart gebracht voor het jaar 2008, het jaartal waarop verwacht

wordt dat de vergunning wordt verleend. De immissie is bepaald op de inrichtingsgrens

op 1,5 meter boven het maaiveld. Het bedrijfsterrein zelf valt buiten de beoordeling

aangezien dit een arbeidsplaats is volgens artikel 5.6, tweede lid van de Wet luchtkwa-

liteit.

3.2. BEREKENINGEN

De luchtkwaliteit is berekend met behulp van het rekenprogramma PC-STACKS release

7.1 2007 ontwikkeld door KEMA. Dit rekenprogramma is geschikt om de verspreidingsbe-

rekeningen uit te voeren volgens het Nieuw Nationaal Model (NNM). Met het programma

zijn de te verwachten concentraties van fijn stof (PM,o) berekend.

Voor de bepaling van de emissie van fijn stof als gevolg van verkeersaantrekkende wer-

king van de inrichting is gebruik gemaakt van het computermodel "Calculation of Airpol-

lution from Roadtraffic 11, versie 6.1.1", (CAR-II 6.1.1) uitgebracht door TNO.

Onderzoek luchtkwaliteit - Varkenshouderij aan de Rotten ongenummerd te Hapert- - -~-~ ~~-- ---- ~ -- -- 7
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3.3. INVOERGEGEVENS

Voor het bepalen van de concentraties fijn stof in de omgeving van veehouderijen, zijn

gegevens nodig over de hoeveelheid fijn stof die dieren produceren. Deze hoeveelheid

varieert per dier en is afhankelijk van het huisvestingssysteem zoals het type stal. De

emissiefactoren voor fijn stof geven per huisvestingssysteem aan hoeveel fijn stof een

bepaald dier per jaar produceert. De Animal Sciences Group (ASG) van de Universiteit

Wageningen stelt de factoren op die de minister van LNV accordeert.

Voor de onderhavige rapportage zijn de emissiefactoren gebruikt welke gepubliceerd

zijn op 14 maart 2008 door het Ministerie van VROM.

Tabel 3.1 : dieraantallen per stal/gebouw in de vigerende situatie.

Stal RAV- code Huisvesting aantallen emissiefactor

19r PM ,o/uur/dier)

D 3.4.1. vleesvarkens 720 0,031336

Totaal

emissie per stal

(gram PMio/uur)

22,56192

22,56192

Voor het voorkeursalternatief (VKA) worden er de volgende dieraantallen aangevraagd:

Tabel 3.2: dieraantallen per stal/gebouw in het voorkeursalternatief

Stal RAV- code Huisvesting aantallen emissiefactor

19r PM ,o/uur/dier)

vleesvarkens 6000 0,012534

emissie per stal

(gram PMioluur)

75,20400D 3.2.8.ZO

D 3.2.7.1.

Totaal 75,20400

Tenslotte wordt er in de milieueffectrapportage een derde alternatief beschouwd, te

weten het meest milieuvriendelijke alternatief (MM), alwaar de volgende dieraantallen

worden aangevraagd:

Tabel 3.3: dieraantatlen per stal/gebouw in de meest milieuvriendelijke alternatief

Stal RAV- code Huisvesting aantallen emissiefactor emissie per stal

19r PM ,o/uur/dier) 19ram PM,o/uur)
D 3.2.7.1.1 vleesvarkens 600 0,006267 37,60200

D 3.2.15,1.

Totaal 37,60200

Voor de emissiekentallen voor de uitstoot van fijn stof vanuit de transportbewegingen

met zware motorvoertuigen is aansluiting gezocht bij het CAR-1I6.1.1 - modeL. In de be-

schrijving van dit model staan emissiefactoren vermeld voor verschilende voertuigcate-

__.Qnc.erz.!ekJuchtkwaliteit .:~arken~ouderij~an de Rotter0ngenuml1erd te Hapert 8
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gorieën. Hierbij zijn de emissiefactoren van het jaar 2008 toegepast, welke vermeld

staan in het TNO Rapport Rftl-A R 2005/074 "Handleiding bij software pakket CAR-II ver-

sie 5.1.1", bijlage A, tabel AA. De emissiefactoren zijn afhankelijk van snelheidstypen

alsmede van de voertuigcategorie. Gelet op het vermogen van een voermachine, is aan-

sluiting gezocht bij de voertuigcategorie "zware motorvoertuig" Voor de onderhavige

berekening zijn de emissiefactoren overgenomen met de laagste snelheidcategorie,

zijnde categorie D, welke overeenkomt met een snelheid van 13 kilometer per uur.

Hiervan is de fijn stof emissie op 7,1 gram per uur bepaald. Met het onderzoek is uitge-

gaan dat er zowel in de vigerende situatie als in de aangevraagde situatie 1 uur per dag

een zware motorvoertuig in bedrijf is.

3.3.1 Berekening vigerende situatie (26711u0108 VS)

Emissiepunt 1:

Dit is de emissie vanuit stal 1, waarbij is gerekend met de gebouwinvloed van de aan-

wezige stallen en de westelijk gelegen stal. De diameter is bepaald op de som van de

diameter van de aanwezige ventilatoren (18 x 0,350 meter), zodat het emissieoppervlak

van de betreffende emissiepunten op de juiste manier is ingevoerd. Het emissiepunt is

op het middelpunt van de emissiezijde van de betreffende stal ingevoerd. In de onder-

havige situatie heeft de uittredende lucht geen warmte-inhoud en is de emissierichting

volledig verticaaL. Derhalve is de ingevoerde uittreed snelheid zo laag mogelijk inge-

voerd.

Emissiepunt 2:

Dit is het emissiepunt van een zwaar motorvoertuig (tractor en vrachtwagens). Deze

zijn gemiddeld 1 uur in de dagperiode in bedrijf. De transportbewegingen en de laad- en

losactiviteiten concentreren zich op 1 locatie van de inrichting. Het emissiepunt van de

zware motorvoertuigen met invloed van de bestaande bebouwing, inclusief de westelijk

gelegen stal ingevoerd. De uittredende lucht heeft geen warmte-inhoud en is de emis-

sierichting volledig verticaaL. Derhalve is de ingevoerde uittreedsnelheid zo laag moge-

lijk ingevoerd.

3.3.2 Berekening voorkeursalternatief (26711u0108 VKA)

Emissiepunt 1:

Dit is de emissie vanuit de nieuwe stal, waarbij is gerekend met de gebouwinvloed van

enkel de nieuwe stal. De diameter van het emissiepunt bepaald van het oppervlak van

het emissiepunt van de luchtwasser. Het emissiepunt is op het middelpunt van de

luchtwasser ingevoerd. In de onderhavige situatie heeft de uittredende lucht geen

warmte-inhoud en is de emissierichting volledig verticaaL. Derhalve is de ingevoerde uit-

_ On~,,rzoek~uchtkwaliteit - Varkei'!ouderij aan de .'0t!.e~ _~~geiiiinirnerd te Hapert 9
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treedsnelheid ZO laag mogelijk ingevoerd.

Emissiepunt 2:

Dit is het emissiepunt van een zwaar motorvoertuig (tractor en vrachtwagens). Deze

zijn gemiddeld 1 uur in de dagperiode in bedrijf. De transportbewegingen en de laad- en

losactiviteiten concentreren zich op 1 locatie van de inrichting. Het emissiepunt van de

zware motorvoertuigen is met invloed van de nieuwe stal ingevoerd. De uittredende

lucht heeft geen warmte-inhoud en is de emissierichting volledig verticaaL. Derhalve is

de ingevoerde uittreedsnelheid zo laag mogelijk ingevoerd.

3.3.3 Berekening meest milieuvriendelijke alternatief (26711u0108 MMA)

Emissiepunt 1:

Dit is de emissie vanuit de nieuwe stal, waarbij is gerekend met de gebouwinvloed van

enkel de nieuwe stal. De diameter van het emissiepunt bepaald van het oppervlak van

het emissiepunt van de luchtwasser. Het emissiepunt is op het middelpunt van de

luchtwasser ingevoerd. In de onderhavige situatie heeft de uittredende lucht geen
warmte-inhoud en is de emissierichting volledig verticaaL. Derhalve is de ingevoerde uit-

treedsnelheid zo laag mogelijk ingevoerd.

Emissiepunt 2:

Dit is het emissiepunt van een zwaar motorvoertuig (tractor en vrachtwagens). Deze

zijn gemiddeld 1 uur in de dagperiode in bedrijf. De transportbewegingen en de laad- en

losactiviteiten concentreren zich op 1 locatie van de inrichting. Het emissiepunt van de

zware motorvoertuigen is met invloed van de nieuwe stal ingevoerd. De uittredende

lucht heeft geen warmte-inhoud en is de emissierichting volledig verticaaL. Derhalve is

de ingevoerde uittreedsnelheid zo laag mogelijk ingevoerd.

3.4. OVERIGE INVOERPARAMETERS

Ten behoeve van het opbouwen van het model zijn de volgende invoerparameters toe-

gepast:

Doorgerekende (meteo)periode: 1- 1-1995 1:00 h t1m 31-12-1999 24:00 h

Aantal uren waarmee gerekend is: 43800

De windroos: frequentie van voorkomen van de windsectoren op receptorlocatie

lengtegraad: 5.0

breedtegraad: 52.0

Bodemvochtigheid-index: 1.00

Albedo (bodemweerkaatsingscoëfficient): 0.20

Locatie bepaling achtergrond locatie: 146125, 374662

..nderzaek .!chtkwaliteit - ..~r!'enshoud!'rij aan de Rotten ongenummerd te Hapert 10
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Aantal receptorpunten: 386 (VS) I 386 (VKA) I 352 (MMA)

Hoogte receptorpunten: 1.5 m+mv

Terreinruwheid receptor gebied (mJ: 0.3625 (berekend uit RD-coördinaten)

Terreinruwheid (mJ op meteolocatie: windrichtingafhankelijk genomen

De verspreiding van fijn stof wordt opgeteld bij de voor de locatie geldende achter-

grondconcentratie. Deze achtergrondconcentratie is vastgesteld door het Rijksinstituut

voor Volksgezondheid en Mileu. De achtergrondconcentratie is voor elk kilometervak in

Nederland vastgesteld en wordt continue gemonitoord. Deze achtergrondconcentratie

en trendvoortzetting worden jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van de uitgevoerde

monitoring en prospectus. De bijdrage van de verspreiding van fijn stof wordt bij deze

achtergrondconcentratie opgeteld. De voor de onderhavige berekening vastgestelde

achtergrondconcentratie is afgeleid van het rijksdriehoek-coördinatenstelsel binnen het

programma PC-SlACKS.

Daarnaast moet in sommige gevallen omgevingseigen bronnen bij de achtergrondcon-

centratie worden opgeteld. Dit is het geval wanneer er in de directe omgeving bronnen

aanwezig zijn die lokaal een verhoogde achtergrondconcentratie veroorzaken, zoals

(snel- )wegen of bedrijventerreinen. Gelet op de ligging van onderhavige inrichting, en
de verspreid liggende overige agrarische bedrijven, wordt niet verwacht dat hierdoor

lokaal een significante verhoogde achtergrondconcentratie heerst.

3.5 BEREKENING LUCHTKWAUTEIT VERKEERSAANTREKKENDE WERKING

Voor de bepaling van de concentratie van fijn stof als gevolg van de verkeersaantrek.

kende werking is gebruik gemaakt van het akoestisch onderzoek wat is opgesteld (rap-

portnummer 2671ao0107, d.d. 19-02-08 - G Ei 0 Consult BV).

Tabel 3.1: verkeersaantrekkende werking inrichting

RBS

dag avond nacht etmaal
personenauto 8 2 2 12
landbouwvoertuigen
vrachtwagen 16 2 18
lichte motorvoertuigen (Imv) 12
middelzware motorvoertuigen (mv)

zware motorvoertuigen (zmv) 18
Aantal motorvoertuigen 30
Fractie lichte motorvoertuigen 0,4
Fractie middelzware motorvoertuigen
Fractie zware motorvoertuigen 0,6

Activiteit bewegingen per periode

.On.cerzoek luchtkwalit~!t - Varkensh()uderij~ani:eRotten ongenummerd te Hapert 11



t\Dconsult
ADVISEURS VOOR MIUEU EN OMGEVING

Gesteld kan worden dat de verandering van de bijdrage van het verkeer aan de jaarge-

middelde concentratie niet groter mag zijn dan 0, 1 ~g/mJ (0,25% van de jaargemiddelde

grenswaarde van 40 ~g/mJ ) op 10 meter van de wegas. De toename van het aantal da-

gen overschrijding van het etmaalgemiddelde van 50 ~g/mJ is hierdoor kleiner dan 0,5.

Bij wegtype 2, een buitenweg en geen bomen, is dit het geval als de toename van het

aantal verkeersbewegingen van zware motorvoertuigen minder is dan 104 per etmaal.

Echter door een berekening op te stellen met de aangevraagde verkeersbewegingen, is

cijfermatig onderbouwd dat de bijdrage van de verkeersaantrekkende werking vanuit de

inrichting niet van invloed is op de luchtkwaliteit.

0n.d-"rzae~uchtkwaliteit - V~rken~houderij aan d~ Rotten ongenummerd te Hapert 12
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4.1 REKEN RESULTATEN VIGERENDE SITUATIE (VS)

In figuur 4.1 is de verspreiding van fijn stof grafisch weergegeven op de omgeving. De

resultaten van de vigerende situatie zijn geprojecteerd voor het jaar 2008. De resulta.

ten zijn weergegeven in het jaargemiddelde concentratie (~g.m'') Tevens is de maxi-

male waarde van het reken raster vermeld.

Figuur 4.1: resultaten vigerende situatie
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ScenarIo: 26711uOl07 VS
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Tabel 4.1 : Maximale waarde, inclusief zeezoutcorrectie

Toetsingswaarde

146200 374700

Jaargemiddelde ("g/ml)

40

27.097

PMio

# overschrijdingen 24-uurgem.

50 "g/ml I 35x

21,97

Onderzoek luchtkwaliteit - Varkenshouderij aan de Rotten ongenummerd te Hapert 13
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4.2 REKENRESULTATEN VOORKEURSALTERNATIEF (VKA)

In figuur 4.2 is de verspreiding van fijn stof grafisch weergegeven op de omgeving, ge-

projecteerd voor het jaar 2008. De resultaten zijn weergegeven in het jaargemiddelde

concentratie (~g.m'l). Tevens zijn de maximale waarden van het rekenraster vermeld.

Figuur 4.2: resultaten voorkeursalternatief
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Tabel 4.2: maximale waarde, inclusief zeezoutcorrectie

Toetsingswaarde

146150 374550'

146150 374575'

146125 374575

Jaargemiddelde ("g/ml)

40

29.594

28.038

27.273

PMIO

# overschrijdingen 24-uurgem.

50 "g/ml I 35x

47.37

36.77

30.77
': betreffen rekenpunten binnen de grens van de inrichting

Onderzoek luchtkwaliteit - Varkenshouderij aan de Rotten ongenummerd te Hapert 14
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4.3 REKENRESULTATEN MEEST MILIEUVRIENDELIJKSTE ALTERNATIEF (MM)

In figuur 4.2 is de verspreiding van fijn stof grafisch weergegeven op de omgeving. De

resultaten van de aangevraagde situatie zijn geprojecteerd voor het jaar 2008. De resul-

taten zijn weergegeven in het jaargemiddelde concentratie (~g.m'l). Tevens is de

maximale waarde van het reken raster vermeld.

Figuur 4.3: resultaten meest milieuvriendelijke alternatief
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Tabel 4.3: maximale waarde reken raster, inclusief zeezoutcorrectie

Toetsingswaarde

146150 374550

Jaargemiddelde ("g/ml)

40

27.104

PMIO

# overschrijdingen 24-uurgem.

50 "g/ml I 35x

24.57

Onderzoek luchtkwaliteit - Varkenshouderij aan de Rotten ongenummerd te Hapert 15
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4.4 REKENRESULTATEN VERKEERSAANTREKKENDE WERKING

In de onderstaande tabel is de luchtkwaliteit als gevolg van de verkeersaantrekkende

werking vermeld:

Tabel 4.3: Resultatentabel verkeersaantrekkende werking, inclusief zeezoutcorrectie

Jaargemiddelde ("g/ml)

toetsingswaarde = 40 "gl ml

1 Om vanuit wegas 24,9

PMIO

# overschrijdingen 24-uurgem.

toetsingswaarde = 50 "g/ml I 35x I

17

Toelichting op bovenstaande tabel: Het aantal overschrijdingen per kalenderjaar van de
24-uurgemiddelde concentratie van PM 1 0 van de grenswaarde (50 ~m/ml) berekent door

CAR, blijkt voor een wilekeurige locatie voor toekomstige jaren nogal te kunnen ver-

schillen met het aantal berekend voor dezelfde locatie door de NNM-software (PluimPlus

en Stacks). Dit is het gevolg van de principieel andere wijze waarop CAR het aantal

overschrijdingen uitsluitend veroorzaakt door de achtergrondconcentratie berekend en

de wijze waarop NNM dit doet. NNM rekent met alle uren in het jaar voor de specifieke

locatie en gebruikt hierbij de zogenaamde GCN-module (Generieke Concentraties Ne-

derland) van het RIVM waarin de gemeten uurconcentraties door het RIVM zijn verwerkt.

CAR maakt gebruik van een statistische relatie, onafhankelijk van de locatie, gebaseerd

op meetresultaten van de straat-, stad- en regionale meetstations van het RIVM over

een langjarige periode.

4.5 CUMULATIE BIJDRAGE INRICHTING EN VERKEERSAANTREKKENDE WERKING

Waar de openbare weg en de inrichting "samenkomen" moet de bijdrage van beiden

worden gecumuleerd, door de immissies op de relevante plaatsen bij elkaar op te tel-

len. Ten slotte moet worden gekeken op welk punt buiten de grens van de inrichting de

(al dan niet gecumuleerde) immissie het hoogst is. Dit is het maatgevende punt en hier

moet worden getoetst aan de Wik. Uit de rekenresultaten van de verkeersaantrekkende

werking vanuit de inrichting is gebleken dat deze niet van invloed is op de luchtkwali.

teit. De bijdrage van dit verkeer aan de jaargemiddelde concentratie is kleiner dan 0,1

~g/ml (0,25% van de jaargemiddelde grenswaarde van 40 ~g/ml ) op 5 meter van de

wegas. De toename van het aantal dagen overschrijding van het etmaalgemiddelde van

50 ~g/ml is hierdoor kleiner dan 0,5. Derhalve heeft in onderhavig onderzoek geen cu-

mulatie plaatsgevonden van de bijdrage vanuit de inrichting en de verkeersaantrekken-

de werking. i

I
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5. CONCLUSIES

Door G & 0 Consult is een onderzoek uitgevoerd in het kader van Wet luchtkwaliteitvoor

de inrichting van Hagrico VOF, gelegen aan de Rotten ongenummerd te Hapert. Het on-

derzoek is uitgevoerd in het kader van de mileueffectrapportage. In onderhavig rapport

wordt beschreven welke gevolgen de aangevraagde situatie kan hebben voor de lokale

luchtkwaliteit. Wanneer aan de grenswaarden zoals gesteld in bijlage 2 van de Wik

wordt voldaan, kan de situatie worden geaccepteerd. Met gebruikmaking van het door

KEMA uitgebrachte programma PC-STACKS zijn een drietal modellen opgezet voor de

verspreiding van fijn stof voor de onderhavige inrichting.

De bevindingen van het onderzoek zijn:

. In de landbouwsector is voornamelijk de emissie van fijn stof bepalend voor de

luchtkwaliteit op de omgeving. Emissies van de overige stoffen, waaraan volgens

de Wet luchtkwaliteit getoetst moet worden, zijn verwaarloosbaar en voldoen

aan het besluit.

. De stallen zijn de belangrijkste bron van fijn stof emissie. De fijn stof emissie ten

gevolge van andere activiteiten op het bedrijfsterrein zijn verwaarloosbaar ten

opzichte van de emissie vanuit de stallen.

. De jaargemiddelde concentratie fijn stof op de bedrijfsgrens voldoet in zowel de

vigerende situatie als het voorkeursalternatief als in de meest milieuvriendelijke

situatie aan de jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof uit de Wet luchtkwali-

teit (40 ~g.m-J).

. Er vinden geen overschrijdingen plaats in zowel de vigerende situatie als het

voorkeursalternatief als in de meest milieuvriendelijke situatie van de grens-

waarde van het aantal toegestane overschrijdingsdagen (35 dagen' 50 ~g.m-J)

van fijn stof, op of buiten de inrichtingsgrens. Hierop uitgezonderd zijn 2 reken-

punten in het voorkeursalternatief, alwaar op 2 locaties binnen de inrichtings-

grens er een overschrijding plaats vindt.

. De bijdrage als gevolg van de verkeersaantrekkende werking vanuit de inrichting

aan de jaargemiddelde concentratie is niet bepalend voor de luchtkwaliteit. Der-

halve zijn de resultaten vanuit de bijdrage van de inrichting en de verkeersaan-

trekkende werking niet gecumuleerd.

f

I

1-

Het voorkeursalternatief als de meest milieuvriendelijke alternatief voldoen voor zowel

het jaar van realisatie als in de jaren hierna aan de Wet luchtkwaliteit.

Onderzoek i~:.htkw~liteit - Var!'eiishouderij aan de Rotten ongenummerd te Hapert 17
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Bijlage 1 Situatieschets

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel vige-

rende situatie

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel voor-

keursalternatief (VKA)

Bijlage 4 Invoergegevens rekenmodel meest

milieuvriendelijkste alternatief

(MM)

Bijlage 5 Berekening luchtkwaliteit verkeers-

aantrekkende werking
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Bijlage 1:
/

Overzicht situatie

I
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Bijlage 2:
/

Invoergegevens rekenmodel
vigerende situatie (VS) 2008

~
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KEMA STACKS VERSIE 2007. i
Release 19 juni 2007

Stof-identificatie: FIJN STOF
starttijd: 10:52:55
datum/tijd journaal bestand: 2-4-2008 11:11:55
BEREKEN INGRESUL T ATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met:
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMIO zijn
bijdrage met 6 dagen
PMIO-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met

3 ug/m3
gecorrigeerd voor zeezout-

-11 voor harmonisatie met CAR

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de actergronctconcentratie is bepaald: 146213 374600
opgegeven emissie-bestand c: \Stacks70\Input\emis. dat
Bron (nen) -bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Gerekend is met het MNP scenario van 2007 (nieuwe BGE scenario)
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002
identificatie van GCN-data voor het Ie jaar¡ versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 2e Jaar; versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 4e Jaar; versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 28-03-02 van 1.1
GeN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 146212.7 374600.8
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbe1te11ing) 0.0000
opgegeven referentiej aar: 2008

Doorgerekende (meteo) periode
Start datum/tijdD: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdD: 31-12-1999 24: 00 h

Aantal uren waarmee gerekend is 43800

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren (uren, %) op receptor-
lokatie
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor (van-tot) uren % ws neerslag (mm) FIJN STOF

1 1-1S- 151, 2334.0 5.3 3.0 114.65 27.3
2 I 15- 451 , 2843.0 6.5 3.2 81.25 28.1
3 I 45- 751 : 3716.0 8,5 3.7 82.05 31. 4

4 I 75-10SI: 2264.0 5,2 3.2 99.00 32.5
5 1105-13SI: 2754,0 6.3 2.9 191.80 30.8
6 1135-1651 : 2940.0 6,7 2.8 256.05 29.2
7 1165-19S) : 4341. 0 9,9 3.8 589.2S 26.9
8 1195-2251 : 6878.0 15.7 4,5 900,30 26.6
9 1225-2551 : 6093.0 13.9 4.6 869.95 26. S

10 (2SS-28SI: 4294.0 9.8 3.8 421. 45 25.4
11 (285-3151 : 2828.0 6.5 3.3 169,10 25.1
12 (315-3451 : 2515.0 5.7 3.3 137.15 25.2
gemiddeld/som: 43800.0 3.7 3912.10 27.6 (zonder zeezoutcorrectie)

lengtegraad: 0: 5.0
breedtegraad: 0: 52.0
Bodemvochtigheid-indexO: 1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0: 0.20

Geen percentielen berekendAantal receptorpunten 0 368
Terreinruwheid receptor gebied (ml D: 0.3625
Terreinruwheid (ml op meteolokatie windrichtingsafhanke1ijk genomen
Hoogte berekende concentraties (mlO: 1.5
Gemiddelde veldwaarde concentratie (ug/m3lD:
tie)
Onderzoek luchtkwaliteit - Varkenshouderij aan de Rotten ongenummerd te Hapert- - -
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hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 27.09747 (inc!. zeezautcor-
rectie)
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks!J: 169.65196

Coordinaten (x,y)n: 146200, 374700
Datum/tijd (yy,rn,dd,hhlU: 1997 9 16 ia

Aantal bronnen D: 2

********* Brongegevens van bron 0: i
** BRON PLUS GEBOUW ** Emissiepunt stal

X-positie van de bron (mlO: 146183
Y-positie van de bron (mlD: 374680kortste zijde gebouw (mlO: 51.0
langste zijde gebouw (mlO: 126.0
Hoogte van het gebouw (mlO: 5.1
Orientatie gebouw (graden) 0: 1Q7. 0
x coordinaat van gebouw (mJD: 146186
y=coordinaat van gebouw (mJD: 374705
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mlD: 5.1
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 6.30
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 6.40
Gem. volume flux over bedrij fsuren (Nm3) 0:
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0:
Temperatuur rookgassen (Kl 0:
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0:
Aantal bedrij fsuren:
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie ~ Ol
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
Warmte output-schoorsteen (MWJO: 0.0
Rookgasdebiet (normaal m3/s)O: 0.1
Uittree snelheid rookgassen (m/slO: 0.0
Rookgas-temperatuur (K) 0: 283.0

0.05
0.00

283.00
0.00

43800

0.000006270

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000006270

* * * * * * * * * Brongegevens van bron 0: 2
** BRON PLUS GEBOUW ** transportbewegingen

X-positie van de bron (mlD: 146186
Y-positie van de bron (mlD: 374734kortste zijde gebouw (mlO: 51.0
langste zijde gebouw (mlD: 126.0
Hoogte van het gebouw (mlO: 4.4
Orientatie gebouw (graden) 0: 107.0
x coordinaat van gebouw (m)D: 146186
y=:coordinaat van gebouw (mlO: 374705
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mlO: 1.0
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.50
ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.60
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 0:
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) 0:
Temperatuur rookgassen (K) 0:
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0:
Aantal bedrij fsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ~ 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
Warmte output-schoorsteen (MWlD: 0.0
Rookgasdebiet (normaal m3/sl0: 1.0
ui ttree snelheid rookgassen (m/s 1 0: 5.3
Rookgas-temperatuur (KJ 0: 283.0

1.00
5,28

283,00
0,00

43800

0.000000160

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000006430
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Invoergegevens rekenmodel
voorkeursalternatief (VKA)

2008

Bijlage 3:
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KEMA STACKS VERSIE 2007. i
Release 19 juni 2007

Stof-identificatie: FIJN STOF
starttijd : 10: 14: 48
datum/tijd journaal bestand: 2-4-2008 10:33:59
BEREKENINGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met:
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMIO zijn
bijdrage met 6 dagen
PMIO-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met

3 ug/m3
gecorrigeerd voor zeezout-

-11 voor harmonisatie met CAR

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald: 146213 374600
opgegeven emissie-bestand c: \Stacks70\Input \emis. dat
Bron (nen) -bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Gerekend is met het MNP scenario van 2007 (nieuwe BGE scenario)
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002
identificatie van GCN-data voor het Ie jaar; versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GeN-data voor het 2e jaar; versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 28-03-02 van 1.1
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 146212.7 374600.8
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000
opgegeven referentiej aar: 2008

Doorgerekende (meteo) periode
Start datum/tijdo: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tij dO: 31-12-1999 24: 00 h

Aantal uren waarmee gerekend is 43800

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren (uren, %) op receptor-
lokatie
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor (van-tot) uren % ws neerslag (mm) FIJN STOF

1 1-15- 151, 2334.0 5.3 3.0 114.65 27.3
2 1 15- 451 , 2843,0 6, S 3.2 81. 25 28.1
3 1 45- 751 , 3716.0 8,5 3.7 82. OS 31. 4

4 1 7S-1051, 2264.0 5,2 3.2 99.00 32.5
5 1105-1351, 2754.0 6,3 2.9 191.80 30.8
6 1135-1651 , 2940.0 6.7 2.8 256.05 29.2
7 1165-19SI, 4341.0 9.9 3.8 589.25 26.9
8 119S-22SI, 6878.0 15.7 4.5 900.30 26.6
9 1225-2551 , 6093.0 13.9 4.6 869.95 26.5

10 12S5-2851, 4294.0 9.8 3.8 421. 45 25.4
11 128S-3151, 2828.0 6. S 3.3 169.10 25.1
12 131S-3451, 2S15.0 5.7 3.3 137.15 2S.2
gemiddeld/som: 43800.0 3.7 3912.10 27.6 (zonder zeezoutcorrectie)

lengtegraad: 0,
I

5.0
breedtegraad: 0, 52.0 I

Bodemvocht ighe id - indexO: 1. 00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0: 0.20

Geen percentielen berekendAantal receptorpunten 0 368
Terreinruwheid receptor gebied (mlO: 0.3625
Terreinruwheid (m) op meteolokatie windrichtingsafhankelij k genomen
Hoogte berekende concentraties (mlO: 1.5
Gemiddelde veldwaarde concentratie (ug/re3) 0: 25.21585 (incl. zeezoutcorrec-
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tie)
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 29.59377 (incl. zeezoutcor-
rectie )
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks(J: 487.51100

Coordinaten (x, y)O: 146150, 374550
Datum/tijd (yy,nu,dd,hh)U: 1995 8 19 8

Aantal bronnen D, 2

********* Brongegevens van bron 0: i
** BRON PLUS GEBOUW ** Emissiepunt stal

X-positie van de bron (mlO: 146163
Y-positie van de bron (mlO: 374588
kortste zijde gebouw (mlO: 43.5
langste zijde gebouw (mlO: 160.0
Hoogte van het gebouw (mlD: 6.5
Orientatie gebouw (graden) 0: 107.0
x coordinaat van gebouw (mlO: 146145
y -coordinaat van gebouw (mlO: 374642
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m)!J: 10.0
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 12.00
Ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 12.10
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 0:
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0:
Temperatuur rookgassen (K) 0:
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0:
Aantal bedrij fsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ~ 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
Warmte output-schoorsteen (MWlD: 0.0
Rookgasdebiet (normaal m3/s)D: O.L
Uittree snelheid rookgassen (m/slO: 0.0
Rookgas-temperatuur (K)D: 283.0

o. OS

0.00
283.00

0.00
43800

0,000020890

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000020890

********* Brongegevens van bron 0: 2
** BRON PLUS GEBOUW ** transportbewegingen

X-positie van de bron (m)D: 146117
Y-positie van de bron (mlD: 374721
kortste zijde gebouw (mlD: 43.5
langste zijde gebouw (mlD: 160.0
Hoogte van het gebouw (mlO: 6.5
Orientatie gebouw (graden) 0: 107.0
x coordinaat van gebouw (mlD: 146145
y-coordinaat van gebouw (mlD: 374642
Sehoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mlD: 1.0
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.60
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0:
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0:
Temperatuur rookgassen (Kl 0:
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) 0:
Aantal bedrij fsuren:
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie ~ 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
Warmte output-schoorsteen (MW) 0: 0.0
Rookgasdebiet (normaal m3/s10: 1.0
Uittree snelheid rookgassen (m/slO: 5.3
Rookgas-temperatuur (K1D: 283.0

1. 00
5.28

283.00
0.00

43800

0.000000160

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000021050

i

I
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Invoergegevens rekenmodel
meest mi L ieuvriendel ij kste al-

ternatief (MM) 2008
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KEMA STACKS VERSIE 2007.1
Release 19 juni 2007

Stof-identificatie: FIJN STOF
starttijd: 11:25:13
datum/tijd journaal bestand: 2-4-2008 11:42:52
BEREKEN INGRESUL T ATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met:
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMIO zijn
bijdrage met 6 dagen
PMIO-Overschrij dingsdagen gecorrigeerd met

3 ug/m3
gecorrigeerd voor zeezout-

-11 voor harmonisatie met CAR

Meteo schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald: 146213 374587
opgegeven emissie-bestand C: \Stacks70\Input\emis.dat
Bron (oen) -bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Gerekend is met het MNP scenario van 2007 (nieuwe BGE scenario)
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010

versie-identificatie van GCN. OLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002
identificatie van GCN-data voor het Ie jaar¡ versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar¡ versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar¡ versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 28-03-02 van 1.1
GeN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 146212.7 374588.3
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbel telling) 0.0000
opgegeven referentiejaar: 2008

Doorgerekende (meteo) periode
Start datum/tijdD: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tij dO: 31-12-1999 24: 00 h

Aantal uren waarmee gerekend is 43800

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren (uren, %) op receptor-
lokatie
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor (van-tot) uren % ws neerslag (mm) FIJN STOF

1 1-15- 1SI, 2333.0 5,3 3.0 114.65 27.3
2 1 15- 451 , 2843.0 6.5 3.2 81. 2S 28.1
3 1 45- 751, 3716.0 8,5 3.7 82,05 31. 4

4 1 75-10SI, 2264.0 S .2 3,2 99,00 32.5
5 1105-1351, 2754.0 6.3 2,9 191.80 30.8
6 1135-1651, 2939.0 6.7 2,8 256,05 29.2
7 1165-19SI, 4342.0 9.9 3.8 589,25 26.9
8 1195-2251, 6878.0 1S.7 4.5 900,30 26.6
9 1225-2551, 6092.0 13.9 4.6 869,95 26. S

10 125S-28SI, 4295.0 9.8 3.8 421.45 25.4
11 128S-31SI, 2828.0 6. S 3.3 169.10 2S.1
12 1315-34SI, 2S16.0 S.7 3.3 137.15 25,2
gemiddeld/som: 43800.0 3.7 3912.10 27.6 (zonder zeezoutcorrectie)

lengtegraad: 0: 5.0
breedtegraad: 0: 52.0
Bodemvochtigheid-indexO: 1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0: 0.20

Geen percentielen berekendAantal receptorpunten 0 352
Terreinruwheid receptor gebied (m) 0: 0.3625
Terreinruwheid (ml op meteolokatie windrichtingsafhanke1ijk genomen
Hoogte berekende concentraties (m) 0: i. 5

Onderzoek luchtkwaliteit - Varkenshouderij aan de Rotten ongenummerd te Hapert
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Gemiddelde veldwaarde concentratie (ug/m3) U: 24.92257 (incl. zeezoutcorrec-
tie)
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridf1: 27.10402 (incl. zeezoutcor-
rectie)
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksn: 265.96149

Coordinaten (x, y) n: 146150, 374575
Datum/tijd (yy ,ro, dd, hh) U: 1999 3 15 10

Aantal bronnen 0: 2

********* Brongegevens van bron 0: i
** BRON PLUS GEBOUW ** Emissiepunt stal

X-positie van de bron (mlD: 146163
Y-positie van de bron (min: 374588
kortste zijde gebouw (mlO: 43.5
langste zijde gebouw (mlD: 160.0
Hoogte van het gebouw (mlD: 6.5
Orientatie gebouw (graden) 0: 107.0
x coordinaat van gebouw (mlD: 146145
y-coordinaat van gebouw Im)O: 374642
Sëhoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mlO: 10.0
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 12.00
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 12.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0:
Gem. uit tree snelheid over bedrijfsuren (mis) 0:
Temperatuur rookgassen (K) 0:
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0:
Aantal bedrij fsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ~ 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
Warmte output-schoorsteen (MW) 0: 0.0
Rookgasdebiet (normaal m3/sl0: 0.1
Uittree snelheid rookgassen (m/slO: 0.0
Rookgas-temperatuur IK) 0: 283.0

0, OS

0.00
283,00

0.00
43800

0,000010450

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000010450

********* Brongegevens van bron 0: 2
** BRON PLUS GEBOUW ** transportbewegingen

X-positie van de bron (mlO: 146117
Y-positie van de bron (m)D: 374721
kortste zijde gebouw (mlD: 43.5
langste zijde gebouw (mlD: 160.0
Hoogte van het gebouw (mlO: 6.5
Orientatie gebouw (graden) 0: 107.0
x coordinaat van gebouw (mlO: 146145
y-coordinaat van gebouw (mlO: 374642
Sehoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m)O: 1.0
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.50
ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.60
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 0:
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mis) 0:
Temperatuur rookgassen (K) 0:
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) 0:
Aantal bedrij fsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ~ 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
Warmte output-schoorsteen (MW) 0: 0.0
Rookgasdebiet (normaal m3/s 1 0: 1.0
Ui ttree snelheid rookgassen (mIs 1 0: 5.3
Rookgas-temperatuur (KlO: 283.0

1.00
S.28

283.00
0.00

43800

0.000000160

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000010610
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Berekening luchtkwaliteit ver-
keersaantrekkende werking
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