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SAMENVATTING 

1 INLEIDING 

1.1 Omschrijving van het initiatief 

N.V. Afvalverbranding Zuid Nederland (AZN exploiteert sinds februari 1997 een 
verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk- en bedrijfsafval op het industrieterrein 
Moerdijk. De aandeelhouders van AZN zijn Essent (80%) en Delta N.V. (20%). Het 
afval, in totaal circa 660.000 ton/jaar, is voornamelijk afkomstig uit de drie zuidelijke 
provincies. De vierde verbrandingslijn is momenteel in aanbouw waarmee de capaciteit 
is uitgebreid tot circa 1.000.000 ton/jaar. 

AZN heeft het voornemen de inrichting Moerdijk verder uit te breiden door de oprichting 
van een vijfde verbrandingslijn, waarvan de capaciteit en technische lay-out in hoofdlijn 
overeenkomt met de in aanbouw zijnde vierde verbrandingslijn en de daaraan verbonden 
aanverwante onderdelen. 

In samenhang met de bestaande afvalverbranding kunnen de volgende bedrijfsactiviteiten 
warden onderscheiden: 
• Afvalaanvoer, acceptatie, voorbewerking en opslag; 
• Verbrandingsproces op het watergekoeld verbrandingsrooster; 
• Terugwinning van de bij de afvalverbranding vrijkomende warmte, door middel van 

stoomproductie. Deze stoom van verbrandingslijnen 1 t/m 3 wordt volledig geleverd 
aan de naastgelegen warmtekrachtcentrale (WKC) van Essent. Bij lijn vier wordt de 
hoge druk stoom geexpandeerd via een separate tegendruk turbine naar circa 8 bar 
165°C, vervolgens herverhit naar circa 260°C en in de lage druk trap van de 
stoomturbine van de WKC bij gesuppleerd en daar verder geexpandeerd; 

• Vergaande reiniging van de gevormde rookgassen d.m.v. een elektrofilter, natte 
gaswassing en een doekenfilter. Bij lijn 4 vervalt het elektrofilter en is het doekenfilter 
v66r de gaswassing geplaatst. Het bij de gaswassing vrijkomende afvalwater wordt 
behandeld alvorens te worden geloosd; 

• Lokale opslag en voor zover relevant opwerking van de diverse reststromen, zoals 
bodemas, ketelas, vliegas, gips, schroot en dergelijke, ten behoeve van de nuttige 
toepassing ervan. 

De inrichting valt onder categorie 28.48 onder 1 en 2 (lnrichtingen voor het 
verbranden van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, 1. Huishoudelijk afval, 
2. Bedrijfsafval) van het inrichtingen- en vergunningenbesluit (lvB). 

De volgende milieuvergunningen warden aangevraagd: 
• Een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het realiseren en 

bedrijven van een vijfde verbrandingslijn, waarvoor Provincie Noord-Brabant bevoegd 
gezag is; 

• Een wijzigingsvergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo) en de Wet voor de waterhuishouding (Whh) voor lozing op rijkswater, 
waarvoor het Ministerie van Verkeer & Waterstaat bevoegd gezag is; 

• Een wijzigingsvergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo) voor lozing op de riolering, waarvoor het Waterschap Brabantse Delta 
bevoegd gezag is. 
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De vergunningen warden aangevraagd voor de maximaal te vergunnen termijn. Op 
grand van het 'Besluit van 15 maart 2005 tot wijzigen van het lnrichtingen- en 
vergunningenbesluit (lvb) in verband met het beheer van afvalstoffen' (Staatsblad 2005, 
168), wordt vergunning aangevraagd voor onbepaalde tijd . 

Voor deze gecombineerde aanvraag van een veranderingsvergunning is een 
milieueffectrapportage (MER) opgesteld. 

Provincie Noord-Brabant wordt verzocht om deze gecombineerde aanvraag van een 
veranderingsvergunning te coordineren. 

1.2 Locatie AZN Moerdijk 

AZN is gelegen op het industrieterrein Moerdijk. Het terrein van AZN grenst aan de 
composteerinrichting voor GFT-afval, de WKC Moerdijk en de Westelijke lnsteekhaven. 

Figuur S.1.1 Locatie bestaande installatie AZN 
~ 

- -- .._ __ I 

--,., 
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2 AANGEVRAAGDE ACTIVITEIT 

2.1 Technische beschrijving 

2.1.1 Opzet in hoofdlijn 

Procesonderdelen 
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De aangevraagde activiteit betreft het realiseren en in bedrijf nemen van een vijfde 
verbrandingslijn en het deels aanpassen van de bestaande inrichting ten behoeve van 
de vijfde lijn. Er is een sterke technische, functionele en organisatorische 
verbondenheid van de aangevraagde activiteit en een grote gelijkenis met de bestaande 
installatie. Verbrandingslijn 5 wordt in hoofdlijn op dezelfde wijze uitgevoerd als 
verbrandingslijn 4 en zal in de bedrijfsvoering integraal onderdeel gaan uitmaken van 
de afvalverbrandingsinstallatie van AZN. 

Naast het realiseren van een nieuwe verbrandingslijn, zullen ook een aantal hulpsystemen 
in aanmerking komen voor uitbreiding van capaciteit, zoals de opslag voor 
bulkchemicalien, actief kool, bodem as, vliegas etc. 

Situering vijfde verbrandingslijn 
De vijfde verbrandingslijn ligt parallel aan de verbrandingslijnen 1 Um 4 in een 
separaat gebouw dat tussen het hoofdgebouw en de slakopwerking is 
geprojecteerd. De lay-out van de vijfde lijn is gelijk aan de lay-out van de vierde lijn. 

2.1.2 lnstallatieonderdelen 

Afvalaanvoer, acceptatie en opslag 
De afvalaanvoer acceptatie en opslag wijkt niet af van de bestaande situatie, 
behalve dat de aanvoerhoeveelheid toeneemt tot circa 5.000 ton per werkdag. De 
loshal, de opslagbunker, het aantal bunkerkranen en de grofvuilverkleining worden 
in capaciteit niet verder uitgebreid. De eerste acceptatie van het bij de AVI Moerdijk 
aangeleverde afval vindt plaats door de provinciale sturingsorganisaties. 

Verbranding 
De kern van het proces wordt gevormd door de verbranding op het watergekoelde 
rooster. Op het rooster doorloopt het afval met behulp van de aanwezige warmte en 
van de door het rooster aangevoerde primaire verbrandingslucht ("onderwind") de 
diverse stadia van het verbrandingsproces, te weten drogen, ontgassen, verbranden 
en uitbranden. Na een verblijftijd van ruim een uur is het afval verbrand en vallen de 
onbrandbare resten in de ontslakker. 

De vijfde verbrandingslijn heeft een nominale capaciteit van 34,5 ton afval per uur, bij 
een stookwaarde van 10,0 MJ/kg, hetgeen resulteert in een thermische capaciteit van 
circa 95,8 MWlh per oven. Zie stookdiagram in figuur S.2.2. 

Uitbreiding AZN met een vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport • 3 -
9S5915.01/R001 O/Nijm 

17juni2008 



Figuur 5.2.2: lndicatief stookdiagram van verbrandingslijn 4 (en ook lijn5). 

115MW 

110 

105 
a 
c 100 
;::, .. 
en 
a; .... 

CD .s:. 
0 
.!? 
E .. 
CD .s:. ... 

90 

85 

80 

75 

86..250 WIN , 90% ---------

16 20 

SNCR-DeNOl!: 

, 2 
I 
I 
I 
I 
I 

:~ 
1 ~ 

1..: 
1"' 
18 
,:;i ,.., 

24 28 32 36 

Mulldurchsatz 

I 
2' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I~ 
I~ 
1~ 
I . ,s 
·~ I.,; ,.., 

40 44 t/h 

DOD 
_oeo_ 

DOD 
aOYAL HASICOlllllG 

Voor de beperking van de bij de verbranding gevormde stikstofoxiden (NOx) zijn 
boven in de vuurhaard voorzieningen opgenomen voor het inspuiten van ammonia 
(24,5% NH4) in de rookgasstroom, volgens het SNCR-DeNOx-principe (Selectieve 
Niet Katalytische Reductie) . 

Warmteterugwinning 
Na de vuurhaard passeren de rookgassen het zogenaamde convectiegedeelte van de 
ketel, waarin de neg in de rookgassen aanwezige warmte wordt teruggewonnen. In de 
stoomketels van de AVI wordt met de vijfde verbrandingslijn circa 117 t/h stoom 
opgewekt met een temperatuur van 400°C en een druk van 100 bar. 

Rookgasreiniging 
De rookgasreiniging van verbrandingslijn vijf is op grond van bedrijfservaringen gelijk 
gekozen aan de rookgasreiniging van lijn vier. De installatie bestaat in hoofdlijn uit de 
volgende onderdelen: 
• een doekenfilter met voorafgaande injectie van kalk en actief kool in de ruwe 

rookgassen v66r afscheiding van vliegassen, metallisch kwik en PCDD/PCDF's; 
• een viertraps natte wasser bestaande uit een quench trap, een zure trap, een 

alkalische wasser en een ring jet voor afscheiding van stof, HCI, HF, Hg+ en S02; 

• een afvoer van het spuiwater van de natte wasser voor behandeling in de separaat 
opgestelde afvalwaterbehandelingsinstallatie (ABI); 

• een zuigtrekventilator; 
• een schoorsteen. 
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Fysisch chemische afvalwaterbehandelingsinstallatie 
De vijfde verbrandingslijn zal gebruik maken van een separate fysisch chemische 
afvalwaterbehandelingsinstallatie (ABI), die in opzet (zuiveringsprincipe) gelijk zal 
zijn aan de bestaande ABI, behalve dat het effluent (ca. 8,4 m3/h) wordt geloosd op 
oppervlaktewater in plaats van op de riolering. De kwaliteit van het effluent zal gelijk 
zijn aan de kwaliteit van het effluent van de ABI voor de lijnen 1 t/m 4. 

Behandeling reststoffen 
Tijdens het in de voorafgaande paragrafen beschreven verbrandings- en 
rookgasreinigingsproces komen diverse soorten reststoffen vrij. Het betreft: 
• bodemas, die na de verbranding op het rooster wordt opgevangen in de ontslakker; 
• ketelas die in de ketel uit de rookgassen wordt afgevangen en samen met de 

bodemas in de slakopwerkingsinstallatie (SOI) wordt verwerkt; 
• schroot (ferro en non-ferro) dat via magnetische en wervelstroomafscheiders uit de 

bodemas en ketelas wordt verwijderd; 
• een gecombineerde reststof die uit de rookgassen wordt verwijderd in doekenfilters 

van lijnen 4 en 5, bestaande uit vliegas, kalk en HOK; 
• zware-metalen slib uit de afvalwaterbehandelingsinstallatie; 
• gips uit de afvalwaterbehandelingsinstallatie. 

De bodem- en ketelas wordt in de slakopwerkingsinstallatie (SOI) behandeld door breken, 
afzeven (in o.a. een trommelzeef), magnetische ontijzering en non-ferro afscheiding en 
vervolgens opgeslagen in de open lucht op een waterdichte vloer. De opslagcapaciteit 
bedraagt circa een half jaar productie. De bodemas is gecertificeerd en wordt zowel per 
as als per schip afgevoerd, afhankelijk van de locatie voor nuttig hergebruik. 

Opslag van chemicalien en hulpmiddelen 
De bestaande voorzieningen voor opslag van chemicalien en hulpmiddelen zullen ook 
voor de vijfde lijn warden toegepast, te weten: 
• ammonia; 
• zoutzuur; 
• natronloog; 
• ongebluste kalk; 
• herdofenkoks (HOK) en/of actief kool (AK); 
• diverse chemicalien, aangevoerd in vaten of zakken, zoals polyelektrolyt, NaCl, 

CaCl2 en TMT 15. 
Mogelijk zal vanuit de bedrijfsvoering blijken, dat enige vergroting van de 
opslagcapaciteit benodigd is. 

label S.2.1: Overzicht gemiddelde productie reststoffen en verbruik bedrijfsmiddelen 

Ontwerooarameter Eenheid liinen 1.2.3 en 4 liin 5 
Afvaldoorzet Uj 1.000.000 

Productie reststoffen 

- bodemas Uj 263.760 
- vliegas Uj 22.820 
- gips Uj 3.890 
- grofschroot (ferrol Uj 13.560 
- fijnschroot Ui 4.295 
- non-ferro Ui 1.610 
- effluent ABI"' Ui 190.000 
- zware metalen slib UI 1.210 
HD-stoomproductie UI 3.355.700 

290.000 

76.490 
6.620 
1.130 
3.930 
1.245 

470 
55.100 

350 
973.150 
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Verbruik chemicalien/ 
Bedriifsmiddelen 
- NaOH Ui 6.175 1.790 
-HCI Ui 1.545 450 
- NH40H Ui 6.845 1.985 
- Na2C03 Ui 3.355 973 
-Cao Ui 1.410 410 
- HOK/AK Ui 270 75 
- Coaoulatiemiddel o.m. o.m. 
- Polvelectrolvt o.m. o.m. 
-Aardoas Nm, 2.550.000 739.500 
- Elektriciteit MWh 102.000 29.580 
- LD-stoomverbruik Ui 283.000 82.070 

1) p.m.= zeer geringe hoeveelheden; 

2) nominaal. 

Energiebenutting 
Bij lijn vijf wordt, net als bij lijn 4, de hogedruk stoom geexpandeerd via een separate 
tegendrukturbine naar circa 8 bar 165°C. Daar de capaciteit van de WKC niet toereikend 
is, zal de stoam van lijn 5 vervalgens naar een lage drukturbine (candenserende turbine) 
warden geleid, die binnen de inrichting van AZN wardt geplaatst. Om de candensar van 
de candenserende turbine te kaelen wardt uit gegaan van daarstroamkaeling met 
appervlaktewater, amdat hiermee het haagste elektrische rendement kan warden 
gerealiseerd met de staam die niet aan de WKC wordt geleverd. Een oveiZicht van de 
gegevens van de energiebenutting is weergegeven in tabel S.2.2. 

Tabel S.2.2: Overzicht gegevens energiebenuttlng vijfde verbrandingslijn 

Ontwerooarameter Waarde Eenheid 

stoomdruk 100 Bar 

stoomtemoeratuur 400 oc 
Caoaciteit ketel 95,8 MW th 

Stoomoroductie (100 bar, 400°C\ 82 ,7 MW 

Totaal ketelrendement 93,1 % 

Oooewekt elektrisch vermoaen <brutal 31 6 MWe 

Netto elektrisch vermogen 28,9 MWe 

Bruto rendement 33,0 % 

Netto rendement 30,1 % 

*) De elektriciteitsproductie is gebaseerd op de te verwachten beschikbaarheid van circa 8.300 vollasturen per 

jaar. 

Koeling 
De totale koelbehoefte van voornamelijk de watergekoelde condensor, bedraagt 58,5 
MWth· Daarvoor wordt daorstroamkaeling taegepast, waarvaar appervlaktewater (max. 
7.400 m3/h) wardt anttrokken uit de Westelijke lnsteekhaven en na gebruik weer 
geloosd op het Hollandsch Diep. 

Om aangroei in het koelwatersysteem te beperken wordt het onttrokken 
oppervlaktewater eerst gefilterd. De condensar wordt schoangehouden met behulp van 
het zagenaamde Taprogge systeem. Tot slot wordt nog een pulserende chlorering 
taegepast. 

Hulpsystemen 
De inrichting van AZN is voorzien van een aantal hulpsystemen, welke naast de 
omschreven hoafdcomponenten van de activiteit, deels nodig zijn vaor de normale 
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bedrijfsvoering en deels van belang zijn voor noodsituaties, waaronder het 
bedrijfswatersysteem, de wateronthardingsinstallatie, het brandblussysteem, de 
ketelwaterspui-installatie, de instrumenten- en werkluchtinstallatie, de 
stroomvoorziening en de emissiemeetapparatuur. 

Gebouwen en infrastructuur 
De vijfde verbrandingslijn wordt ondergebracht in een nieuw te realiseren bedrijfshal 
die tegen de zuidzijde van het bestaande bedrijfsgebouw aan wordt gebouwd. De 
aanpassingen van de infrastructuur (verharding, riolering) voor de vijfde lijn zijn zeer 
beperkt. 

Procesbalansen en chemicalienverbruik 

Figuur S.2.3 geeft een overzicht van de belangrijkste massastromen per ton afval voor 
verbrandingslijn vijf. Er wordt vanuit gegaan dat alle vijf verbrandingslijnen dezelfde 
afvalmix verwerken. 

Figuur 5.2.3: Overzicht belangrijkste massastromen per ton afval op basis van het ontwerp voor 

verbrandingslljn vijf. 
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2.1.4 Bedrijfsvoering, procesbeheersing en registratie 

De bestaande bedrijfsvoering en organisatie blijft gehandhaafd. De vijfde 
verbrandingslijn wordt integraa/ in de volcontinue bedrijfsvoering (circa 8.300 uur per 
jaar) opgenomen. Per verwerkingslijn is er normaliter een geplande onderhoudsstop 
per jaar. De duur van een dergelijke stop bedraagt twee of drie weken (alternerend 
een jaar met 2 weken en een volgend jaar met 3 weken) . 

2.1.5 Storingen en externe veiligheid 

2.2 

2.2.1 

Tijdens het bedrijven van de installatie kunnen incidenteel storingen optreden in het 
verwerkingsproces, die al of niet een effect kunnen geven op het milieu. Ook kan de 
externe veiligheid be"invloed warden door het optreden van ongewenste gebeurtenissen 
of calamiteiten bij de exploitatie van de installatie. 

In het algemeen geldt dat AZN de risico's van calamiteiten door defecten in ieder geval 
minimaliseert door in het ontwerp, de opleiding van het personeel en de bedrijfsvoering 
daarmee zoveel mogelijk rekening te houden, alsmede door middel van gepland 
preventief onderhoud. In het kader van het gedetailleerde ontwerp van de vijfde 
verbrandingslijn wordt een uitgebreide storingsanalyse opgesteld. 

Emissies en emissiebeperkende maatregelen 

Emissies naar lucht 

In tabel S.2.4 zijn de concentraties in de rookgassen en de vrachten per component 
weergegeven die via de schoorsteen warden geemitteerd. Daarbij is voor de vijfde 
verbrandingslijn uitgegaan van een droog rookgasdebiet van 190.000 Nm3/uur. 

Geuremissie 
Geurvorming bij de installatie zal met name optreden in de loshal (als gevolg van het 
lossen van afval in de bunkers) en tijdens het mengen in de bunkers in het 
opslaggebouw (als gevolg van tijdelijke opslag van het afval) . De vrijkomende 
geurstoffen warden allen afgezogen en gebruikt als verbrandingslucht. Bij de toegepaste 
verbrandingscondities zullen de geurstoffen effectief warden afgebroken. Desondanks 
zal via de schoorsteen een restemissie optreden. De uitbrand van de op het terrein 
opgeslagen slakken is zodanig goed, dat ze geen noemenswaardige geurbelasting 
veroorzaken. 
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label S.2.4: Overzicht schoorsteenemissies van de vijfde verbrandingslijn. 

Component Emissieconcentratie 1> Emissievracht 

Eenheid Emissie-eis (dag- Eenheid Maxima le Praktijk 

gemiddelde vracht waarden 9> 

waarden) 

Stof [mQ/Nm3
] 5 [kg/uur] 0,950 0,120 

Zuurvormende ,oassen 

HCI (mg/Nm3] 10 [kg/uur] 1,900 0,160 

HF lmo/Nm3l 1 lko/uurl 0 190 0,003 

S02 fmo/Nm3l 50 [ko/uurl 9,500 0,120 

NO. [mo/Nm31 180 J) [k11/uur] 34,200 8 835 

NH3 [mg/Nm3J 5 [kg/uur] 0,950 0 442 

Zware metalen 

Hg lmo/Nm1 0.05 4
> lo/uurl 9,500 0 281E-01 

Cd en Tl lmo/Nm3l 0,05 4
> lo/uurl 9,500 0.048 

Overioe 2> fmo/Nm3l 0,5 4
> fo/uurl 95 000 1.068 

Onvolledio verbranae koolstofverbindlnQen 

co [mg/Nm1 100 [kg/uur] 19.000 1,607 

CxHv fmo/Nm1 10 fko/uurl 1,900 0,040 

PCDD/PCDF's als TEQ fno/Nm31 0, 1 S) fo/uurl 0,002 0,40E-05 

1) Teruggerekend naar droge rookgassen bij 0 °C, 101 ,3 kPa en 11 vol-% 02; 

2) Bestaande uit Sb, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Co, Ni, Se en Te; 

3) Bovenwaarde van de range opgenomen in de BREF Waste Incineration; 

4) Bemonsteringsperiode van tenminste 30 minuten en ten hoogste 8 uur; 

5) Totale concentratie van dioxinen en furanen, berekend over een bemonsteringsperiode van ten minste 6 

uur en ten hoogste 8 uur; 

6) Praktijkwaarden overgenomen vanuit he! milieujaarverslag 2005. Hierbij dient te warden opgemerkt dat 

de vierde lijn nog niet in werking was (wel vergund) en de vijfde lijn nog niet is gerealiseerd. Voor de 

bepaling van de praktijkwaarden is in dit onderzoek aangenomen dat de vierde lijn en vijfde lijn eenzelfde 

emissiepatroon zullen hebben als de reeds bestaande lijnen. Derhalve zijn de praktijkwaarden (kg/uur) 

gedeeld door een factor 3. 

2.2.2 Emissies naar oppervlaktewater 

De realisatie en in bedrijf name van de vijfde verbrandingslijn is een modulaire 
uitbreiding van de bestaande AVI, zodat ook het bestaande waterbehandelings- en 
lozingsconcept in principe niet zal wijzigen. Tech zijn er een aantal verschillen: 
• de kwantiteit van een aantal bestaande afvalwaterstromen zal veranderen, omdat 

bijvoorbeeld het oppervlak van dak- en/of terreinverharding verandert; 
• de te lozen hoeveelheid spuiwater uit de gaswassers zal evenredig toenemen met 

de toename van de hoeveelheid afval. De kwaliteit wijzigt niet; 
• het koelwaterverbruik wijzigt doordat de vijfde lijn over een condensatieturbine 

beschikt met doorstroomkoeling. 

2.2.3 Emissies naar bodem en grondwater 

Activiteiten die verband houden met de bedrijfsvoering van de vijfde lijn en een mogelijk 
risico vormen voor de kwaliteit van de bodem, worden (in overeenstemming met lijn 4) 
zodanig uitgevoerd dat dit risico wordt geminimaliseerd. Het betreft met name 
activiteiten zoals de opslag- en verlading van afvalstoffen en hulpstoffen, de 
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procesbewerkingen en de terreinriolering, waarvoor bodembeschermende 
voorzieningen zijn getroffen in aansluiting op de NRB. 

2.2.4 Verkeer en geluid 

Verkeer 
Als gevolg van de vijfde verbrandingslijn zal de afvalaanvoer per vrachtwagen gedurende 
de dag-, avond- en nachtperiode toenemen, evenredig met het aantal tonnen afval. Deze 
procentuele toename is oak te verwachten voor de afvoer van slak over de weg en via het 
water, voor de afvoer van vliegas en voor de aanvoer van chemicalien. 

Personeel en bezoekers komen per auto, terwijl onderhoudsfirma's, leveranciers en 
dergelijke met kleine bestel- en vrachtauto's warden vervoerd. Dit aantal zal minder sterk 
toenemen. 

De interne logistiek wordt in praktijk gebracht met de shovel, de dumpers, en de kraan, die 
voornamelijk in de dagperiode en eventueel de avondperiode werkzaam zijn. 

Scheepstransport is vanwege de directe ligging van het terrein aan de Westelijke 
insteekhaven wel mogelijk, maar nag niet toegepast. 

Geluid 
De vijfde verbrandingslijn is een modulaire uitbreiding van de bestaande AVl-Moerdijk. 
De geluidsbronnen zijn vergelijkbaar met de geluidsbronnen van de bestaande 
verbrandingslijnen, alleen het aantal bronnen en verkeersbewegingen neemt toe. 

2.2.5 Productie van reststoffen 

In tabel S.2.1 is een overzicht gegeven van de productie aan reststoffen voor lijn 5 in 
vergelijking tot de lijnen 1 t/m 4. 
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3 VERWACHTE GEVOLGEN AANGEVRAAGDE ACTIVITEIT VOOR HET MILIEU 

3.1 Effect op luchtkwaliteit, depositie en geur 

3.1.1 Effect op luchtkwaliteit 

Op basis van de emissieconcentraties in de schoorsteen van AZN zijn 
verspreidingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende componenten en is de 
bijdrage getoetst aan de relevante luchtkwaliteiteisen zoals opgenomen in de Wet 
Luchtkwaliteit (Wik). 

De resultaten van de verspreidingsberekeningen zijn weergegeven in tabel S.8.1 als 
maximale concentratie (immissiemaximum) van elk component ten gevolge van 
verbrandingslijn 1 Um 4 (huidige situatie), verbrandingslijn 5 (uitbreiding) en ver
brandingslijn 1 Um 5 (toekomstige situatie). 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat voor alle componenten in het jaar 2010 en 2020 
geen overschrijdingen van de grenswaarden, zoals opgenomen in de Wet luchtkwaliteit 
2005, plaatsvinden. 

Tabel 5.3.1: Resultaten van berekeningen: jaargemiddelde concentratie voor de huidige situatie en de 

situatie inclusief lijn 5 (cumulatief effect). 

Component Grenswaarde Jaargemiddeld Huidlge situatie Jaar- Situatie incl. lljn 6 

Wik e achtergrond- Jaargemiddelde gemiddelde Jaargemlddelde 

concentratie 11 concentratie bronbljdrage concentrat.le 

I 
(achtergrond + lljn 6 (achtergrond + 

bronbijdrage) bronbljdrage) 

[J.lgtmi [J.lgtmi ruatmi rua/m3t rua/mi 

Gem. Max. Gem. 

Fiin stof 31 40 21.3 21,33 22,56 0 02 21,35 

S0211 20 3,3 3,40 3 57 0,02 3,42 

NO, (als N02) 21 40 20.7 21 2 22,8 0,48 21 .6 
co 4.5) 10.000 601 601 , 18 601 ,53 0,05 601 ,23 

Zware metalen 0,5 0,019 0,020 0,022 0,0005 0,020 

(lood) 61 

Organische 5 0,5 0,52 0,56 0,01 0,53 

componenten 

(benzeen) 71 

1) Door het rekenprogramma Stacks wordt de achtergrondconcentratie van S02 in 2009 niet meegenomen in de 

berekening. Derhalve is uitgegaan van de achtergrondconcentratie van 201 O; 

2) Voor NOx (als N02) wordt in he! programma Stacks als referentiejaar 2010 gehanteerd. Di! heeft te maken met 

het feit dat in het jaar 2010 aan deze grenswaarde meet worden voldaan; 

3) In de Wet luchtkwaliteit 2007 en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is opgenomen dat een correctie 

voor de bijdrage van natuurlijk fijn stof (dat niet schadelijk is voor de volksgezondheid), kan worden toegepast. 

Deze correctie is met name van toepassing op de bijdrage van zeezout aan de fijn stof concentratie. In de 

Regeling luchtkwaliteit 2007 is de correctiemethode uitgewerkt. De aangegeven waarden zijn derhalve inclusief 

de correctie voor zeezout (-4 µg/m3 voor omgeving Moerdijk) ; 

4) Voor CO kan in het programmapakket Stacks geen prognostische berekening voor het jaar 2009 uitgevoerd 

warden. Daarom is voor de CO berekeningen als referentiejaar 2005 gehanteerd; 

5) De CO concentratie word! uitgedrukt als 8 uurgemiddelde; 
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6) Vaar laad kan in het pragrammapakket Stacks geen pragnastische berekening vaar het jaar 2009 uitgevaerd 

warden. Daaram is vaar de laad berekeningen als referentiejaar 2005 gehanteerd; 

7) Vaar benzeen kan in het pragrammapakket Stacks geen prognastische berekening vaar het jaar 2009 

uitgevaerd warden . Daaram is vaar de benzeen berekeningen als referentiejaar 2005 gehanteerd. 

3.1.2 Effect op depositie 

De resultaten van de depositieberekeningen resulteren in een maximale bijdrage van lijn 
5 van 3,8% (zure depositie) en 2,0% (stikstofdepositie) in het depositiemaximum. De 
effecten hiervan zijn marginaal vanwege de lage absolute waarden. Daarbij moet 
worden bedacht dat: 
• het de maximale depositie (toepassing van de hoogste emissieconcentraties) betreft 

in het punt binnen het studiegebied waar de depositie het hoogst is; 
• is uitgegaan van het hanteren van de maximaal toelaatbare emissieconcentraties 

conform het BVA (bovengrens). 

3.1 .3 Effect op geur 

Voor de geurverspreidingsberekeningen is uitgegaan van een geuremissie van 65*10116 
ge/uur per schoorsteen. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geurimmissiecontour 
van 1,0 ge/m3 als 98-percentiel ten gevolge zowel de huidige situatie als de 
aangevraagde activiteit nlet waarneembaar is. Dit betekent dat geen geurhinder in de 
omgeving te verwachten is als gevolg van de activiteiten. 

3.2 Effect op oppervlaktewater 

Het effect op oppervlaktewater als gevolg van de afvalwaterlozing van de vijfde lijn is als 
volgt samengevat: 

schoon hemelwater afkomstig van daken en schone terreingedeelten wordt direct 
geloosd op de Westelijke lnsteekhaven en heeft geen aantoonbare milieueffecten; 
spoelwater van de zandfilters, bestemd voor de onttrekking van oppervlaktewater, 
wordt gebufferd en geleidelijk geloosd op het de Westelijke lnsteekhaven, samen 
met het gebruikte koelwater. Er zijn geen aantoonbare milieueffecten; 
Hemelwater dat door de terreinverharding wordt opgevangen, wordt geloosd op 
het RWA-riool van het lndustrieterrein Moerdijk. Dit water wordt afgevoerd naar 
de rwzi Bath en heeft geen aantoonbare effecten op de waterkwaliteit van de 
Westerschelde; 
Huishoudelijk afvalwater en schrabwater wordt via het vuilwaterriool geloosd op het 
DWA-riool van het lndustrieterrein Moerdijk; 
Het effluent van de ABI van de vijfde verbrandingslijn wordt op het Hollandsch Diep 
geloosd. Op grand van de emissie-immissietoets is de conclusie getrokken dat 
geen van de onderzochte geloosde componenten aanleiding geeft tot overwegende 
bezwaren in het ontvangende oppervlaktewater. Dit is het gevolg van het grate 
verschil tussen het debiet van de aangevraagde lozing en het debiet van het 
Hollandsch Diep; 
Het koelwater van de condenser wordt geloosd op oppervlaktewater. De resultaten 
van de modelberekening van de effecten van de koelwaterlozing laten zien dater 
geen mengzoneprablemen te verwachten zijn. Er is geen effect op het gebied ten 
noorden van de Sassenplaat. 
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3.3 Effecten op bodem en grondwater 

Er zijn geen bijzondere effecten te verwachten op bodem en grondwater. 

3.4 Effecten op verkeer en geluid 

3.4.1 Geluid 

In tabel S.3.4 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de 
huidige situatie en de aangevraagde activiteit, op de zes controlepunten zoals 
opgenomen in de vigerende vergunning, samengevat. 

label S.3.4: Huidige situatie en aangevraagde activiteit (v.a.): berekende langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus van AZN (LAr,LT) op beoordelingspunten van de vergunning 

lmmissie Omschrijving Hoogte Lijn 1-4 lijn 1-5 Vergunning 
-punt (controle-

punten) 

Ldag 

31 A Controleount 1 AZN 5 47.1 47.2 48 

32 A Controlepunt 2 AZN 5 49,6 50,4 48 

33 A Controlepunt 3 AZN 5 50 2 50,4 50 

34 A Controlepunt 4 AZN 5 52.8 53,7 52 

35 A Controlepunt 5 AZN 5 48.4 49,0 50 

36 A Controlepunt 6 AZN 5 52 8 52,5 54 

Lavond 

31 A Controlepunt 1 AZN 5 46,4 46,6 47 

32 A Controlepunt 2 AZN 5 50,1 50,9 48 

33 A Controleount 3 AZN 5 50,6 50,9 50 

34 A Controlepunt 4 AZN 5 53.4 54,4 52 

35 A Controlepunt 5 AZN 5 48.4 49,2 49 

36 A Controleount 6 AZN 5 51 ,7 51 ,6 52 

Lnacht 

31 A Controlepunt 1 AZN 5 46,1 46.2 47 

32 A Controlepunt 2 AZN 5 47,3 48,2 47 

33 A Controleount 3 AZN 5 46,1 45.6 49 

34 A Controlepunt 4 AZN 5 46.1 47.5 50 

35 A Controlepunt 5 AZN 5 45,1 45,7 48 

36 A Controleount 6 AZN 5 51.4 50,7 52 

Door wijzigingen in het zonebeheermodel en de door actualisatie van het rekenmodel 
van AZN aan de hand van de meest recente metingen, is een toetsing aan de vergunde 
waarden niet goed mogelijk is. In sommige punten is de geluidimmissie toegenomen, in 
andere is de geluidimmissie ten opzichte van de vergunning juist afgenomen. 

3.4.2 Verkeer 

De luchtkwaliteit ten gevolge van het verkeer in de omgeving van AZN wordt in de 
huidige situatie en in de toekomst in hoofdzaak bepaald door de achtergrond-
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concentratie en emissies ten gevolge van verkeersbewegingen op de Middenweg. Om 
inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit ter hoogte van deze weg zijn berekeningen 
uitgevoerd middels CAR II. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter hoogte van de 
Middenweg (verkeer en activiteiten AZN) geen overschrijdingen worden berekend van 
de grenswaarden uit de Wik voor zowel de bestaande toestand als de aangevraagde 
activiteit. 

3.5 Effecten op reststoffen 

In tabel S.2.1 is een overzicht gegeven van de afvoer van reststoffen in de bestaande 
situatie en de te verwachten hoeveelheden door de aangevraagde activiteit, waarbij 
uitgegaan is van de te verwachten praktische capaciteit. 

3.6 Effecten op natuur en landschap 

3.6.1 Ecologische voortoets 

Een ecologische voortoets voor de vijfde lijn is uitgevoerd voor drie verschillende 
beschermingsregimes: 
1. Natuurbeschermingswet 1998; 
2. Ecologische Hoofdstructuur (EHS); 
3. Flora~ en faunawet. 

Uit de toetsing zijn onderstaande conclusies getrokken. 
De uitbreiding van AZN heeft ten aanzien van de kwalificerende soorten van de 
Vogelrichtlijngebieden Hollandsch Diep en Biesbosch, en alle kwalificerende 
habitattypen en soorten, inclusief de complementaire doelsoorten en habitattype 
vermeld in het ontwerpbesluit, geen negatief effect op de instandhoudings- en/of 
uitbreidingsdoelstellingen van de toekomstige Natura2000-gebieden Hollandsch 
Diep en Biesbosch; 
er is geen sprake van kwalitatief of kwantitatief verlies van natuurwaarden in de 
Ecologische hoofdstructuur door de vijfde verbrandingslijn. 

3.6.2 Flora- en faunawet 

Een Quick scan opgenomen met het oog op de soorten die beschermd worden onder de 
Flora- en faunawet, heeft geresulteerd in de conclusie dat er geen ontheffing hoeft te 
worden aangevraagd. 
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1 ALGEMENE GEGEVENS 

1.1 Naam en adres inrichting 

N.V. Afvalverbranding Zuid Nederland 
Adres: Middenweg 34 

4782 PM MOERDIJK 
Havennummer M 365 

1.2 Kadastrale aanduiding percelen inrichting 

Gemeente Klundert 
Sectie: C 
Nr(s): 1574, 1575 (gedeeltelijk), 1578 (gedeeltelijk) en 1590 (gedeeltelijk) 
De kadastrale situatie is aangegeven in de tekening van bijlage II. 

1.3 Naam en adres van de aanvrager 

N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland 
Statutair gevestigd te Moerdijk 

Locatie inrichting: 
Middenweg 34 
4782 PM MOERDIJK 
Havennummer 365 

Postadres: 
Postbus 21 
4 780 AA MOERDIJK 

Tel.: (0168) 385401 
Fax: (0168) 385499 
E-mail: azn@nvazn.nl 

1.4 Naam, telefoonnummer en faxnummer contactpersoon aanvrager 

De heer ir. H.S.W. Diederen 
Manager T&O 
Tel.: (0168) 385401 
Fax:(0168)385499 

Bijlage IV bevat een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK). 

1.5 Categorie(en) van het lnrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (lvb) 
waaronder de inrichting valt waarvoor de vergunning wordt aangevraagd 

De inrichting valt onder categorie 28.4e onder 1 en 2 (lnrichtingen voor het verbranden 
van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, 1. Huishoudelijk afval, 2. Bedrijfsafval) 
van het inrichtingen- en vergunningenbesluit (lvB). 
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1.6 Soort aanvraag 

Gecombineerd wordt vergunning aangevraagd ingevolge: 
• de Wet milieubeheer (volgens art. 8.1 lid 1, onder b); 
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• de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor lazing op rijkswater; 
• de Wet op de waterhuishouding 0JVwh) voor lazing op rijkswater; 
• de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 0fVvo) voor lazing op de riolering. 

1.7 Termijn waarvoor vergunning wordt aangevraagd 

De vergunningen warden aangevraagd voor de maximaal te vergunnen termijn. Op 
grond van het 'Besluit van 15 maart 2005 tot wijzigen van het lnrichtingen- en 
vergunningenbesluit (lvb) in verband met het beheer van afvalstoffen' (Staatsblad 2005, 
168), wordt vergunning aangevraagd voor onbepaalde tijd. 

1.8 Overzicht vergunningen en meldingen (Art. 8.19 Wm) 

Tabel 1.8.1 bevat een overzicht van de verleende vergunningen en meldingen ingevolge 
de Wm respectievelijk de Wvo en Wwh. 

Tabel 1.8.1: Overzicht vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer. 

Omschrijving aeldiaheid 

verleend 

Wet milieubeheer 

Revisievergunning 27/081'02 

Meldino ex. Art. 8.19 Wm 19/11/'02 

Wijziging voorschriften op 23/03/'04 

verzoek veraunninahouder 

Wijziging voorschriften op 11/051'04 

verzoek vergunninahouder 

Veranderen van de inrichtina 01/02/'07 

Ambtshalve wiiziaino IPPC 13/121'07 

lntrekken veniunningtermiin 18/011'08 

Wet verontr. oppervlaktewater 

en Wet op de waterhuishouding 

voor lazing oo riikswater 

Wvo-verounnino 09/071'02 

Wiizioino 30/111'05 

Wet verontr. oppervlaktewater 

voor lozino op riolerino 

Wvo-verounnino (oorichtinol 05/09/'03 

Wiizioina 28/04/'04 

Wiiziaina (ambtshalve) 30/111'04 

Wiiziaina 24/081'06 

Uitbreiding AZN met een vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport 

einde 

27/08/'12 

27/08/'12 

27/08/'12 

27/08/'12 

27/08/'12 

27/081'12 

--

271081'12 

27/08/'12 

05109/'08 

05/091'08 

05/091'08 

27/08/'12 

- 2 -

kenmerk toelichting 

-
773255 thermische veiwerking van 

huish.afvalstromen 

875478 afvalaanvoer per schip 

953348 

963331 

1259547 

876822 

855078 

Awe/2002.8296 

Awe/2005.12688 Lozinoseisen koelwater 

03/010797 

04/u2523 

04u007931 

06u005989 Verlenging geldigheid 

9S5915.01/R0014/411560/Nijm 

16juni2008 



1.9 Organisatorisch verband 

DOD 
_ D eo 

DOD 

aOYAL HAtKONING 

N.V. Afvalverbranding Zuid Nederland (AZN) is een organisatie die sinds februari 1997 
een verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk- en bedrijfsafval exploiteert op het 
industrieterrein Moerdijk. De aandeelhouders van AZN zijn Essent (80%) en Delta N.V. 
(20%). 

1.10 Gebruik andere percelen of gebouwen I Verhuur aan of van derden 

Niet van toepassing. 

1.11 Topografische kaart 

De ligging van de inrichting in de ruimere omgeving is aangegeven op de topografische 
kaart opgenomen in bijlage I. 

1.12 Situatietekening 

De inrichting is gelegen op het industrieterrein Moerdijk in de gemeente Moerdijk. Een 
plattegrond van de inrichting is opgenomen in bijlage Ill. 

1.13 Grondwaterbeschermings-, stilte-, vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied 

De activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd vinden plaats binnen de 
bestaande inrichting van N.V. AZN op het industriegebied Moerdijk en buiten de in 
bijlage XVI weergegeven beschermingsgebieden. Het industrieterrein Moerdijk grenst 
aan het Vogelrichtlijngebied Hollandsch Diep. 
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2 INLEIDING 

2.1 Aanleiding 

NV Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) bedrijft aan de Middenweg op het 
industrieterrein Moerdijk een afvalverbrandingsinstallatie (AVI Moerdijk) voor de 
thermische verwerking van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afvalstromen. 

In samenhang met de afvalverbranding kunnen de volgende bedrijfsactiviteiten worden 
onderscheiden : 
• Afvalaanvoer, acceptatie, voorbewerking en opslag; 
• Verbrandingsproces op het watergekoeld verbrandingsrooster; 
• Terugwinning van de bij de afvalverbranding vrijkomende warmte, door middel van 

stoomproductie. Deze stoom van verbrandingslijnen 1 t/m 3 wordt volledig geleverd 
aan de naastgelegen warmtekrachtcentrale (WKC) van Essent. Bij lijn vier wordt de 
hoge druk stoom geexpandeerd via een separate tegendruk turbine naar circa 8 bar 
165°C, vervolgens herverhit naar circa 260°C en in de lage druk trap van de 
stoomturbine van de WKC bij gesuppleerd en daar verder geexpandeerd; 

• Vergaande reiniging van de gevormde rookgassen d.m.v. een elektrofilter, natte 
gaswassing en een doekenfilter. Bij lijn 4 vervalt het elektrofilter en is het doekenfilter 
v66r de gaswassing geplaatst. Het bij de gaswassing vrijkomende afvalwater wordt 
behandeld alvorens te worden geloosd; 

• Lokale opslag en voor zover relevant opwerking van de diverse reststromen, zoals 
bodemas, ketelas, vliegas, gips, schroot en dergelijke, ten behoeve van de nuttige 
toepassing ervan. 

De volgende milieuvergunningen worden aangevraagd: 
• Een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het realiseren en 

bedrijven van een vijfde verbrandingslijn, waarvoor Provincie Noord-Brabant bevoegd 
gezag is; 

• Een wijzigingsvergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo) en de Wet voor de waterhuishouding (Whh) voor lozing op rijkswater, 
waarvoor het Ministerie van Verkeer & Waterstaat bevoegd gezag is; 

• Een wijzigingsvergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo) voor lozing op de riolering , waarvoor het Waterschap Brabantse Delta 
bevoegd gezag is. 

Voor deze gecombineerde aanvraag van een veranderingsvergunning is een 
milieueffectrapportage (MER) opgesteld. 

Provincie Noord-Brabant wordt verzocht om deze gecombineerde aanvraag van een 
veranderingsvergunning te coordineren. 
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In figuur 2.1.1 is de ligging van het terrein van AZN op het industrieterrein Moerdijk 
weergegeven. 

Figuur 2.1.1 Locatie AVI Moerdijk 
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AZN is gelegen aan de Middenweg (havennummer M 365) op het industrieterrein 
Moerdijk in de gemeente Moerdijk (zie figuur 2.1.1 ). Het terrein van AZN bevindt zich 
centraal op het industrieterrein en heeft een oppervlak van circa 12 ha. Aan de zuidzijde 
grenst de inrichting aan de composteerinrichting voor GFT-afval van Essent Milieu en 
aan de noordzijde grenst de inrichting aan de WKC Moerdijk van Essent Energie. De 
westzijde van de inrichting ligt langs de Westelijke lnsteekhaven van het industrieterrein 
en de oostzijde grenst aan de Middenweg, waarlangs tevens een spoorweg ligt met een 
mogelijkheid voor de overslag van containers. De ligging is aangegeven in figuur 2.1.1 
en tevens in bijlage I. 

2.2 Opzet van deze gecombineerde revisieaanvraag 

Deze gecombineerde revisieaanvraag is als volgt opgezet: 

In hoofdstuk 3 is een beschrijving van de aangevraagde activiteit opgenomen. 
In hoofdstuk 4 warden de verwachte gevolgen voor het milieu beschreven. 
In hoofdstuk 5 is de formele ondertekening van deze gecombineerde revisieaanvraag 
opgenomen. 

Na hoofdstuk 5 volgen een 18-tal bijlagen: 
• In bijlage I is een topografische kaart opgenomen met de AZN-Moerdijk (schaal 

1 :25.000), waarop tevens enkele voorname bedrijven zijn aangeduid; 
• In bijlage II is een kadastrale kaart opgenomen van het perceel; 
• In bijlage 111 zijn twee tekeningen opgenomen, een van de terreininrichting en een van 

de terreininrichting met riolering (schaal 1 :500); 
• In bijlage IV is het uittreksel van de Kamer van Koophandel opgenomen; 
• In bijlage V is het processchema van de installatie opgenomen; 
• In bijlage VI zijn waterschema's opgenomen; 
• In bijlage VII is een kopie van het bodemkwaliteitsonderzoek; 
• In bijlage VIII is de rapportage van de bodemrisicoanalyse opgenomen; 
• In bijlage IX is het akoestisch onderzoek opgenomen dat betrekking heeft op de 

aangevraagde activiteit; 
• In bijlage X is het luchtemissieonderzoek opgenomen, met een toets aan het Besluit 

luchtkwaliteit en een geurverspreidingsberekening; 
• In bijlage XI zijn de productbladen opgenomen; 
• In bijlage XII is een procedure Stookproeven toegevoegd, die door de 

vergunninghouder gevolgd zal warden om het reeds vergunde pakket aan 
brandstoffen in de toekomst eventueel uit te breiden met alternatieve brandstoffen; 

• In bijlage XIII is de aangevraagde activiteit getoetst aan de IPPC-richtlijn; 
• In bijlage XIV omvat de CIW-toets voor de koelwaterlozing op het Hollandsch Diep; 
• In bijlage XV is het brandbeveiligingsplan bijgevoegd; 
• In bijlage XVI zijn de kaarten van de beschermingsgebieden opgenomen; 
• In bijlage XVII is een beschrijving van het A&V-beleid gegeven; 
• In bijlage XVIII is de milieueffectrapportage opgenomen. Deze hoort als losse bijlage 

bij dit aanvraagdocument. 
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3.1 Technische beschrijving 

3.1.1 Opzet in hoofdlijn 
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De aangevraagde activiteit betreft het realiseren en in bedrijf nemen van een vijfde 
verbrandingslijn en het deels aanpassen van de bestaande inrichting ten behoeve van de 
vijfde lijn. Verbrandingslijn 5 wordt in hoofdlijn op dezelfde wijze uitgevoerd als 
verbrandingslijn 4 en zal in de bedrijfsvoering integraal onderdeel gaan uitmaken van de 
afvalverbrandingsinstallatie van AZN. Dit houdt in dat verbrandingslijn 5 dezelfde afvalmix 
zal verbranden als de bestaande vier lijnen en er zal gebruik warden gemaakt van 
bestaande voorzieningen, zoals de afvalaanvoer, acceptatie, voorbewerking en opslag, de 
slakopwerking en de infrastructuur. lndien nodig warden de bestaande voorzieningen 
aangepast. 

In de volgende paragrafen wordt de technische uitvoering van verbrandingslijn 5 
beschreven, met name voor zover relevant voor de milieueffecten. Daarbij wordt het 
logistieke proces van afvalverwerking en realisering van een afvalverwerkingsinstallatie 
zoveel mogelijk gevolgd. Aan de orde komen de volgende onderdelen en aspecten: 
• Afvalaanvoer, acceptatie, voorbewerking en opslag (§ 3.1.2); 
• Verbranding (§ 3.1.3); 
• Warmteterugwinning (§ 3.1.4); 
• Rookgasreiniging (§ 3.1.5); 
• Afvalwaterbehandeling (§ 3.1.6); 
• Behandeling reststoffen (§ 3.1. 7); 
• Opslag van chemicalien en hulpmiddelen (§ 3.1.8); 
• Energiebenutting en koeling (§ 3.1.9); 
• Hulpsystemen (§ 3.1.1 O); 
• Gebouwen en infrastructuur (§ 3.1.11 ); 
• Procesbalansen en chemicalienverbruik (§ 3.1.12); 
• Bedrijfsvoering, procesbeheersing en registratie (§ 3.1.13); 
• Storingen en externe veiligheid (§ 3.1.14). 

Hulpsystemen 
Bestaande onderdelen en hulpsystemen die in aanmerking komen voor uitbreiding van 
capaciteit zijn: 

• Opslag voor bulkchemicalien (HCI, kalk, NaOH); 
• Opslag voor actief kool; 
• Opslag voor bodemas (circa 25% grater); 
• Aantal 10 kV voedingsvelden; 
• Gasreduceerstation; 
• Persluchtinstallatie; 
• Demiwaterinstallatie; 
• Opslag voor vliegas. 

Situering vijfde verbrandingslijn 
De vijfde verbrandingslijn ligt parallel aan de verbrandingslijnen 1 t/m 4 in een separaat 
gebouw dat tussen het hoofdgebouw en de slakopwerking is geprojecteerd. De lay-out 
van de vijfde lijn is gelijk aan de lay-out van de vierde lijn. Zie plattegrond van bijlage Ill. 
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De loshal van het hoofdgebouw en de capaciteit van de bestaande afvalbunker 
warden niet uitgebreid, maar de kraanbaan voor de poliepgrijpers wordt verlengd in 
zuidelijke richting. Het gebouw van de vijfde lijn zal aan de kopse kant aansluiten op 
het gebouw met de verlenging van de kraanbaan, zodat de invoertrechter van de 
vijfde lijn gevoed kan warden met de bestaande poliepgrijpers. 

Het turbinegebouw voor de vijfde lijn is geprojecteerd onder de verlengde kraanbaan, op 
begane grand niveau. De schoorsteen wordt separaat van de andere schoorstenen 
opgesteld, in het verlengde van de vijfde lijn. De situering van het gebouw voor de vijfde 
lijn is zodanig gekozen dat de bestaande locatie voor de opslag en verlading van 
ammonia, overige chemicalien en reststoffen, gehandhaafd kan blijven. 

De situering van het gebouw zal voornamelijk gevolgen hebben voor de infrastructuur 
(wegen, riolering, overig leidingwerk) en eventueel het transportsysteem voor de 
bodemassen . 

3.1.2 Afvalaanvoer, acceptatie, voorbewerking en opslag 

Deze paragraaf beschrijft de afvalaanvoer, acceptatie, voorbewerking en opslag voor 
alle verbrandingslijnen op het moment dat verbrandingslijn vijf in bedrijf is genomen. Op 
dit onderdeel wordt geen onderscheid gemaakt in de vijf verbrandingslijnen. 

Afvalaanvoer 
Bij de in bedrijf name van de vijfde verbrandingslijn zal de afvalaanvoer van de AVI 
Moerdijk toenemen tot circa 5.000 ton per werkdag . De verhouding van de aanvoer over 
spoor en over de weg blijft naar verwachting resp. 40% en 60%. De gemiddelde 
transportafstand zal circa 100 km bedragen, overeenkomend met 500.000 ton.km per 
werkdag. 

Aanvoer over de weg vindt plaats middels inzamelwagens en containerwagens, 
grotendeels vanuit de diverse overslagstations in de regio. Aanvoer per spoor vindt plaats 
via een bedrijfsspoorlijn en een bij het terrein van de AVI Moerdijk gelegen 
treinoverslagstation. Het eindtransport van de per trein aangevoerde containers van 
overslagstation naar de bunker van de AVI Moerdijk vindt per as plaats. Van afvalaanvoer 
over water wordt momenteel geen gebruik gemaakt. Er zijn echter wel voorzieningen 
getroffen, zoals realisatie van een kade, om deze transportmogelijkheid in de toekomst 
toe te kunnen passen. 

Afvalacceptatie 
De eerste acceptatie van het bij de AVI Moerdijk aangeleverde afval vindt plaats door de 
provinciale sturingsorganisaties. Hiertoe hanteert Afvalsturing Brabant (Essent Milieu) een 
zogenaamde CAR-procedure (Controle Acceptatie Registratie), zoals goedgekeurd bij 
schrijven van Gedeputeerde Staten, kenmerk 417633, d.d. 11 december 1996, inclusief 
eventuele goedgekeurde wijzigingen. 

Deze procedure wordt oak door OLAZ en Delta Milieu (het Limburgse afval wordt via 
Afvalsturing Brabant aangeleverd) toegepast. De CAR-procedure is een gezamenlijk stuk 
van Afvalsturing Brabant en AZN en een deel van de vergunning. 
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De procedure is als volgt: 
Het afval wordt door de leveranciers (Essent Milieu en Olaz) voorzien van een 
"afvalstroomnummer" en na weging naar AZN Moerdijk getransporteerd. Registratie en 
acceptatie van het aangevoerde afval vindt plaats bij de weegbrug bij binnenkomst op het 
terrein. De weeggegevens warden vermeld bij het betreffende "afvalstroomnummer". 
Deze gegevens gaan vervolgens retour naar de afvalleverancier en tevens naar het 
landelijk meldpunt afval (LMA) die de gegevens vervolgens kunnen controleren. Alie 
gegevens warden tevens ingevoerd in de administratie van AZN op grand waarvan de 
afrekening kan plaatsvinden. 

Visuele controle van het afval vindt plaats bij de overslagstations die in beheer zijn van de 
afval leveranciers (Essent Milieu, OLAZ en Delta Milieu) en eventueel door storten van het 
afval op de vloer in de loshal. Op de overslagstations wordt per transport een 
aanvoerprotocol opgesteld dat bij aankomst bij de AVI wordt gecontroleerd. Niet te 
accepteren afvalstoffen warden apart gehouden en afgevoerd. 

Afvalloshal 
De loshal is voorzien van een 12-tal losplaatsen (stortopeningen), waardoor het afval 
vanuit het voertuig in de bunker kan warden gestort. De inzamel- of 
containertransportwagens warden bij binnenkomst in de loshal naar het betreffende 
stortgat gedirigeerd. De loshal is gesloten uitgevoerd en is voldoende ruim bemeten voor 
het manoeuvreren van grate vrachtwagencombinaties. 

Afvalopslag 
De afvalbunker voor huishoudelijk afval heeft een opslagcapaciteit van circa 15.000 ton 
afval, ofwel circa vier dagen gemiddelde verbrandingscapaciteit. Dit komt overeen met 
drie dagen gemiddelde aanvoer (zie ook tabel 3.1.1 ). Bij realisatie van de vijfde 
verbrandingslijn wordt de bunkercapaciteit niet vergroot. 

Voordeel van deze grate capaciteit is dat flexibiliteit bestaat ten aanzien van de 
mogelijkheden tot: 
• het opvangen van variaties in de afvalaanvoer; 
• het inspelen op stilstand ten gevolge van onderhoud, storingen en eventuele 

calamiteiten; 
• het automatisch mengen en homogeniseren van het te verbranden afval; hierdoor 

verbetert de kwaliteit van het verbrandingsproces. 

I 11 h Tabe 3 .. : Overzic t van de gegevens b ff d etre en e aanvoer en ops ag 

Eenheid liin 1t/m5 

Afvalaanvoer per dag ton/dag 5.000 

(5 daaen/weekl 

Qpslaacaoaciteit bunker ton 15.000 

Buffercaoaciteit in aanvoerdaQen daQen 3 

Buffercapaciteit in vollastdagen daQen 4 

Bunkerkranen 
Het afvaltransport in de bunker wordt verzorgd door drie bovenloopkranen, elk voorzien 
van poliepgrijpers (hydraulisch). De capaciteit van een kraan is in principe voldoende om 
vijf verbrandingsovens bij volle capaciteit te voeden . Om de invoertrechter van de vijfde 
verbrandingslijn te kunnen voeden, wordt de kraanbaan verlengd (zonder uitbreiding van 
de bunker). 
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De bediening van de kranen vindt plaats vanuit een kraancabine. Deze kraancabine is 
zodanig gesitueerd dat de kraanmachinist goed zicht heeft op de bunker en op de 
grofvuilinstallatie. De vulgraad van de vultrechters kan via televisiemonitors bewaakt 
word en. 

Grofvuilverkleining 
De afvalstoffen die warden verkleind in de grofvuilverkleining betreffen het grof 
huishoudelijk afval en de grove bedrijfsafvalstoffen. Voor de verkleining van het te 
verbranden grofvuil zijn twee verkleiningsinstallaties ge'lnstalleerd: 
• een rotorschaar voor het makkelijk te verkleinen grofvuil; 
• een guillotineschaar voor het verkleinen van het zware grofvuil. 
De gezamenlijke verwerkingscapaciteit bedraagt nominaal 60 ton/h. 

De geprognosticeerde aanvoer van te verkleinen afval bedraagt 80.000 ton/jr. Het aantal 
netto bedrijfsuren van de grofvuilverkleining circa 1.000 uur/jaar zal bedragen. De 
capaciteit van de grofvuilverkleining wordt niet verder vergroot ten behoeve van de vijfde 
verbrandingslijn. 

3.1.3 Verbranding 

Het afval wordt met behulp van bovenomschreven poliepgrijpers in de vultrechter van lijn 
5 gestort. Vanuit de vultrechter met vulschacht wordt het afval gedoseerd op het 
watergekoelde rooster, waarbij water in een gesloten kringloop door de roosterstaven 
stroomt. De temperatuur van het water is circa 100°C. De warmte die in de oven vrijkomt 
wordt voornamelijk overgedragen aan een water/lucht warmtewisselaar. De voordelen van 
dit rooster ten opzichte van het conventionele, luchtgekoelde rooster zijn vooral merkbaar 
in de bedrijfsvoering. Er is minder slijtage aan het rooster en de primaire 
verbrandingslucht heeft geen koelfunctie meer. De regeling van de verbrandingslucht kan 
beter warden afgestemd op de gewenste verbrandingscondities. 

Om er zeker van te zijn dat er ruimschoots wordt voldaan aan de gestelde eisen ten 
aanzien van een zo volledig mogelijke verbranding van het afval, is bij het ontwerp van het 
verbrandingsrooster vooral aandacht besteed aan de volgende punten: 
• goede verdelingsmogelijkheden van het afval over het rooster, zodat een zo 

homogeen mogelijke bedekking van het rooster gerealiseerd wordt; 
• goede "pookwerking" van het rooster, zodat de verbranding zo homogeen mogelijk 

plaatsvindt; 
• goede, per segment instelbare, luchtverdeling over het rooster, met hetzelfde 

oogmerk; 
• beperking van de met de primaire verbrandingslucht en de rookgassen 

meegevoerde stof- en asdeeltjes, ter beperking van de vliegasproductie; 
• goede regelmogelijkheden om ook bij wisselende condities een optimale 

verbranding te kunnen realiseren. 

Op het rooster doorloopt het afval met behulp van de aanwezige warmte en van de door 
het rooster aangevoerde primaire verbrandingslucht ("onderwind") de diverse stadia van 
het verbrandingsproces, te weten drogen, ontgassen, verbranden en uitbranden. Na een 
verblijftijd van ruim een uur is het afval verbrand en vallen de onbrandbare resten in de 
ontslakker. 
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De oven van verbrandingslijn 4 is voorzien van een prismabalk om de luchttoevoer te 
optimaliseren. Hieraan voorafgaand is een stromingstechnisch onderzoek uitgevoerd. Dit 
onderzoek heeft aangetoond dat de verbranding met deze prismabalk optimaler verloopt 
en de temperatuurverdeling in de oven egaler is. De vijfde verbrandingslijn is qua 
vuurhaardmodel op dezelfde wijze uitgevoerd. 

De vijfde oven heeft een nominale capaciteit van 34,5 ton afval per uur, bij een 
stookwaarde van 10,0 MJ/kg, hetgeen resulteert in een thermische capaciteit van circa 
95,8 MWth per oven. De installatie is zodanig gedimensioneerd dat de bij afval 
gebruikelijke variaties in samenstelling en stookwaarde kunnen warden opgevangen. De 
piekbelasting bedraagt circa 105,4 MWth· 

T b 131 2 0 . ht a e ... verz1c b di van Qegevens ver ran n!l 

Eenheid 1,2,3 liinen 4° en 5° liin 

Nominale caoaciteit oer liin ton/uur oer liin 16 - 30 21-38 

Thermische caoaciteit MW,h oerliin 48,6-91 ,6 ') 76,7- 95,B 

*) piekbelasting gedurende beperkte tijd 

In de vuurhaard vindt de uitbrand van de bij de verbranding op het rooster gevormde 
gasvormige verbindingen plaats. De primaire verbrandingslucht die wordt aangezogen uit 
de bunker, wordt grotendeels aan de onderzijde van het rooster toegevoerd. De 
onderwind kan voorverwarmd worden met behulp van door stoom gevoede 
luchtvoorverhitters. De hoeveelheid onderwind wordt geregeld via een automatisch 
procesregelingssysteem (stookautomaat), dat ook de afvaldosering en de 
roosteraandrijving bestuurt. De rest van de verbrandingslucht wordt via de prismabalk als 
secundaire lucht boven het rooster ingeblazen om voor een goede turbulentie en daardoor 
een betere naverbranding te zorgen. 

Afgezien van buitenlucht worden ook gerecirculeerde rookgassen als secundaire lucht 
toegepast. Deze rookgassen warden onttrokken aan de rookgasstroom na het 
doekenfilter. Rookgasrecirculatie leidt tot een verbeterde energieopbrengst alsmede tot 
een kleinere hoeveelheid te reinigen rookgassen. 

De temperatuur die bij het verbranden wordt bereikt, ligt tussen minimaal 850 en 
maximaal 1.200°C. Daarnaast is de oven voorzien van opstart- en 
ondersteuningsbranders die automatisch gestart warden indien de vuurhaardtemperatuur 
een waarde van 850°C onderschrijdt. 

De vaste verbrandingsresten die op het rooster achterblijven (bodemas), vallen aan het 
eind van het rooster in een verzamelbassin gevuld met water, de ontslakker. Verdampt 
water wordt gesuppleerd vanuit het vuilwaterbassin . Er vindt geen afvoer van 
slakkenwater plaats. 

SNCR-DeNOx 
Voor de beperking van de bij de verbranding gevormde stikstofoxiden (NOx) zijn boven in 
de vuurhaard voorzieningen opgenomen voor het inspuiten van ammonia (24,5% NH4) in 
de rookgasstroom, volgens het SNCR-DeNOx-principe (Selectieve Niet Katalytische 
Reductie). Deze installatie betreft een aansluiting op het bestaande vulsysteem, alsmede 
drie opslagvaten met een inhoud van elk 105 m3

, doseerpompen en inspuitvoorzieningen. 
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De gedoseerde ammonia gaat met de in de rookgassen aanwezige NOx een 
chemische reactie aan die leidt tot de reductie van het NOx-gehalte van de 
rookgassen, onder vorming van stikstof (N2) en waterdamp (H20). Voor het bereiken 
van voldoende effect is toepassing van een overmaat aan ammonia nodig. De wijze 
van terugwinning van de resterende ammonia uit de rookgassen wordt in § 3.1.5 
Rookgasreiniging behandeld. 

3.1.4 Warmteterugwinning 

Na de vuurhaard passeren de rookgassen het zogenaamde convectiegedeelte van de 
ketel, waarin de nog in de rookgassen aanwezige warmte wordt teruggewonnen. In de 
stoomketels van de AVI wordt met de verbrandingslijn vijf circa 117 Uh stoom opgewekt 
met een temperatuur van 400°C en een druk van 100 bar. 

De temperatuur van de rookgassen na de ketel bedraagt circa 180°C. De ketel maakt 
(stoom/waterzijdig) deel uit van een stoom-watercircuit dat in§ 3.1.9 Energiebenutting 
en keeling nader wordt omschreven. 

In de ketel wordt de meegevoerde vliegas reeds gedeeltelijk uit de rookgasstroom 
verwijderd. Daarom vindt tijdens bedrijf ketelreiniging plaats door middel van een 
zogenaamd klopsysteem. De "ketelas" die in de ketel uit de rookgassen wordt 
afgevangen, wordt samen met de bodemas in de slakopwerkingsinstallatie (SOI) 
verwerkt. 

Na het passeren van de stoomketel worden de rookgassen in de 
rookgasreinigingsinstallatie behandeld, zoals in § 3.1.5 wordt beschreven . 

3.1.5 Rookgasreiniging 

De rookgasreiniging van verbrandingslijn vijf is op grond van bedrijfservaringen gelijk 
gekozen aan de rookgasreiniging van lijn vier. In het processchema (zie bijlage V) is de 
rookgasreinigingsinstallatie schematisch weergegeven. De installatie bestaat in hoofdlijn 
uit de volgende onderdelen: 
• een doekenfilter met voorafgaande injectie van kalk en actief kool in de ruwe 

rookgassen. In dit doekenfilter wordt het grootste deel van de in de rookgassen 
aanwezige vliegassen en PCDD/PCDF's afgescheiden; 

• een viertraps natte wasser. In de zure wasser (quench trap en zure trap) worden 
behalve de zuurvormende componenten (HCI, HF), tevens het grootste deel van de 
zware metalen en eventueel nog aanwezige stof, met water uitgewassen. Na de 
zure wasser bereiken de rookgassen de alkalische wasser (pakkingsysteem), 
waarin de aanwezige zwaveloxiden worden verwijderd; aerosolen worden in de 
laatste trap, de ring jet, verwijderd. De mogelijkheid is aanwezig om Herdofenkoks 
(HOK) te doseren voorafgaand aan de zure trap voor de verwijdering van 
PCDD/PCDF's, eventueel in combinatie met stof en zware metalen (in het bijzonder 
kwik); 

• een afvoer van het spuiwater van de natte wasser voor behandeling in de 
bestaande afvalwaterbehandelingsinstallatie (ABI), zoals nader omschreven in§ 
3.1.6; 

• een zuigtrekventilator; 
• een schoorsteen. 
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Het rookgasreinigingssysteem van de vijfde verbrandingslijn is voorzien van een opslag 
en afvoer van vliegas. De afvalwaterbehandelingsinstallatie en de voorzieningen voor 
opslag en afvoer van zware-metalenslib is in opzet gelijk aan de verbrandingslijnen 1, 2, 3 
en 4, maar maken als unit onderdeel uit van de vijfde lijn. 

Doekenfilter 
Na de ketel passeren de rookgassen het doekenfilter. In het doekenfilter wordt de in de 
rookgassen aanwezige vliegas nagenoeg volledig afgevangen, alvorens de verdere 
reiniging in de natte wasser plaatsvindt. Het afscheidingsrendement van de 
stofv66rafscheiding in het doekenfilter bedraagt ruim 99,9%. Voor zover dit nog niet 
voldoende is om aan de emissienorm van het BVA en de BREF te kunnen voldoen, 
warden in de wasser nog restanten vliegas verwijderd. 

Door het verstuiven van poedervormig actief kool in de rookgasstroom, die weer door het 
doekenfilter warden afgevangen, warden dioxines/furanen goed geadsorbeerd in de laag 
vliegas en actief kool die zich op het doekenfilter afzet. Dit materiaal is ook in staat de 
zeer geringe hoeveelheden metallisch kwik, die in de zure wasser niet warden 
afgevangen, goed te adsorberen. Door de combinatie van een doekenfilter met 
voorafgaande injectie van actief kool met een nageschakelde zure wasser is dus een zeer 
efficiente kwikverwijdering mogelijk, zonder dat "oververrijking" in het systeem optreedt. 

Meertraps natte wassing 
Na het doekenfilter passeren de rookgassen een natte wassing. Daarbij vinden de 
volgende processtappen plaats: 
• eerst warden de rookgassen door intensief contact met wasvloeistof (water met 

daarin opgeloste verontreinigingen) afgekoeld tot een met waterdamp verzadigde 
rookgasstroom ontstaat. Daarbij verdampt een gedeelte van de toegevoerde 
wasvloeistof en lossen de zure gassen HCI en HF op in het overige waswater. De 
pH in deze wastrap is laag ( < 1 ). Dit is met name voor een goede Hg-verwijdering 
een voordeel, omdat onder deze condities kwik in ionvorm (Hg+) goed wordt 
afgescheiden. Ook de in de rookgassen aanwezige overmaat aan in de vuurhaard 
gedoseerde ammonia (zie de DeNOx-voorziening volgens het SNCR-systeem) 
wordt in deze wastrap in het waswater opgenomen; 

• in de tweede wastrap, waarin een neutraal tot zwak zuur milieu wordt gehandhaafd, 
lost (ook) S02 in belangrijke mate in de wasvloeistof op. Daarbij wordt als 
neutralisatiemiddel natronloog toegepast; 

• in de wasser warden restanten stof afgevangen; 
• tenslotte doorstromen de rookgassen een ringjet, waarin ook de kleine 

vliegasdeeltjes en de aerosolen met een relatief hoog gehalte aan zware metalen 
en PCDD/PCDF's in belangrijke mate uit de rookgassen warden verwijderd. In de 
ringjet kan tevens HCI gedoseerd warden om de laatste sporen NH3 te verwijderen. 

De wasvloeistof die onder in de wasser wordt opgevangen, wordt gerecirculeerd. Een 
gedeelte van de wasvloeistof met de daarin opgenomen verontreinigingen wordt gespuid. 
De verdampings- en spuiverliezen warden aangevuld met bedrijfswater (zie § 3.1.10), 
alsmede met ketelspuiwater en lekwater uit de zogenaamde havariebekkens (zie § 3.1.6 
en bijlage VI). 

In de wasser zijn tussen de verschillende trappen druppelvangers opgenomen. Bovendien 
bevindt zich aan het eind van de wasser een druppelvanger, ter beperking van de 
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hoeveelheid met de rookgassen meegevoerd water, waarin zich nog enige verontreiniging 
zou kunnen bevinden. 

In het ontwerp van de rookgasreiniging wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om 
actief kool in poedervorm in het waswater te kunnen doseren, als dit door 
omstandigheden noodzakelijk of wenselijk is. Deze dosering kan als operationele 
maatregel ter aanvulling worden ingezet om dioxines en kwik af te vangen in de natte 
wasser. De kool komt via het waswater in aanraking met de afgasstroom en, afhankelijk 
van het doseerpunt, mogelijk ook al v66r de wasser. Dioxines en zware metalen worden 
geadsorbeerd. Vanuit de wasser wordt de actief kool via de spuiwaterstroom afgevoerd 
naar de waterzuiveringsinstallatie. Hier wordt de actief kool weer afgescheiden en 
afgevoerd als rookgasreinigingsresidu. 

Zuigtrekventilator 
Na de rookgasreiniging passeren de rookgassen de zuigtrekventilator, die zorgt dat de 
stromingsweerstand van vuurhaard, ketel en rookgasreiniging wordt overwonnen. Met 
behulp van de zuigtrekventilator wordt in de vuurhaard een geringe onderdruk (circa 5 
mbar) geregeld. Daardoor wordt voorkomen dat onder normale bedrijfsomstandigheden 
(ongereinigde) rookgassen uit het vuurhaard/ketel/doekenfilter/wassersysteem uittreden in 
geval van lekkages. 

Schoorsteen 
Na de rookgasreiniging verlaten de rookgassen de installatie via de 80 meter hoge 
schoorsteen. Voor de vijfde lijn wordt ook weer een apart schoorsteenkanaal geplaatst. In 
de schoorsteen is emissiemeetapparatuur opgenomen om de continu meetbare 
verontreinigingen te bepalen. Het betreft stof, HCI en - conform het Besluit Verbranden 
Afvalstoffen (BVA) - S02, NOx. CO en C-totaal. Bovendien wordt de component NH3 

continu gemeten. Tevens worden temperatuur, Orgehalte en waterdamp van de 
afgassen continu gemeten, mede ten behoeve van de omrekening naar 
standaardcondities. 

3.1.6 Fysisch chemische afvalwaterbehandelingsinstallatie 

De vijfde verbrandingslijn zal gebruik maken van een separate fysisch chemische 
afvalwaterbehandelingsinstallatie (ABI) en vormt daarmee een uitbreiding op de ABI 
voor de verbrandingslijnen 1 Um 4. De opzet (zuiveringsprincipe) van de installatie zal 
gelijk zijn aan de bestaande ABI, behalve dat het effluent wordt geloosd op 
oppervlaktewater in plaats van op de riolering. De kwaliteit van het effluent zal gelijk zijn 
aan de kwaliteit van het effluent van de ABI voor de lijnen 1 Um 4. 

De spuistromen van de vijf lijnen die bij de meertraps natte wassing vrijkomen, 
bedragen in totaal maximaal circa 21 m3/h uit de eerste en circa 12 m3/h uit de tweede 
wastrap. Het water is voornamelijk chemisch verontreinigd met (chloride-, fluoride- en 
sulfaat-) zouten, met een hoge belasting aan zware metalen en in mindere mate met 
organische microverontreinigingen. Betreffend water wordt in een fysisch-chemische 
afvalwaterbehandelingsinstallatie (ABI) gereinigd, alvorens het geloosd kan worden. 

Het proces bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen (zie processchema in bijlage 
V): 
• alkalisering van de spuistroom uit de zure wastrap met kalkmelk en hergebruikt 

CaC03 inclusief pH-correctie met HCI, ten behoeve van de afscheiding van NH3; 

Uitbreiding AZN met een vijfde verbrandingsl ijn 

Definitief rapport - 14 -

9S5915.01/R0014/411560/Nijm 

16juni2008 



000 

- O•D -
D 0 0 

aOYAL HASKONING 

• alkalisering van de spuistroom uit de basische wastrap met NaOH, ten behoeve 
van de afscheiding van NH3; 

• verwijdering van NH3 uit de afvalwaterspuistromen uit zowel de zure als de 
basische wastrap (separaat) door middel van stoomstrippers. De teruggewonnen 
ammoniaoplossing wordt volledig hergebruikt in de SNCR-installatie; 

• precipitatie en flocculatie van zware metalen door toevoeging van een 
coagulatiemiddel en polyelektroliet; 

• bezinking van het gevormde slib in slibindikkers. Na de slibindikkers, wordt het slib 
uit de reiniging van de zure afvalwaterstroom en uit de reiniging van de basische 
stroom om en om ontwaterd in een gemeenschappelijke kamerfilterpers tot circa 
40% d.s.; 

• gipsneerslag door samenvoeging van de voorgereinigde afvalwaterstromen uit de 
zure en de basische wastrap; 

• ontwateren en wassen van het gevormde gips, met behulp van een 
vacuOmbandfilter; 

• terugwinning van circa 97% van het calcium uit het effluent van de gipsneerslag 
door middel van sodadosering. Na indikking (bezinking) wordt het gevormde 
CaC03 hergebruikt ten behoeve van de alkalisering van het zure afvalwater; 

• de overloop van de bezinking wordt gefiltreerd in een zandfilter en vervolgens door 
een actief kool filter geleid; 

• na continue meting van het debiet en (debietproportionele) bemonstering wordt het 
effluent, samen met het koelwater, geloosd op oppervlaktewater; 

• een gedeelte van het effluent wordt gebruikt voor aanmaak van chemicalien (soda) . 

De ABI voor de lijnen 1 t/m 4 verwerkt maximaal 203.000 m3 afvalwater per jaar en de 
separate ABI voor lijn 5 verwerkt maximaal 70.000 m3 afvalwater per jaar. De 
samenstelling van het gereinigde water (effluent) is opgenomen in tabel 3.2.6. De 
installatieonderdelen zijn evenals bij de lijnen 1 t/m 4 verdeeld over vier verdiepingen 
om ruimte te besparen en om onder vrij verval te kunnen werken. Op de 
plattegrondtekening is de positie van de ABI direct naast de gaswasser. 

3.1.7 Behandeling reststoffen 

Deze paragraaf beschrijft de behandeling van de reststoffen voor alle verbrandingslijnen 
op het moment dat verbrandingslijn vijf in bedrijf is genomen. Op dit onderdeel wordt 
geen onderscheid gemaakt in de vijf verbrandingslijnen. 

Tijdens het in de voorafgaande paragrafen beschreven verbrandings- en 
rookgasreinigingsproces komen diverse soorten reststoffen vrij. Het betreft: 
• bodemas (§ 3.1.3), die na de verbranding op het rooster wordt opgevangen in de 

ontslakker; 
• ketelas die in de ketel uit de rookgassen wordt afgevangen (§ 3.1.4) en samen met 

de bodemas in de slakopwerkingsinstallatie (SOI) wordt verwerkt; 
• schroot (ferro en non-ferro) dat via magnetische en wervelstroomafscheiders uit de 

bodemas en ketelas wordt verwijderd ; 
• een gecombineerde reststof die uit de rookgassen wordt verwijderd in het 

doekenfilter van lijn 4 en 5, bestaande uit vliegas, kalk en HOK; 
• zware-metalen slib uit de afvalwaterbehandelingsinstallatie (§ 3.1.6); 
• gips uit de afvalwaterbehandelingsinstallatie (§ 3.1.6); 
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Alie reststoffen worden binnen opgeslagen met uitzondering van de bodemas en ketelas 
na behandeling in de slakopwerkingsinstallatie. 

De volgende reststoffen worden weer in het proces toegepast: 
• via stripping van spuiwater van de rookgasreiniging teruggewonnen NH3 (§ 3.1.6); 
• CaC03 in de alkalisering van het zure afvalwater; 
• gereinigd water ten behoeve van chemicalienaanmaak; 
• afvalwater van het laboratorium. Dit water wordt opgevangen in de basische 

havariebekken van waaruit de wasser van de RGR wordt gevoed. Uiteindelijk wordt 
het specifiek verontreinigde en gewone afvalwater uit het laboratorium in de ABI 
verwerkt, maar het betreft verhoudingsgewijs zeer kleine hoeveelheden. 

Uitgaande transporten (slakken, vliegas, restproduct van de rookgasreiniging) kunnen op 
de daarvoor bestaande weegbrug gewogen en geregistreerd worden overeenkomstig de 
ingaande transporten (zie § 3.1.2). 

Bodemas en ketelas 
De bij de verbranding op het rooster gevormde bodemas wordt vanuit de ontslakker, in de 
slakkenbunker gestort. Capaciteit en afmetingen van slakkenbunker en -kraan zijn 
voldoende voor gezamenlijk gebruik door de vijf verbrandingslijnen. 

Afvoer vanuit de slakkenbunker vindt plaats met behulp van een slakkenkraan, voorzien 
van een grijper. Verder zijn voorzieningen getroffen om grove delen uit de slak te 
verwijderen. Afvoer van de bodemas vindt plaats via een overkapte transportband, die de 
as naar het slakkenbewerkingsgebouw transporteert. De slakken afkomstig van lijn 5 
zullen via een separate transportband, die parallel aan de bestaande transportband wordt 
geplaatst, eveneens naar het slakkenbewerkings-gebouw warden getransporteerd. 

In het slakkenbewerkingsgebouw vindt behandeling plaats door breken, afzeven (in o.a. 
een trommelzeef), magnetische ontijzering en non-ferro afscheiding. 

De bodemas wordt na de scheidingsinstallatie opgeslagen in de open lucht op een 
waterdichte vloer. De opslagcapaciteit bedraagt circa een half jaar productie. Ter 
voorkoming van stofoverlast is een sproeiinstallatie aanwezig. Percolaat uit de bodemas 
wordt afgevoerd naar het vuilwaterbassin om als slakkenbluswater te worden gebruikt. 
Ten behoeve van de vijfde verbrandingslijn zal de capaciteit van de opslag voor bodemas 
en ketelas en de inhoud van het percolaatbassin met circa 25% worden uitgebreid (zie 
ook plattegrondtekening). 

De bodemas is gecertificeerd en wordt zowel per as als per schip afgevoerd, afhankelijk 
van de locatie voor nuttig hergebruik. Het materiaal wordt afgezet voor civiele 
toepassingen zeals wegfunderingen. Bij de overslagactiviteiten in het schip worden 
maatregelen genomen om eventuele milieueffecten te voorkomen. Daarbij wordt als volgt 
te werk gegaan: 
• de bodemas wordt met kipvrachtwagens via brugconstructie op de kade afgeleverd; 
• Een folie 4 mm PE met een breedte van circa 4 m en loopt over de kade door tot in 

het schip (ongeveer 1 m overlap) dat voor de kade ligt; 
• Eventueel gemorst materiaal wordt door de folie opgevangen of glijdt via de folie in 

het schip. 
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Het ijzerhoudende schroot wordt bij de slakkenbehandeling op een aantal plaatsen uit de 
slak verwijderd met behulp van magnetische afscheiders. Afhankelijk van de plaats waar 
het schroot wordt afgescheiden, resteren grof en fijn schroot. Het schroot kan zonder 
verdere nabewerking als lage kwaliteit schroot warden verkocht ten behoeve van 
toepassing in de metaalindustrie. 

Non-ferro wordt door middel van wervelstroomafscheiders uit de bodemas afgescheiden. 
Het non-ferro-schroot wordt eveneens als lage kwaliteit schroot in de metaalindustrie 
afgezet. 

Reststof doekenfilter 
De in de elektrofilters van de verbrandingslijnen 1, 2 en 3 opgevangen vliegas wordt via 
gesloten transportsystemen naar acht centrale vliegassilo's getransporteerd met een 
inhoud van elk circa 300 m3 en voorzien van stoffilters. Aan deze vliegas wordt ook de 
reststof afkomstig van het doekenfilter van lijn 4 en 5 gevoegd en naar een silo 
getransporteerd. De vliegas kan vanuit de silo-installatie, in gesloten tankwagens warden 
afgevoerd. Het afvullen van de transportvoertuigen vindt plaats in een met deuren 
afsluitbare doorgang. 

In deze systemen wordt een lichte onderdruk gehandhaafd om verontreiniging van de 
omgeving door vliegas te voorkomen. De vliegas wordt voornamelijk droog in gesloten 
wagens afgevoerd, waartoe een gangvormige verladingsruimte is gerealiseerd. Tevens 
bestaat de mogelijkheid om de vliegas na bevochtiging met een mengschroef af te 
voeren. 

De opslagcapaciteit bedraagt minimaal een week vliegasproductie ( dit is inclusief lijn 5). 
Het verladen van de vliegas vanuit de silo in een gesloten voertuig, vindt plaats in een 
gesloten ruimte. 

De vliegas vormt een fijn stof-/poedervormig materiaal dat wordt toegepast als vulstof in 
de wegenbouw. Ook vindt afzet plaats naar de Duitse mijnindustrie. Daar wordt het 
toegepast als toeslagstof bij het vullen van mijngangen. 

De doekenfilters warden bij vervanging meeverbrand met het aangevoerde afval. 

Zware-metalenslib uit de afvalwaterbehandeling 
Dit betreft het materiaal dat vrijkomt uit de filterpersen waarin het bij de 
afvalwaterbehandeling (ABI) gevormde slib ontwaterd wordt. Het betreft een koekvormig, 
stevig materiaal met een droge stof gehalte van circa 40%. Het slib bestaat uit "slecht" 
oplosbare (metaal)zouten en is daarnaast verontreinigd met zware metalen, gebonden 
aan vliegas dat is neergeslagen in het waswater en de toegevoegde adsorbentia. Het 
zware metalen slib wordt tijdelijk opgeslagen in vloeistofdichte containers van circa 20 m3 

en vervolgens afgevoerd naar een C2-deponie. 

Gips 
Het in de afvalwaterbehandelingsinstallatie afgescheiden en gewassen gips wordt 
afgevoerd ten behoeve van toepassing in de bouw (o.a. gipsplaten) en deels als 
grondcu ltiveri ng. 
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De AVI Moerdijk beschikt over passende voorzieningen voor ontvangst en opslag van 
de toegepaste chemicalien en hulpmiddelen. Het betreft met name: 
• ammonia; 
• zoutzuur; 
• natronloog; 
• ongebluste kalk; 
• herdofenkoks (HOK) en/of actief kool (AK); 
• diverse chemicalien, aangevoerd in vaten of zakken, zoals polyelektrolyt, NaCl, 

CaCl2 en TMT 15. 

De bestaande voorzieningen voor opslag van chemicalien warden oak voor de vijfde lijn 
toegepast. Mogelijk zal op termijn vanuit de bedrijfsvoering blijken, dat vergroting van de 
opslagcapaciteit voor de bulkchemicalien (bovenste zes hulpstoffen genoemd in tabel 
3.1.3) benodigd is om een langere periode zonder aanvoer te kunnen overbruggen. De 
bestaande opslagcapaciteit voor ammonia is toereikend en verplaatsing van de 
bestaande opslag is niet nodig, omdat het gebouw van de vijfde lijn er naast is 
gepositioneerd. 

De voor de SNCR-DeNOx benodigde ammonia wordt aangevoerd in gesloten 
tankwagens. Deze warden op een speciaal daarvoor geschikte losplaats gelost. De tijdens 
het lossen verplaatste dampen warden vanuit de opslagtank via een dampretoursysteem 
in de tankwagen gebracht. 

Ook de aanvoer en opslag van de overige chemicalien vindt voornamelijk plaats in 
stalen tanks conform de daarvoor geldende veiligheidsvoorschriften (PGS). Alie 
vloeistoftanks staan opgesteld in vloeistofdichte bakken die voorzien zijn van een 
overvulbeveiliging, overdrukbeveiliging, niveauaanwijzing, opschrift waarop de 
opgeslagen stof en de maximale inhoud staan vermeld. In tabel 3.1.3 is een overzicht 
gegeven het aantal en de inhoud van de bestaande tanks. Vulling van de tanks vindt 
normaal tot maximaal tot 95% plaats. 

De bestaande opslagcapaciteit is toereikend voor het bedrijven van vijf 
verbrandingslijnen. Daarbij moet warden opgemerkt dat de derde opslagtank voor 
ammonia (24,5%) momenteel niet in gebruik is. Bij de in bedrijfname van de vijfde lijn 
zal ook deze opslagtank van 100 m3 warden ingezet. Verder wordt de opslag van 
natronloog (NaOH) modulair uitgebreid met een derde tank van 100 m3

. 
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label 3.1.3: Overzicht bestaande opslagtanks voor hulpsto ff en. 

HulDstof lnhoud tanks in m3 Aantal tanks11
> 

NaOH 100 2 

Na2COa 220 2 

HCI 22 3 

Cao 60 1 

NH40H (24,5%) 100 3 

HOK 70 1 

NaCl 30 1 

TMT15 5.5 1 

PE 2 1 

Dieselolie t.b.v. nooddiesels 4.5 3 

Diesel gasolie 10 1 

3.1.9 Energiebenutting en keeling 

Energiebenuttinq 
De energiebenutting en keeling voor lijn vijf zal afwijken van de bestaande drie lijnen en 
lijn vier. De vijfde lijn krijgt wel dezelfde stoomcondities als de bestaande vier lijnen 
(400°C, 100 bar). 

De praktijk heeft uitgewezen dat met deze stoomcondities een ketel ontworpen, 
gebouwd en bedreven kan warden die qua beschikbaarheid en onderhoudskosten 
redelijk vergelijkbaar is met conventioneel ontworpen AVl-ketels (40 bar, 400 °C) indien 
men voldoende kennis over de gevoeligheid van deze installatie heeft (bewezen 
technologie). 

Deze keuze van stoomcondities houdt bovendien verband met de mogelijkheid om de 
door de verschillende verbrandingslijnen geproduceerde stoom eenvoudig te kunnen 
uitwisselen. Op deze wijze wordt de WKC maximaal gevoed, zodat het hoogste 
elektrische rendement kan warden gerealiseerd. 

Bij lijn vijf wordt, net als bij lijn 4, de hoge druk stoom geexpandeerd via een separate 
tegendruk turbine naar circa 8 bar 165°C. Daar de capaciteit van de WKC niet 
toereikend is, zal de stoom van lijn 5 vervolgens naar een lage drukturbine 
(condenserende turbine) warden geleid, die binnen de inrichting van AZN wordt 
geplaatst. Om de condenser van de condenserende turbine te koelen wordt uit gegaan 
van doorstroomkoeling met oppervlaktewater, omdat hiermee het hoogste elektrische 
rendement kan warden gerealiseerd met de stoom die niet aan de WKC wordt geleverd. 

Voor een processchema van het systeem voor energiebenutting en keeling wordt 
verwezen naar figuur 3.1.1. In tabel 3.1.4 is een overzicht opgenomen van de 
dimensioneringsgegevens inzake de energiebenutting. 
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Fig. 3.1.1: Processchema energieopwekking vijfde verbrandingslijn met een tegendruk turbine, 

stoomherverhitting en een lagedruk turbine. 

Tabel 3.1.4: Overzicht gegevens energiebenutting vijfde verbrandingslijn 

Ontwernnarameter Waarde Eenheid 

stoomdruk 100 Bar 

stoomtemoeratuur 400 oc 
Caoaciteit ketel 95,8 MWLh 

Stoomproductie (100 bar. 400°C) 82,7 MW 

Eco 2 64 MW 

Totaal ketelrendement 93.1 % 

Onaewekt elektrisch vermooen (bruto) 31,6 MWe 

Turbine rendement 95,0 % 

Eioen elektrisch verbruik 2,7 MWe 

Netto elektrisch vermooen 28,9 MWe 

Bruto rendement 33,0 % 

Netto rendement 30, 1 % 

Condensor druk 0,03 bar 

Wateroehalte na turbine 10 % 

*) De elektriciteitsproductie is gebaseerd op de te verwachten beschikbaarheid van circa 8.300 

vollasturen per jaar. 
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Water/stoomcircuit 
Het voedingwater voor de ketel wordt met behulp van de eco 2 opgewarmd naar circa 
110°C. Het water/stoomcircuit van de installatie beschikt over de volgende 
gemeenschappelijke voorzieningen: 
• voedingwatertanks (inclusief ontgassing); 
• ketelvoedingpompen; 
• een chemicaliendosering; 
• een condensaatretourvat; 
• een spuivat; 
• het bijbehorende leidingwerk. 

Koeling 
Bij het ontwerp van de vijfde verbrandingslijn is uitgegaan van een bedrijfsvoering, 
waarbij de geproduceerde stoom wordt ingezet voor het turbinebedrijf. Om een hoog 
elektrisch rendement te verkrijgen is het gewenst om de stoom uit de turbine op te 
vangen in een ruimte (de condenserende stap van de turbine) met een zo laag 
mogelijke druk. De hoogte van de druk is afhankelijk van de temperatuur in de 
condenser, die bepaald wordt door het koelend medium (koelwater of lucht). 

Voor de aangevraagde activiteit wordt daarbij uitgegaan van de toepassing van een 
watergekoelde condenser, die direct naast het turbinegebouw staat opgesteld. Het 
benodigde koelwater wordt met behulp van pompen door de condenserende 
stoomturbines gevoerd. Het koelwater (max. 7.400 m3/h) wordt onttrokken uit de 
Westelijke lnsteekhaven met een eigen koelwaterinlaatstation (voor de keeling van de 
condenser wordt dus geen gebruik gemaakt van de koelwaterinlaat bij de WKC) en weer 
geloosd op het Hollandsch Diep. Het betreft een zogenaamd doorstroomsysteem. In 
figuur 3. 1.2 is dit systeem schematisch weergegeven. 

In tabel 3.1.5 zijn de gegevens opgenomen die betrekking hebben op de benodigde 
hoeveelheid koelwater voor de vijfde verbrandingslijn. 

Tabel 3.1.5: Gegevens doorstroomkoeling van de aangevraagde activiteit 

Ontwerooarameter 

Rookgasverliezen, stralinaverliezen ketel (95 ,8-82,7-6,4) 

Warmte-inhoud stoom (82 ,7+6,4) 

Ooaewekt elektrisch vermoaen lbrutol 

Mechanisch en aenerator verliezen 

Condensorverliezen 

OveriQe koelbehoefte 

Totale koelwaterbehoefte 
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Figuur 3.1.2: Globaal schema doorstroomkoeling 
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Het doorstroomsysteem heeft in de volgende voordelen: 
• door de realiseerbare verdergaande afkoeling van de stoom kan de restdruk in de 

condenser op een lager niveau gehouden worden. Dit resulteert in een hoge 
energieopbrengst; 

• een koeltoren met de daarbij behorende natte pluim ontbreekt; 
• de geluidsproductie is door het ontbreken van ventilatoren en/of een koeltoren 

relatief beperkt. 

Koelwateronttrekking en -lozing 
Het koelwater uit de Westelijke insteekhaven wordt via een aanzuigkanaal en 
koelwaterfiltergebouw ingenomen. In het gebouw op het terrein van AZN wordt tevens het 
pompstation ondergebracht. 

De koelwaterfilterinstallatie bestaat uit een grofrooster gevolgd door roterende- of 
bandzeven die regelmatig met spoelpompen worden afgespoten om inzuiging van 
organismen en vuil in de koelwaterketen te voorkomen. Het systeem is voorzien van 
een goed werkend visafvoersysteem. 

Door opvang/transportbakken onder de zeefrekken van de bandzeef te monteren in 
combinatie met een relatief lage stroomsnelheid (< 0,3 m/s) van het koelwater en een 
"zachte waterafspuitstraal" voor het schoonspuiten van het zeefoppervlak kan 
beschadiging worden voorkomen. De werking berust hierop, dat de opgevangen vis bij 
het kantelen over de top als eerste in een zogenaamde visgoot wordt gevoerd. 

Het andere materiaal wordt daarna afgespoten en via een "debris" goot afgevoerd naar 
een vuilcontainer. Het uitgelekte vuil wordt afgevoerd naar de ontvangstbunker van de 
afvalverbrandingsinstallatie. 

Het gebruikte koelwater kan niet via de bestaande afvoerleiding van de WKC worden 
geloosd, omdat de capaciteit van deze afvoerleiding niet toereikend is. Er wordt een 
tweede afvoerleiding aangelegd, die parallel aan de bestaande afvoerleiding van de WKC 
komt te liggen. 

Uitbreiding AZN met een vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 22 -

9S5915.01/R0014/411560/Nijm 

16juni2008 



ODO 
De 0 ~ 
ODO 

ROYAL HASKONING 

Aangroeibestrijdinq in het koelsysteem 
In de aangevraagde activiteit wordt uitgegaan van de bestrijding van biologische 
aangroei door gebruik te maken van een combinatie van filtratie, continue mechanische 
reiniging van de condenser en een pulserende dosering van chloorbleekloog. 

Filtratie van het onttrokken oppervlaktewater 
Waterfiltratie wordt altijd toegepast als preventieve methode wanneer oppervlaktewater 
wordt onttrokken voor doorstroomkoeling. Het betreft: 
• Een eerste filtratiestap bestaande uit een (statisch) grof rooster (intredekanaal) met 

een staafafstand van circa 10 cm, voorzien van een automatische roosterreiniging 
om verontreinigingen te verwijderen; 

• Een tweede filtratiestap bestaande uit een fijnrooster, veelal uitgevoerd in de vorm 
van een bandrooster of een trommelzeef met een maaswijdte van 1 tot 10 mm; 

• Specifieke "debris" filters (1 mm) voorzien van een terugspoelsysteem, v66r de 
condenser; 

• Een derde zeeftrap bestaande uit een microfiltratiesysteem, voorzien van een 
terugspoelsysteem. Hiermee warden kleine deeltjes met afmetingen van 50-100 
µm afgevangen. 

Continu mechanische reiniging van de condensor 
De condenser wordt voorzien van een continu mechanisch reinigingssysteem, ook wel 
bekend ender de naam Taproggesysteem. Een sponsrubber bal wordt gebruikt om 
aangroei te bestrijden van de buizen van warmtewisselaars in het algemeen en van de 
koelbuizen van condensers in het bijzonder. Afhankelijk van de toepassing wordt de bal 
in hoeveelheden ingezet varierend van 20 tot enkele duizenden. 

Het systeem werkt als volgt: 
De spons rubber bal wordt toegevoegd aan de koelwaterstroom door middel van een 
speciaal injectiesysteem en wordt door of langs de te reinigen buizen gevoerd door het 
koelwater. Aan de andere kant van de condenser is een zeef met een maaswijdte in 
dezelfde orde van grootte als de diameter van de buizen waarmee de ballen weer 
gescheiden kunnen warden van de koelwaterstroom. Een circulatiepomp zorgt ervoor 
dat de ballen weer teruggevoerd warden naar het injectiepunt. Onder normale 
omstandigheden kunnen deze ballen gedurende circa vier weken stand houden. 

De sponsrubberballen warden geproduceerd in diameters die varieren tussen 10 mm en 
45 mm. Zij warden gefabriceerd van biologisch afbreekbaar rubber met behulp van een 
vulkaniseerproces. Tijdens het vulkaniseerproces krijgen de ballen hun diameters en 
overige gewenste eigenschappen zeals: 

0. de oppervlakte eigenschappen; 
1. de gewenste elasticiteit om de contactdruk in de buis te be'lnvloeden; 
2. een vaste dichtheid om de opwaartse kracht te be'lnvloeden. 

Bepalende factoren voor de effectiviteit van het schoonmaakproces zijn de diameter van 
de bal ten opzichte van de diameter van de buis en de geaardheid van het oppervlak 
van de bal. De bouyancy heeft invloed op de verdeling van de ballen over de buizen van 
de bundel. Bij de productie warden diverse oppervlaktebehandelingen toegepast die de 
eigenschappen kenmerken. 
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Om het schoonmaakeffect van de ballen te verbeteren worden coatings toegepast, 
zoals corundum of puimsteen. Ook worden coatings toegepast die beter bestand zijn 
tegen hogere temperaturen. 

De continue reiniging (Taproggesysteem) is van toepassing op een specifiek onderdeel 
van het systeem (de condenser) en wordt niet gezien als aangroeiwerend middel voor 
het totale systeem. 

Pulserende chloordosering 
Voor de conditionering van het koelwater, met name het pulserend doseren van 
chloorbleekloog, wordt verwezen naar het MER bijlage XIII, hoofdstuk 4 uit het Kema
rapport over de effecten van het koelwater van de vijfde lijn van AZN bij toepassing van 
doorstroomkoeling. 

3.1.10 Hulpsystemen 

Zoals beschreven in paragraaf 4.6.3 maken alle verbrandingslijnen van AZN 
gemeenschappelijk gebruik van een aantal hulpsystemen die nodig zijn voor de normale 
bedrijfsvoering en deels van belang zijn voor noodsituaties. Deze hulpsystemen worden 
hieronder nader toegelicht. 

Bedrijfswatersysteem 
Een gedeelte van het koelwater dat via groffilters op het terrein van de WKC van Essent 
aan de Westelijke insteekhaven wordt onttrokken, wordt door AZN als bedrijfswater (ook 
wel proceswater) gebruikt, waarvan een deel weer wordt afgenomen door Essent ten 
behoeve van aanmaak van voedingwater/ketelwater. Het voorgefiltreerde 
oppervlaktewater wordt bij AZN met zandfilters behandeld om het vaste stofgehalte te 
verminderen. Om het voor de demi-water geeiste stofgehalte van <1 mg/I te kunnen 
realiseren, dient het stof voor de filtratie te worden gecoaguleerd. Hiertoe wordt v66r de 
filtratie een coagulatiemiddel (Chargepac 121) gedoseerd in een hoeveelheid van 10 
ml/m3 bedrijfswater. Het water waarmee de zandfilters regelmatig worden teruggespoeld 
(spoelwater), wordt samen met het gebruikte koelwater geloosd op het Hollandsch Diep. 
Het spoelwater bevat circa 0,3 massa% coagulatiemiddel (na verdunning met koelwater 
circa 0,005 massa%). 

Het bedrijfswatersysteem wordt door (of in combinatie met) de WKC op kwaliteit 
gehouden door toepassing van de thermo-shock-methode of door chlorering . Daar het 
effect van de thermo-shock-methode afdoende lijkt, wordt chlorering vrijwel niet 
toegepast, maar de mogelijkheid om chlorering onder bijzondere omstandigheden toe te 
passen wordt open gehouden. Tijdens uitvoering van de thermo-shock-methode bij de 
WKC wordt koelwater geloosd met een maximale temperatuur van 42°C. Een 
behandeling duurt maximaal 24 uur. 

Het bedrijfswater wordt opgeslagen in een bedrijfswaterkelder. 
Het bedrijfswatersysteem levert het benodigde water voor de natte rookgasreiniging, 
alsmede koelwater voor een aantal kleinere verbruikers, zoals de vultrechters, het 
smeersysteem, het noodkoelsysteem van de wassers, de ammoniakstripinstallatie en de 
gebouwinstallaties. Lozing van dit water vindt plaats in combinatie met het koelwater van 
de WKC. Ook het spoelwater van de zandfilters wordt op deze wijze geloosd op de 
insteekhaven. De hoeveelheid spoelwater bedraagt maximaal 250 m3/dag met een 
stofbelasting op het oppervlaktewater van 95 kg per dag. 
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Tevens wordt bedrijfswater geleverd aan de WKC van Essent, ten behoeve van de 
aanmaak van demiwater. Ook het brandblussysteem maakt gebruik van bedrijfswater. De 
capaciteit van het systeem is ook toereikend voor gebruik door de vijfde verbrandingslijn. 

Onthardingsinstallatie 
Het water, dat wordt gesuppleerd in de basische wastrap dient onthard te worden. 
Daarvoor is een onthardingsinstallatie ge'installeerd (capaciteit 2 x 18 m3 /h, waarvan een 
reserve). Het spoelwater van deze installatie wordt toegepast in de zure wastrap. Het 
zoutverbruik van de installatie bedraagt circa 30 ton per jaar. De capaciteit is ook 
toereikend voor de vijfde verbrandingslijn. 

Brandblussysteem 
Het brandblussysteem bestaat uit een leidingsysteem dat direct vanuit de 
bedrijfswaterkelder wordt gevoed. De bedrijfswaterkelder is zodanig uitgevoerd dat altijd 
een voldoende voorraad bluswater beschikbaar is, ook bij de uitbreiding met een vjifde lijn. 

Ketelwaterspui-installatie 
Deze installatie dient om de kwaliteit van het condensaat en het voedingwater op peil te 
houden. Door een continue meting van de geleidbaarheid van het voedingwater wordt de 
kwaliteit van de stoom bewaakt. Het water wordt gebruikt in de zure wastrap van de 
rookgasreiniging. De normale opwerking van het voedingwater vindt bij de WKC Moerdijk 
plaats, met voldoende capaciteit voor de vijfde lijn. 

lnstrumenten- en werkluchtinstallatie 
De instrumentenluchtinstallatie produceert perslucht voor het aansturen van regelorganen 
(kleppen en dergelijke). De werkluchtinstallatie wordt gebruikt voor transport van vaste 
stoffen en schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Daartoe is een drietal 
compressoren opgesteld in een afgesloten ruimte. Het leidingwerk zal voor de vijfde 
verbrandingslijn worden uitgebreid. 

Stroomvoorziening 
De installatie wordt gevoed vanaf twee 10 kV-voedingsvelden. Er is een 
noodstroomvoorziening aanwezig. 

De diverse elektrische verdeelinrichtingen (middenspanning en laaqspanninq) zijn qua 
structuur geschikt voor het volle vermogen. De gelijkstroom- en de no-breakinstallatie zijn 
voor het volle vermogen uitgelegd. 

Er is een gelijkspanningssysteem voorzien dat is gebufferd door accu's. Deze installatie 
wordt met name gebruikt als voeding voor de stuurspanning voor de schakelinstallatie en 
die installatieonderdelen die een onafhankelijke voeding vereisen. Voor afwijkende 
gelijkspanningen wordt gebruik gemaakt van spanningsomvormers die dubbel uitgevoerd 
zijn c.q. een aanvullende accubatterij . 

De gelijkspanningsinstallatie wordt gevoed door gelijkrichters, die in staat zijn de belasting 
van de gelijkspanningsinstallatie te voeden, de accubatterij geladen te houden en een 
eventueel ontladen accubatterij weer op te laden. 

De noodstroomvoorzieninq voor de totale installatie bestaande uit vier 
dieselmotorgenerator-combinaties met een elektrisch opwekkingsvermogen van circa 6,5 
MW, is voorzien om bij een gelijktijdige spanningsonderbreking in het net, het eigen 
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bedrijfsvoedingnet te handhaven. Dit is van belang om de ketels gecontroleerd uit bedrijf 
te nemen. Deze installatie is slechts een zeer beperkt gedeelte van de tijd in bedrijf 
(enkele keren per jaar gedurende enkele uren, normaliter uitsluitend om de voorziening 
regelmatig te testen). 

Emissiemeetapparatuur 
De bestaande vier verbrandingslijnen zijn voorzien van separate continue 
emissiemeetapparatuur en de vijfde lijn wordt op overeenkomstige wijze uitgevoerd. 

Hulpsystemen bii de WKC Moerdijk 
AZN maakt gebruik van een aantal hulpsystemen of voorzieningen die is opgenomen bij 
de naastgelegen WKC Moerdijk, waaronder: 
• demiwaterinstallatie; 
• aardgasreduceerstation; 

3.1.11 Gebouwen en infrastructuur 

De vijfde verbrandingslijn wordt ondergebracht in een nieuw te realiseren bedrijfshal die 
tegen de zuidzijde van het bestaande bedrijfsgebouw aan wordt gebouwd (zie paragraaf 
3.1.1 en bijlage Ill met situatietekening). Daarbij maakt de vijfde lijn, zonder ingrijpende 
aanpassing, gebruik van bestaande infrastructurele en bouwkundige voorzieningen ten 
behoeve van de bedrijfsvoering. 

Er vindt geen uitbreiding plaats van de ontvangsthal en de ontvangstbunker, maar de 
kraanbaan voor de bunkerkranen en de dakconstructie boven de bestaande 
ontvangstbunker, warden verlengd zodat de invoertrechter van de vijfde lijn met de 
bestaande grijpers kan warden bediend. 

In het gebouw voor de vijfde lijn zijn (gedeeltelijk) de volgende gebouwinstallaties 
voorzien: 
• waterdistributiesysteem (koud en warm water, bedrijfswater, binnenriolering, 

brandblussysteem); 
• verwarming, ventilatie, airconditioning, koeling. 

Overige bouwkundige aanpassingen betreffen: 
• de tijdelijke slakopslag. De bestaande slakafvoer naar de slakopwerkingsinstallatie 

wordt mogelijk aangepast; 
• de opslag van de opgewerkte bodemas wordt uitgebreid (circa 25%) en het bassin 

wordt verplaatst; 
• het turbinegebouw komt op begane grondniveau onder de verlengde kraanbaan te 

liggen; 
• de separate ABI. 

De aanpassingen van de infrastructuur voor de vijfde lijn zijn zeer beperkt. Het betreft met 
name het opbreken van enkele stukken verhard wegdek, het aanpassen van riolering en 
van het hydrantensysteem. 
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3.1.12 Procesbalansen en chemicalienverbruik 

Procesbalansen 

Figuur 3.1.3 geeft een overzicht van de belangrijkste massastromen per ton afval voor 
verbrandingslijn vijf. Er wordt vanuit gegaan dat alle vijf verbrandingslijnen dezelfde 
afvalmix verwerken. 

Figuur 3.1.3: Overzicht belangrijkste massastromen per ton afval op basis van het ontwerp voor 

verbrandingslijn vijf. 
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druk ca . 100 bar) 

kelelas 

1+-----1------HOK 
ketelspul 0,23 kg/ton 

0,0
1
17 m3/ton ~--~-~ 

naar ruwwater 
kelder 1 doekenfilter i-------vliegas excl. bevochtiging (ca. 20%) 

: 18,3 kg/ton 
I 

·------------" 
I 
I 
I 

: Natronloog 

1 (op basis van 50%) 
t 6,1 kg/ton 

onthard water 
0,06 rn3fton 

bedrijfswater 
0,32 m3/ton 

quench 

natte wasser 
_11J~t_r~£icc_u!a,!ig _ 

ringjet 

rookgas T= 60 C 
7.000 Nm3/ton 

stoom 
0,3 ton/ton 

I 
I 
I 
I 
I 

HCI 

kalk 
1,4 kg/ton 

g1ps 
3,9 kg/ton 

effluent 
0,2 m3/ton 

NH3 (3-4%) 
17 kg/ton 

oppervlaktewater 1,5 kg/ton 
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Opgemerkt wordt dat het totale verbruik aan lage druk stoom 0,30 ton per ton afval is, te 
verdelen in stoom bestemd voor de SNCR, de LUVO's, de strippers van de ABI en de 
gips droger. 

Tabel 3.1.6 geeft een overzicht van de hoeveelheden verwerkte afvalstoffen, de daarbij 
vrijkomende reststoffen, het procesmatige waterverbruik en het verbruik van de 
basischemicalien voor de rookgasreiniging. 

fsmiddelen Tabel 3.1.6: Overzicht gemiddelde product1e reststoffen en verbruik bedrij · 

Ontwerpparameter Eenheid liinen 1,2,3 en 4 liin 5 

Afvaldoorzet t/j 1.000.000 290.000 

Productie reststoffen 

- bodemas t/j 263.760 76.490 

- vlieqas t/j 22.820 6.620 

- qips t/j 3.890 1.130 

- arofschroot (ferro\ t/I 13.560 3.930 

- fiinschroot t/i 4.295 1.245 

- non-ferro t/i 1.610 470 

- effluent AB12
> t/j 190.000 55.100 

- zware metalen slib t/j 1.210 350 

HD-stoomproductie t/j 3.355.700 973.150 

Verbruik chemicalien/ 

Bedriifsmiddelen . 
- NaOH t/j 6.175 1.790 

-HCI t/j 1.545 450 

- NH40H t/j 6.845 1.985 

- Na,co, Iii 3.355 973 

-Cao t/i 1.410 410 

- HOK/AK t/j 270 75 

- Coaqulatiemiddel p.m. p.m. 

- Polyelectrolvt o.m. o.m. 

-Aardaas Nm3 2.550.000 739.500 

- Elektriciteit MWh 102.000 29.580 

- LD-stoomverbruik t/j 283.000 82.070 

1) p.m.= zeer geringe hoeveelheden; 

2) nominaal. 

3.1.13 Bedrijfsvoering, procesbeheersing en registratie 

De bestaande bedrijfsvoering en organisatie blijft gehandhaafd. De vijfde verbrandingslijn 
wordt integraal in de volcontinue bedrijfsvoering opgenomen. 

De afvalverwerkingsinstallatie wordt gedurende het gehele jaar, volcontinu bedreven dat 
wil zeggen 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week. Per verwerkingslijn is er 
normaliter een geplande onderhoudsstop per jaar. De duur van een dergelijke stop 
bedraagt twee of drie weken (alternerend een jaar met 2 weken en een volgend jaar met 3 
weken). 
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Voor de beschikbaarheid van de installatie wordt uitgegaan van circa 8.300 uur per jaar. 
Bij de planning van de revisiestops wordt onder andere rekening gehouden met: 
• een goede onderlinge spreiding; 
• afstemming met andere verwerkingsinstallaties; 
• verwachte fluctuaties in het afvalaanbod; 
• fluctuaties in eventuele warmte-afzetmogelijkheden; 
• vakantieperioden van het personeel; 
• de energieplanning van de WKC van Essent. 

Afgezien van de revisiestops kan incidenteel stilstand optreden vanwege storingen. Sinds 
het optimaliseren van de luchttoevoer in de oven, wordt de installatie gekenmerkt door 
een hoge technische beschikbaarheid. Door bepaalde relatief kleine onderdelen van de 
installatie, die voor de bedrijfsvoering essentieel zijn, dubbel uit te voeren, door toepassing 
van bewezen technieken en door een op bedrijfszekerheid gericht ontwerp, is in de laatste 
jaren een beschikbaarheid gerealiseerd van bijna 95%. 

Bedieningspersoneel 
Voor de bedrijfsvoering van de installatie (lijnen 1t/m4) zijn circa 100 personen in dienst. 
Hiervan warden 60 personen ten behoeve van de continue productieprocessen 
(verbranding, rookgasreiniging, elektriciteit) in een vijf-ploegen-verband ingezet. Circa 20 
personen zijn werkzaam in de technische dienst of het laboratorium voor in dagdienst 
bedreven installatieonderdelen, zoals afvalaanvoer, chemicalienaanvoer en behandeling 
en afvoer van reststoffen. 

Naast het voor de bedrijfsvoering benodigde personeel zijn oak circa 25 personen in 
dienst voor leidinggevende en ondersteunende werkzaamheden, zoals directie, 
bedrijfsleiding, administratie, Technologie & Ontwikkeling en huishoudelijke dienst. 

Het personeelsbestand zal warden uitgebreid door het in gebruik nemen van de vijfde 
lijn (bediening en onderhoud), maar de toename zal in verhouding minder zijn in 
vergelijking met de toename van de verbrandingscapaciteit. De personeelstoename leidt 
in principe niet tot een wijziging van de personeelsorganisatie. 

Milieuzorqsysteem 
AZN heeft een gedocumenteerd zorgsysteem dat risico's met betrekking tot kwaliteit, 
arbeidsomstandigheden en milieu integraal borgt. Met dit systeem wordt continue 
verbetering van de prestatie van AZN gerealiseerd. Het gecertificeerde (volgens NEN-EN
ISO 14001, NEN-EN-ISO sinds juli '99) milieuzorgsysteem, zoals beschreven in § 5.1.13, 
zal oak warden betrokken op de uitbreiding van de inrichting. De basis van het 
milieuzorgsysteem zal daarmee niet warden gewijzigd. 

Bedrijfsvoering vindt plaats conform een gedocumenteerd milieumanagementsysteem dat 
voorziet in ontwikkeling van beleid, planning van activiteiten, uitvoering door competente 
medewerkers en verificatie van de milieuprestatie van AZN. Door deze systematische 
aanpak wordt een continue verbetering van de milieuprestatie op alle relevante 
milieuaspecten gerealiseerd. 

Procesbeheersing en -registratie 
De vijfde lijn wordt evenals de bestaande installatie geregeld en bestuurd vanuit de 
bestaande centrale regel- en controlekamer, waarin de noodzakelijke metingen, 
regelingen en beveiligingen zijn ondergebracht. De besturing van de proceseenheden 
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geschiedt in principe vanuit deze centrale regelkamer. Voor bepaalde componenten is 
echter ook lokale bediening mogelijk door middel van lokale bedieningskasten. 

De essentiele procesgegevens warden in een computersysteem opgeslagen en verwerkt 
zodat een efficiente presentatie van gegevens en berekeningen kan warden uitgevoerd en 
naar keuze kan warden opgeroepen. 

Registratie van de kwaliteit van de rookgassen vindt plaats door continue meting van het 
rookgasdebiet, -temperatuur en -druk en de concentraties aan stof, HCI - en conform het 
Bva - S02, CO, NOx, CxHy en 02. Tenslotte wordt NH3 gemeten op grond van de 
vergunningvoorschriften. 

Alie meetgegevens worden opgeslagen in een computerregistratiesysteem en kunnen 
naar behoefte via printers worden gereproduceerd. Alie meetgegevens warden 
geregistreerd met vermelding van datum en tijd, zodat controle achteraf mogelijk is. Naast 
bovengenoemde continue metingen worden de emissies van zware metalen en fluoriden 
periodiek (viermaal per jaar) gemeten. De emissies van PCDD's en PCDF's warden 
tweemaal per jaar gemeten en van PAK's en PCB's incidenteel. Tenslotte worden ieder 
kwartaal de volgens het Bva continu te meten componenten bepaald, ter controle van de 
continue emissiemeetapparatuur. 

Van het afvalwater warden regelmatig monsters genomen. Oat betreft 
volumeproportionele bemonstering van de totale afvalwaterstroom. Voor het koelwater is 
een temperatuur- en debietmeting voorzien en wordt periodiek bemonsterd. In de 
zomerperiode wordt het zuurstofgehalte twee maal per maand gemeten en in de 
winterperiode een maal per maand. CZV wordt een maal per kwartaal gemeten. Het 
zwevend stof gehalte van het spoelwater wordt bepaald op basis van het ingenomen 
zwevend stof gehalte welke met een on-line meting wordt gemeten. 

Van de geproduceerde reststoffen, bodemas, vliegas, zware-metalenslib en gips warden 
periodiek monsters genomen, waarvan de chemische samenstelling wordt geanalyseerd. 
De resultaten warden systematisch vastgelegd. 

3.1.14 Storingen en externe veiligheid 

lnleiding 
Op zowel de bestaande situatie als de aangevraagde activiteit zijn het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO) niet 
van toepassing . 

Tijdens het bedrijven van de installatie kunnen incidenteel storingen optreden in het 
verwerkingsproces, die al of niet een effect kunnen geven op het milieu. Ook kan de 
externe veiligheid be'invloed warden door het optreden van ongewenste gebeurtenissen 
of calamiteiten bij de exploitatie van de installatie. 

In het algemeen geldt dat AZN de risico's van calamiteiten door defecten in ieder geval 
minimaliseert door in het ontwerp, de opleiding van het personeel en de bedrijfsvoering 
daarmee zoveel mogelijk rekening te houden, alsmede door middel van gepland 
preventief onderhoud. Hiertoe wordt de verbrandingseenheid periodiek stilgelegd, zodat 
aan alle onderdelen onderhoud uitgevoerd kan warden. 
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In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de maatregelen die de initiatiefnemer zal 
nemen ter voorkoming van storingen (storingsanalyse in de ontwerpfase e.d.). 
Vervolgens is een overzicht opgenomen van eventuele relevante storingen van de 
aangevraagde activiteit, waarbij wordt ingegaan op mogelijke gevolgen voor het milieu. 

Daarna warden de te verwachten frequentie en tijdsduur van de storingen, alsmede 
enkele specifieke aspecten ten aanzien van brand en explosiegevaar behandeld. 

Storingsanalyse in de ontwerpfase 
In het kader van het gedetailleerde ontwerp van de nieuwe installatie wordt een 
uitgebreide storingsanalyse opgesteld. lnitiatiefnemer is voornemens om voor de 
installatie een HAZOP-studie (HAZard & OPerability) uit te laten voeren. Daarbij wordt 
getoetst of de installatie zodanig is ontworpen dat zich tijdens normale en bijzondere 
omstandigheden gevaarlijke situaties kunnen voordoen. lndien er knelpunten naar voren 
komen wordt het ontwerp zodanig aangepast dat deze gevaarlijke situaties warden 
voorkomen. 

Daarbij spelen met name de volgende elementen een rol: 
• minimalisering van het storingsrisico, mede ter vermijding van (langdurige) stilstand 

van de installatie; 

• de eisen die de Pressure Equipment Directive (PED) stelt aan het ontwerp van 
verbrandings-, ketel- en energieopwekkinginstallatie; 

• de veiligheidseisen die door het energiebedrijf worden gesteld aan de elektrische 
installatie inclusief de daaraan gerelateerde eisen voor hoogspanning en 
laagspanninginstallaties; 

• een zodanige uitvoering van het meet- en regelsysteem en de besturing, dat bij 
storingen de installatie automatisch naar een veilige toestand gaat; 

• dusdanige voorzieningen dat bij een elektriciteitsstoring de installatie veilig uit bedrijf 
kan worden genomen; 

• PGS en in het algemeen de door brandweer en arbeidsinspectie te stellen eisen ten 
aanzien van opslag van chemicalien en algemene veiligheid. 

Storingen van de bunkerkranen 
Mogelijke storingsoorzaken zijn defecte onderdelen ten gevolge van slijtage of 
overbelasting (motoren, hijskabels, lageringen en dergelijke). Er zijn drie 
bovenloopkranen in bedrijf. Dit houdt in dat er ten tijde van een storing voldoende 
capaciteit beschikbaar is om de desbetreffende aanvoer, inclusief de benodigde 
menging en belading van de oven, te kunnen verwerken. Een storing kan daarom 
slechts een zeer beperkt nadelig effect hebben op de mate van homogenisering van de 
brandstof in de bunker en op de mate waarin het stortgedeelte van de bunker 
vrijgehouden wordt voor nieuwe aanvoer. De verwerkingscapaciteit blijft beschikbaar. 

Brand in de bunker 
Mogelijke oorzaken zijn met name aangevoerde smeulende brandstof, broei, 
onvoorzichtigheid met vuur of vuurdoorslag vanuit de vultrechters. Brand wordt 
voorkomen door oplettendheid van de acceptatiemedewerkers en het 
kraanbedieningspersoneel, een goed bunkermanagement, waarbij door regelmatige 
homogenisering en omzetting van de brandstof broei voorkomen wordt, een rookverbod 
op het gehele terrein. 
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Verder worden adequate brandmeldings- en bestrijdingsvoorzieningen getroffen om 
lokale broei- of brandhaarden te kunnen bestrijden en om uiteindelijk de gehele bunker 
"onder water" te kunnen zetten. 

Het bluswater uit de bunker wordt, mede afhankelijk van de hoeveelheden, verwerkt met 
het afval (voor zover mogelijk, alleen bij kleine brandjes) en/of afgevoerd per tankwagen 
ten behoeve van verantwoorde verwerking elders. 

Storingen van de verbrandingsinstallatie 
De belangrijkste mogelijke storingen van het verbrandingsgedeelte betreffen: 
• storingen aan dosering en/of roosterbeweging; 
• uitval van de verbrandingsluchtventilatoren; 
• beschadiging van de ovenbemetseling; 
• storingen in de slak- en ketelasafvoersystemen; 
• storingen aan de branders. 

Minder ernstige storingen van buiten de processtraat gelegen onderdelen (aandrijving 
dosering/roostersysteem, ventilatoren, slak- en ketelasafvoersystemen) kunnen veelal 
tijdens (eventueel op verminderde belasting draaiend) bedrijf worden verholpen. 

Voor ernstiger of langdurige storingen dient de installatie uit bedrijf te gaan ('te worden 
afgestookt'). Afhankelijk van de aard van de storing geschiedt dit geleidelijk, waarbij 
geen brandstof meer gedoseerd wordt, maar het op het rooster aanwezige materiaal wel 
de gelegenheid krijgt uit te branden, dan wel versneld. Bij versneld afstoken wordt de 
primaire verbrandingslucht zo snel mogelijk uitgeschakeld en het op het rooster 
aanwezige materiaal naar de ontslakker afgevoerd. 

Bij het geleidelijk afstoken treden geen noemenswaardige effecten naar het milieu op. 
De kwaliteit van het verbrandingsproces blijft redelijk gehandhaafd en de rookgassen 
worden via de rookgasreiniging en de schoorsteen afgevoerd. 

Bij versneld afstoken zal kortstondig sprake zijn van een slechte uitbrand, met als 
gevolg verhoogde concentraties aan onvolledig verbrande koolstofverbindingen in de 
rookgassen. Omdat de verbrandingsluchtventilator direct wordt stopgezet blijft de 
hoeveelheid rookgassen beperkt. Relevante (milieu)-effecten buiten de installatie zijn 
niet te verwachten. 

De opstartbranders van de ovens (branders op aardgas) zijn conform de zeer strenge 
geldende veiligheidsvoorschriften beveiligd. 

Storingen in de ketelinstallatie en bij de elektriciteitsproductie 
De belangrijkste mogelijke storingen betreffen: 
• lekkage van een verdamper- of oververhitterpijp van de ketelinstallatie; 
• storing in de voedingwatertoevoer; 
• storing aan de turbine/condensorinstallatie; 
• storing aan de elektriciteitsgenerator en leveringsinstallatie. 

Lekkage in het verdamper- of oververhittersysteem van de ketel kan een aanzienlijk 
waterverlies betekenen. Door de buffervoorraad aan voedingswater in de ontgasser, 
condensaattank en demiwatertank kan gedurende een korte periode (circa 30 minuten) 
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het waterniveau in de stoomdrum gehandhaafd worden. De verbrandingseenheid dient 
echter zo snel mogelijk uit bedrijf genomen te worden om gevolgschade te voorkomen. 

Storing in de voedingwatertoevoer kan optreden door uitval van een voedingwaterpomp. 
Het systeem is echter zodanig uitgevoerd dat bij uitval van een pomp de reservepomp 
de toevoer van voedingwater overneemt. 

Storing aan de turbine-installatie die tot het uit bedrijf nemen van de eenheid noodzaakt, 
hoeft geen effect te hebben op de verbrandingsinstallatie. De installatie is voorzien van 
een stoomreduceersysteem dat de stoom na koeling afvoert naar de condensor. Door 
het afsluiten van de verbinding tussen turbine-uitlaat en condensor is het mogelijk werk
zaamheden aan de turbine uit te voeren terwijl de verbrandingsinstallatie in bedrijf is. 

Het stoomreduceersysteem wordt ook gebruikt bij het opstarten van de installatie, 
waarbij stoom van lagere druk en temperatuur dan gewenst voor turbinebedrijf, naar de 
condensor wordt afgevoerd. Ook bij plotselinge uitval van de turbine treedt het 
drukreduceersysteem onmiddellijk in werking, zodat voorkomen wordt dat drukverhoging 
in het stoomnet de veiligheidskleppen doet openen. 

Het is echter in principe mogelijk dat tijdens opstartperiodes of proefbedrijf de van een 
geluiddemper voorziene veiligheidsklep op de stoomdrum en het oververhittersysteem 
wordt geopend. In het algemeen zijn dit zeer korte periodes. 

Storingen aan de elektriciteitsopwekking door uitval van een generator door turbine- of 
generatorstoring hebben geen directe gevolgen. Er kan direct overgeschakeld worden 
op elektriciteitslevering vanuit het openbare net. lndien ook de levering van het 
openbare net uitvalt wordt overgeschakeld op een tweede onafhankelijke voeding die 
geleverd wordt door de aparte noodstroomgenerator, voorzien van dieselaandrijving. 
Daarmee kan de installatie altijd veilig uit bedrijf genomen worden. Ook de 
brandbestrijdingsvoorzieningen blijven in een dergelijke situatie operationeel. 

De toegepaste doorstroomkoeling is weinig gevoelig voor storingen. Bij uitval van een 
pomp kunnen andere pompen de functie overnemen. Als in zeer incidentele gevallen 
gehele of gedeeltelijke uitval van het koelsysteem plaatsvindt, wordt zo snel mogelijk uit 
bedrijf gegaan (afgestookt). Eventueel treedt daarbij de genoemde ketelbeveiliging 
(veiligheidskleppen) tijdelijk in werking. 

Bij volledige spanningsuitval zorgt de gelijkspanningsvoorziening voor het in bedrijf 
houden van het procescontrole- en instrumentatiesysteem. De veiligheid van de 
stoomketelinstallatie tijdens storingen is gewaarborgd door de veiligheidseisen die de 
Pressure Equipment Directive stelt. 

Storingen van de rookgasreinigingsinstallatie en zuigtrekventilator 
De belangrijkste mogelijke storingen van de rookgasreinigingsinstallatie betreffen: 
• uitval van het doekenfilter; 
• uitval van de zure wasser; 
• uitval van de basische wasser; 
• uitval van de dosering van chemicalien; 
• uitval van de zuigtrekventilator; 
• uitval van de DeNOx. 
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Storingen aan het doekenfilter betreft met name het defect raken van de doeken dan 
wel storingen bij de afvoer van restproduct. Het doekenfilter is in compartimenten 
uitgevoerd, met per compartiment een stofindicatie. Wanneer wordt vastgesteld dat 
doeken stuk zijn, kan het desbetreffende filtercompartiment tijdelijk uit bedrijf genomen 
warden. Het doekenfilters is zo gedimensioneerd, dat bedrijfsvoering op deze wijze 
gedurende aanzienlijke tijd mogelijk is. Vervolgens kan dan de storing warden 
verholpen. 

Storing aan het doekenfilter leidt in eerste instantie niet tot verhoogde emissies 
vanwege de compartimentering van de installatie. lncidenteel wanneer de storing niet op 
tijd verholpen kan warden of wanneer meerdere compartimenten gelijktijdig uitvallen, zal 
dit tot een enigszins verhoogde vliegasbelasting en dus een tijdelijke verhoging van de 
stofconcentratie in het bedrijfsafvalwater tot gevolg hebben. Het ontwerp van de 
rookgasreiniging is zodanig dat ook onder deze omstandigheden de 
emissiegrenswaarden niet warden overschreden. 

Storingen van de actieve kooldosering v66r het doekenfilter leidt niet tot directe 
overschrijding van de emissievoorschriften. Er zijn zodanige voorzieningen getroffen, 
dat de uitval van de actieve kooldosering wordt geregistreerd, ook zonder dat daarop 
door het oplopen van een emissiewaarde wordt geattendeerd. Ook hier geldt, dat als het 
niet mogelijk is de storing snel te verhelpen, de installatie afgestookt moet warden totdat 
de actieve kooldosering hersteld is. 

Storingen in de rookgaswassers, zowel zure als basische wasser, kunnen warden 
veroorzaakt door storingen in de bedrijfswatertoevoer of in de circulatiepompen. Deze 
pompen zijn echter dubbel uitgevoerd, zodat dit niet direct zal leiden tot toename in de 
emissies. Bij storingen in de chemicalien toevoer geldt dat dit tevens niet direct leidt tot 
overschrijding van de emissievoorschriften, omdat in de wasser reeds een hoeveelheid 
chemicalien aanwezig is en deze warden gerecirculeerd met het circulatiewater. 
Wanneer de storing in chemicalientoevoer niet snel genoeg kan warden verholpen dient 
de installatie te warden afgestookt. 

Bij uitval van een van de twee zuigtrekventilatoren dient de verbrandingseenheid zo snel 
mogelijk, maar wel gecontroleerd uit bedrijf te warden genomen. In dit geval valt de 
onderdruk in het verbrandingsgedeelte en ook deels in de rookgasreinigingsinstallatie 
weg. Hoewel de stroming van de rookgassen in het systeem sterk wardt verstaord zal 
de rookgasreiniging gedurende het uit bedrijf nemen blijven functioneren. 

Bij uitval van de DeNOx (SNCR), bijvoorbeeld door het uitvallen van de ammonia 
injectie, dient bij overschrijding van de NOx-emissie de verbrandingseenheid 
gecontroleerd uit bedrijf te warden genamen. In veel gevallen zal de reparatie van 
buitenaf uitgevoerd kunnen warden, zodat een snelle in bedrijfname weer magelijk is. 

Samenvattend kan gesteld warden dat storingen aan de rookgasreiniging niet direct 
aanleiding zullen geven tot verhoogde emissiewaarden. Een nadere uitwerking van 
risico's ten gevolge daarvan voor de externe veiligheid kan dus achterwege blijven. 
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Storingen van de waswaterbehandeling 
De belangrijkste potentiele storingsbronnen van de waswaterbehandelingsinstallatie zijn 
niet goed functionerende pompen en roerders. Een kortdurende storing van een 
dergelijk onderdeel heeft geen gevolgen voor het milieu, omdat de lozing van afvalwater 
in zo'n geval direct kan worden gestopt. Dit heeft ook niet direct tot gevolg dat de 
verbrandingsinstallatie dient te worden stilgelegd. 

Binnen de waswaterbehandelingsinstallatie is buffercapaciteit voorzien, dat in 
combinatie met de eigen buffercapaciteit van de wasser voldoende is om de meeste 
storingen te verhelpen. Bij langer durende storingen dient de verbrandingsinstallatie uit 
bedrijf te worden genomen. 

Storingen in de afvoer van effluent naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
In de vigerende Wvo-vergunning is bepaald dat, op verzoek van het Dagelijks Bestuur 
een bedrijf maatregelen moet treffen om de lozing op riolering te beperken voor een 
periode van maximaal 48 uur (telkenmale met maximaal even zoveel uren te verlengen) . 

Storingen bij de asafvoersystemen 
Bij de asafvoersystemen worden storingen meestal veroorzaakt door mechanische 
defecten. Mits binnen redelijke termijn verholpen, behoeven dergelijke storingen geen 
gevolgen te hebben voor de verbrandingsinstallatie zelf en evenmin voor de kwaliteit 
van de reststoffen. In het algemeen is voldoende tijdelijke opslagcapaciteit beschikbaar. 
Risico's voor de externe veiligheid treden niet op. 

Storingen bij aanvoer en opslag van chemicalien 
Aanvoer en opslag van chemicalien vindt plaats conform de daarvoor geldende 
bepalingen. Daardoor zijn storingen die gevolgen hebben voor het milieu of de externe 
veiligheid verregaand uitgesloten. Voor het SNCR-DeNOx-proces wordt geen gasvormig 
ammoniak, maar ammonia (24,5%-oplossing in water) toegepast, waardoor de 
veiligheidsrisico's veel kleiner zijn. De huidige opslag van ammonia is dusdanig klein, 
dat de installatie niet BRZO-plichtig is. 

Freguentie en tijdsduur van storingen 
Zoals in het voorafgaande aangegeven, zullen storingen van de kranen en de 
asafvoersystemen zelden aanleiding zijn om het verbrandingsproces te onderbreken; dit 
is met name het gevolg van de aanwezigheid van een reservekraan c.q. van voldoende 
buffer- en de opslagcapaciteit om de tijd benodigd voor het herstellen van optredende 
storingen te kunnen overbruggen. 

Storingen in de proceslijn (verbranding, ketel, rookgasreiniging, zuigtrekventilator) 
kunnen veel eerder aanleiding zijn tot bedrijfsonderbrekingen. Ervaring bij moderne 
verbrandingsinstallaties wijst uit dat dergelijke storingen weliswaar niet ongebruikelijk 
zijn, maar dat bij een goed periodiek onderhoud toch weinig verlies aan bedrijfsuren 
behoeft op te treden. 

Frequentie en tijdsduur zijn niet exact aan te geven. Meest voorkomende oorzaken zijn 
bijvoorbeeld defecte pompen, lekkende hydraulische aandrijvingen, mechanische 
defecten aan transportsystemen, niet goed functionerende kleppen, klappijpen etc. 

Overigens worden de meest relevante pompen van met name stoomcircuit en 
rookgasreiniging dubbel uitgevoerd, om optredende defecten direct op te kunnen 
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vangen. Vanzelfsprekend speelt een goede voorraad van reservedelen een belangrijke 
rol bij het beperken van de tijdsduur van storingen. 

Verhoogde emissies ten gevolge van storingen 
Het zal duidelijk zijn, dat op basis van de bovenstaande beschrijving van de mogelijke 
storingen en hun gevolgen het niet goed mogelijk is een nauwkeurige inschatting van de 
met storingen eventueel gepaard gaande verhoging van de emissies naar lucht te 
maken. Een globale analyse leidt tot een zeer beperkte te verwachten invloed. Daarbij 
ter toelichting het volgende: 
• diverse soorten storingen, bijvoorbeeld aan de ketelinstallatie, het water

stoomsysteem of hulpinstallaties zullen in principe niet tot verhoogde emissies 
leiden, integendeel. Als door deze storingen stilstand van de installatie optreedt zal 
de emissie tijdelijk (en ongewenst, vanuit bedrijfsoogpunt) afnemen; 

• storingen aan de rookgasreinigingsinstallatie, alsmede het extra op- en afstoken, 
samenhangend met storingen, kunnen natuurlijk wel tot verhoogde emissies 
aanleiding zijn. Een arbitraire aanname is, dat de installatie op jaarbasis maximaal 
96 uur (4 etmalen, ofwel iets meer dan 1 % van de tijd) onder dergelijke condities 
bedreven wordt, waarbij de optredende emissies het dubbele zijn van de normaal 
optredende emissies. Dat leidt dan tot 0,5% extra emissie op jaarbasis (ten opzichte 
van de jaarvracht). 

Brand en explosiegevaar 
Brand, explosiegevaar en andere risico's kunnen optreden ten gevolge van: 
• de verwerkte afvalstoffen; 
• aardgas en/of dieselolie; 
• de toegepaste energiedragers stoom en elektriciteit; 

• overige toegepaste chcmicalien. 

Ten aanzien van aardgas, dieselolie, stoom, elektriciteit en overige chemicalien wordt 
de installatie ontworpen volgens de daarvoor geldende voorschriften. De inrichting wordt 
voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan NEN 2535. Diverse ruimten 
zullen brandwerend gescheiden worden uitgevoerd conform NEN 6063 t!m 6077. 

De doelstelling van de brandbeveiliging is gericht op (in volgorde van belangrijkheid) 
bescherming van personeel (zowel eigen personeel, personeel van derden als 
omwonenden), het milieu en goederen. Waar mogelijk wordt uitgegaan van passieve 
brandbeveiliging. Daarnaast is een brandblussysteem voorzien . Waar gewenst door 
verzekering, brandweer of AZN-beleid zullen sprinklerinstallaties of andere 
automatische brandbeheersings- of brandbestrijdingsinstallaties worden voorzien. 

Bij AZN is door middel van camerabewaking en aanwezigheid van de operators, 24 uur 
per dag, 7 dagen per week, continu toezicht op de afvalbunkers en de vultrechters van 
de ovens, de locaties op het bedrijf met in potentie het grootste gevaar op brand. 

Door de bunkers regelmatig, gedeeltelijk, volledig leeg te maken wordt langdurig verblijf 
van afval en dus de kans op broei in het afval, verkleind (bunkermanagement). Ook het 
streven naar een beperkte afvalvoorraad op maandagmorgen zorgt voor een beperkte 
benutting van de vullingsgraad van de afvalbunker waardoor de kans op broei verkleind 
wordt. 
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In geval van brand zijn er diverse blusmogelijkheden. AZN beschikt over een 
gecertificeerd brandblusnet, die ten behoeve van de vijfde lijn zal warden uitgebreid . 
Daarnaast zijn door de gehele inrichting kleine brandblusmiddelen, branddekens, 
vluchtmaskers en dergelijke aangebracht. 

Het hoofd BHV (bedrijfshulpverlener) voert het beheer van de brandorganisatie en is 
verantwoordelijk voor de werking van het brandomroepsignaal, de BHV-organisatie en 
het bijhouden van de centrale registraties en houdt daarnaast toezicht op het onderhoud 
van het totale brandbeveiligingssysteem. Daarnaast is er een LOD-beheerder (Line-Of
Defense), die verantwoordelijk is voor het functioneel houden van het totale 
brandveiligheidssysteem. 

Om te voorkomen dater enige tijd te weinig BHV'ers aanwezig zouden zijn, zijn alle 
leden van de 5 productieploegen opgeleid tot BHV'er. De kantoorgebouwen zijn 
voorzien van rookmelders en aangesloten op een brandmeldcentrale die in de 
controlekamer aanwezig is. 

De definitieve uitvoering van de voorzieningen voor brandblussing, -detectie en -melding 
en overige voorzieningen wordt afgestemd met de lokale brandweer. 

Noodplan en Milieumanagementsysteem 
AZN zal de aangevraagde activiteit opnemen in haar reeds bestaande noodplan. In dit 
noodplan warden de procedures aangegeven die gevolgd worden bij het optreden van 
een calamiteit. Ook zal voor aangevraagde activiteit het (milieu)managementsysteem 
van toepassing zijn. 

3.2 Emissies en emissiebeperkende maatregelen 

Verbrandingslijn vijf is van opzet vergelijkbaar met verbrandingslijn vier, met 
uitzondering van de energiebenutting en de keeling. Voor het bedrijven van de vijfde 
verbrandingslijn wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen 
binnen de inrichting. Dit houdt in dat: 
• de emissies naar lucht ongeveer evenredig zullen toenemen met de toename van 

de verwerkte hoeveelheid afval; 
• de emissies naar bodem en grondwater in principe niet zullen verschillen van de 

bestaande situatie; 
• de emissies naar oppervlaktewater zullen voor wat betreft de lazing van koelwater 

op oppervlaktewater verschillen van de bestaande situatie. De hoeveelheid 
gezuiverd proceswater zal ongeveer evenredig toenemen met de toename van de 
verwerkte hoeveelheid afval, omdat verbrandingslijn vijf gebruik maakt van een 
afvalwaterbehandelings-installatie (ABI) die in opzet gelijk zal zijn aan de bestaande 
ABI. Alleen lazing vindt plaats op oppervlaktewater in plaats van op riolering. 
Overige lozingen van dakwater en terreinwater zullen in principe gelijk blijven; 

• het aantal verkeersbewegingen zal naar verwachting evenredig toenemen met de 
toename van de verwerkte hoeveelheid afval; 

• de geluidemissie van lijn vijf is gelijk aan de geluidemissie van lijn vier en zal leiden 
tot een toename van de totale emissie van de inrichting; 

• De productie van reststoffen zal qua aard, samenstelling en hoeveelheid 
vergelijkbaar zijn met verbrandingslijn vier. 

Overige emissies leiden niet tot relevante verschillen. 
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3.2.1 Emissies naar lucht 

De vijfde verbrandingslijn is een modulaire uitbreiding van de AVI Moerdijk. De 
luchtemissies van deze vijfde lijn zijn vergelijkbaar met de bestaande vier lijnen, alleen 
de vracht aan geemitteerde stoffen neemt met globaal 25% toe ten opzichte van de 
bestaande situatie. 

In tabel 3.2.1 zijn de emissieconcentraties in de rookgassen weergegeven die via de 
schoorsteen worden geemitteerd. Daarbij is voor de vijfde verbrandingslijn uitgegaan 
van een droog rookgasdebiet van 190.000 Nm3/uur. 

Opgemerkt wordt dat ender meer bij de effectberekeningen (o.a. verspreidings
berekeningen) is uitgegaan van de Bva als "worst case". De aanscherping voor NOx. 
zeals opgenomen in de vigerende vergunning en voortkomend uit het BREF Waste 
Incineration, is daarbij niet meegenomen. In deze vergunningaanvraag voor de vijfde lijn 
zal echter de grenswaarde worden aangevraagd die in de vigerende vergunning voor de 
lijnen 1 t/m 4 zijn opgenomen. 

Tabel 3.2.1: Overzicht schoorsteenemissies van de vijfde verbrandingslijn. 

Component Emissieconcentratie 11 Emissievracht 

Eenheid Emissie-eis (dag- Eenheid Maximale Praktijk 

gemiddelde vracht waarden 5
> 

waardenl 

Stof [ma/Nm3l 5 fka/uur] 0,950 0, 120 

Zuurvormende gassen 

HCI [mg/Nm 3
) 10 [kg/uur] 1,900 0,160 

HF fmg/Nm 3
] 1 fka/uur] 0,190 0,003 

so~ fma/Nm3l 50 fka/uurl 9,500 0,120 

NOx [ma/Nm3l 180 3
> [ka/uurl 34,200 8,835 

NH3 [mg/Nm3
] 5 [kg/uurl 0,950 0 442 

Zware metalen 

Hg fma/Nm3l 0,05 4
> fa/uurl 9,500 0,281 E-01 

Cd en Tl [ma/Nm3l 0 05 4
> [a/uurl 9,500 0,048 

Overiae 21 [ma/Nm3l 0,5 4
> [g/uurl 95,000 1,068 

Onvolledla verbrande koolstofverbindinQen 

co [mg/Nm3
] 100 [kg/uur] 19,000 1,607 

C,Hv fma/Nm3l 10 fka/uurl 1,900 0,040 

PCDD/PCDF's als TEQ [na/Nm 3l 0, 1 5> faluurl 0.002 0,40E-05 

1) Teruggerekend naar droge rookgassen bij 0 °C, 101,3 kPa en 11 vol-% 02; 

2) Bestaande uit Sb, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Co, Ni , Se en Te; 

3) Bovenwaarde van de range opgenomen in de BREF Waste Incineration; 

4) Bemonsteringsperiode van tenminste 30 minuten en ten hoogste 8 uur; 

5) Totale concentratie van dioxinen en furanen, berekend over een bemonsteringsperiode van ten minste 6 

uur en ten hoogste 8 uur; 

6) Praktijkwaarden overgenomen vanuit het milieujaarverslag 2005. Hierbij dient te warden opgemerkt dat 

de vierde lijn nag niet in werking was (wel vergund) en de vijfde lijn nog niet is gerealiseerd . Voor de 

bepaling van de praktijkwaarden is in dit onderzoek aangenomen dat de vierde lijn en vijfde lijn eenzelfde 

emissiepatroon zullen hebben als de reeds bestaande lijnen. Derhalve zijn de praktijkwaarden (kg/uur) 

gedeeld door een factor 3. 
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C02 van fossiele oorsprong 
Door opwekking van energie bij afvalverbranding wordt energie geproduceerd met de 
inzet van biogene koolstof, en wordt de inzet van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie 
en gas deels vermeden. In het Protocol monitoring duurzame energie, update 2006 van 
SenterNovem is een methodiek opgenomen voor het berekenen en registreren van de 
bijdrage van duurzame energiebronnen. 

In 2004 is een sorteeranalyse uitgevoerd op huishoudelijk afval. Van de gesorteerde 
fracties zijn de gewichtspercentages en het biogene aandeel bepaald en weergegeven 
in tabel 3.2.2. Ten behoeve van de berekeningsmethodiek is vastgesteld dat 47% van 
het huishoudelijke afval van biogene oorsprong is en het overige brandbare materiaal 
van fossiele oorsprong is. 

Geuremissie 
Geurvorming bij de installatie zal met name optreden in de loshal (als gevolg van het 
lossen van afval in de bunkers) en het mengen in de bunkers in het opslaggebouw (als 
gevolg van tijdelijk opslag van het afval). De vrijkomende geurstoffen warden allen 
afgezogen en gebruikt als verbrandingslucht. Bij de toegepaste verbrandingscondities 
zullen de geurstoffen effectief warden afgebroken. Desondanks zal via de schoorsteen 
een restemissie optreden. De uitbrand van de op het terrein opgeslagen slakken is 
zodanig goed, dat ze geen noemenswaardige geurbelasting veroorzaken. 

De overige onderdelen van de installatie zullen geen geurhinder veroorzaken, door het 
ontbreken van geurgevoelige processen zoals onder andere droging, alsmede door de 
hierna genoemde maatregelen: 
• de oven, ketel en rookgasreinigingsinstallatie warden te allen tijde bij een lichte 

onderdruk bedreven ter voorkoming van het ongecontroleerd uittreden van 
rookgassen. Bij een (dreigende) overdruk wordt de installatie automatisch uit bedrijf 
genomen; 

• de loshal en het meng- en opslaggebouw warden uitgerust met een eigen 
afzuigsysteem. De afgezogen lucht wordt toegepast als verbrandingslucht in de 
roosterovens; 

• de deuren van de loshal, het meng- en opslaggebouw en het ketelhuis zullen zoveel 
mogelijk dicht zijn, opdat de gewenste onderdruk in stand wordt gehouden; 

• de deuren in de overige gebouwen warden eveneens zoveel mogelijk dicht 
gehouden. 

3.2.2 Emissies naar oppervlaktewater 

De realisatie en in bedrijf name van de vijfde verbrandingslijn is een modulaire uitbreiding 
van de bestaande AVI, zodat ook het bestaande waterbehandelings- en lozingsconcept 
(zoals schematisch weergegeven in bijlage VI) in principe niet zal wijzigen. Het 
lozingsconcept wijzigt wel als gevolg van de lazing van het effluent van de ABI op 
oppervlaktewater. loch zijn er een aantal verschillen: 

• de kwantiteit van een aantal bestaande afvalwaterstromen zal veranderen, omdat 
bijvoorbeeld het oppervlak van dak- of terreinverharding verandert; 

• de te lozen hoeveelheid spuiwater uit de gaswassers zal evenredig toenemen met 
de toename van de hoeveelheid afval; 

• het koelwaterverbruik wijzigt doordat de vijfde lijn over een eigen tegendrukturbine 
en condensatieturbine beschikt. 
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Afvalwaterstromen afkomstig van de vijfde verbrandingslijn die geloosd warden, zijn: 
• hemelwater afkomstig van daken en overige schone verharde oppervlakken wordt 

direct geloosd op de Westelijke insteekhaven. Door de bouw van de vijfde 
verbrandingslijn zal dit nauwelijks veranderen. De toename van het dakoppervlak 
als gevolg van de uitbreiding van het gebouw ten behoeve van de vijfde lijn, 
compenseert een afname van de terreinverharding; 

• hemelwater dat wordt opgevangen door de terreinverharding die mogelijk 
verontreinigd is, wordt via de terreinriolering geloosd op het RWA-stelsel van het 
lndustrieterrein Moerdijk; 

• afvalwater, afkomstig van de binnenriolering van de installatie, een toename van 
circa 870 m3/jaar, wordt geloosd op het DWA-stelsel van het lndustrieterrein 
Moerdijk. Op de binnenriolering zijn aangesloten: 

o toiletten en dergelijke binnen het gebouw van de vijfde lijn; 
o schrobputten van de diverse bedrijfsruimten, voor het opvangen van 

water afkomstig van schoonmaakwerkzaamheden, met uitzondering van 
het schrobwater uit het verbrandings- en rookgasreinigingsgedeelte; 

• opgewarmd koelwater van diverse verbruikers, zoals speciale pompen, 
airconditioning, slakkenschacht, ammoniakstripping etc. De toename van de te 
lozen hoeveelheid bedraagt maximaal circa 215 m3/h. Deze lazing overeenkomend 
met circa 1,5 MWth vindt plaats via de koelwaterafvoerleiding van Essent op 
oppervlaktewater. Ook het spoelwater van de zandfilterinstallatie van het 
bedrijfswatersysteem wordt op deze wijze geloosd; 

• het te lozen spuiwater van de rookgasreiniging wordt behandeld in de (separate) 
fysisch-chemische afvalwaterbehandelingsinstallatie (ABI). Voor de vijfde lijn wordt 
uitgegaan van een spuiwaterdebiet van maximaal 70.000 m3 per jaar. De 
samenstelling van het effluent zal naar verwachting niet afwijken van de bestaande 
ABI en is gegeven in tabel 3.2.3. Het gereinigde water wordt samen met het 
gebruikte koelwater van lijn 5 (direct) op oppervlaktewater (Hollandsch Diep) 
geloosd; 

• koelwater voor de koeling van de condenserende turbine (alleen bestemd voor 
verbrandingslijn vijf) wordt na gebruik geloosd op oppervlaktewater. Het nominale 
koelvermogen is 55 MWth· Bij een delta T van bijvoorbeeld 7°C bedraagt het 
koelwaterdebiet circa 6.750 m3/uur. Het maximale koelvermogen is 60,5 MWth· Bij 
een delta T van bijvoorbeeld 7°C bedraagt het koelwaterdebiet circa 7.400 m3/uur. 
Oppervlaktewater wordt ingenomen aan de Westelijke lnsteekhaven op het terrein 
van AZN. Het lozingspunt komt overeen met de uitlaat van de bestaande 
koelwaterleiding van de WKC op het Hollandsch Diep; 

• bluswater wordt op dezelfde wijze opgevangen en afgevoerd als bestaand. 

Tabel 3.2.2 geeft een overzicht van de (afval)waterstromen op jaarbasis als gevolg van de 
in bedrijf name van lijn vijf. 
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label 3.2.2: Overzicht verwachte toename (afval)waterstromen (in m3/jaar) a.g.v. in bedrijfname 

van de vijfde verbrandingslijn 

herkomst lozina 

drink- oppervlakt via IHM-riool 

water ewater Vuilwater- RWA 

riool 

(DWA) 

Huishoudelijk x - 870 m3 -
afvatwa.ter 

Koelwater 

b1. Koelsysteem - x - -
voor diverse 

verbruikers 

b2 - turbine - -
Energia 

be nut- ting 

(max.) 

c Regenwater 

c1 Schoon - - - -
c2 Mogelijk - - - -

verontrei 

nigd 

Ketelspuiwater en - Xvia - -
onthard water demiwater 

-aanmaak 

vanWKC 

Spuiwater - x - -
ontharding 

Spoelwater n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

ontijzering 

Specifiek x - viaABI : -
laboratorium 83 m3 

afvalwater1
> 

Spuiwater ABI - x - . 
(a.g.v. lijn 5) 

n.v.t.: niet van toepassing 

1) uit rapport "Studie verwerking Afvalwater uit laboratorium AZN". 
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Diep verbruik bemon-

stering 

- - x 

1.785.000 m3 - x 

60.10"6 m3 - -

0 m3 - x 
in -
ontslakk 

ers 

- circa -
4.000 m3 

in 

basische 

wastrap 

- in zure -
wastrap 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

- - -

maximaal - x 
70.000 m3/j 

gemiddeld 

60.000 m3/j 
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Tabel 3.2.3: Samenstelling afvalwater van de ABI, inclusief vergunningwaarden en maximale vrachten 

t.g.v. de vijfde verbrandingslijn 

Component Veiwachte samenstelling vergunningswaarde Maxima al Maximaal 

effluent van de ABI veiwachte veiwachte 

gemiddelde toename toename 

verwachtingswaarden Maximale Maxim ale etmaalvracht jaarvracht in 

(op basis van de bestaande etmaalconcent steekmonster in g/dag kg/jaar 

installatie) ratie concentratie *) "") 

Cr <25 µQ/I 100 µQ/I 200 µg/I 20 6 

Cu <15 µQ/I 100 ua/I 200 ua/I 20 6 

Pb <55 ua/I 100 un/I 200 ua/I 20 6 

Ni <15 µa/I 100ua/1 200 ua/I 20 6 

Sn <15 µa/I 250 µa/I 500 ua/I 50 15 

Zn 77 µQ/I 500 ua/I 1.000 µQ/I 100 30 

As <2 µg/I 100 11n/I 200 µQ/I 20 6 

Ha <3 ua/1 30 ua/1 30 ua/I 6,0 1,8 

Cd <2 µa/I 20 ua/I 40 ua/I 4,0 1,2 

Ca 137 mQ/I -mail 200 mail - 6.000 

MQ 9 mg/I -- ma/I 50 ma/I - 1.500 

F 2 mg/I 10 ma/I 20 mg/I 2.000 600 

Sulfide <0,1 ma/I -- ma/I 2ma/1 - 60 

EOX <4 ua/I 100 ua/I 100 ua/I 20 6 

vox <10 µQ/I -µa/I 10 µa/I - 0,6 

PAK <0,1 µg/I 1 ua/I 2 µa/I 0,2 0,06 

Fenolen 7 µg/I 200 11n/I 500 µg/I 40 12 

N-totaal 23 mail -- ma/I -- mail 6.000 1.380 

czv 105 ma/I -- ma/I -ma/I - --
so4 1.430 mQ/I 1.500 mail 2.000 mail 300.000 90.000 

d.s. 22 mg/I 30 mg/I 50 mail 6.000 1.800 

Vervuiling als 185 i.e. i.e. i.e. - 580 i.e. 

i.e per etmaal 

Cl 35.000 mQ/I -- mg/I 10.000 mail - 2.100.000 

onopgeloste 30 mg/I 30mg/I 50 mg/I 6.000 1.800 

bestanddelen 

PCDD/F <<0,1 ng/I n.a. ng/I n.a. ng/I -- -
(alsTEQ) 

*) uitgaande van een verwachte toename van het etmaaldebiet met maximaal 200 m3
; 

**) maximale etmaalconcentratie * 60.000 m3/jaar (gemiddeld debiet spuiwater); 

<: de waarde ligt regelmatig beneden de detectiegrens; 

« : de waarde ligt altijd beneden de detectiegrens. 
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24 label 3. . : Toetsing aan de d I . h Id . oe mat1g e se1sen 

Parameters waarde Toetswaarde uit de 

beleidsregel 

"Doelmatiaheidseisen" 

m3/i.e. 0,97 m3/i.e. <0,35 m3/i.e. 

CZV/N-totaal 4,6 >8 

CZV/P-totaal n.b. >50 

Zuurgraad 8 6,5-9 

Chloride 35.000 ma/I < 5.000 mg/I 

Sulfa at 1.430 ma/I < 1.500 mq/I 

Calcium 137 mq/I < 200 ma/I 

Maanesium 9 mQ/I < 150 ma/I 

Som bicarbonaat en carbonaat n.b. < 600 mQ/I 
n.b.= niet besch1kbaar 

Er zijn geen andere analysegegevens van het effluent van de ABI bij AZN beschikbaar. 

Overzicht wijzigingen t.o.v. verleende Wvo-vergunning 
De wijzigingen van de inrichting/lozingen (zowel kwalitatief als kwantitatief) die zijn 
doorgevoerd ten opzichte van de door het Waterschap Brabantse Delta verleende Wvo
vergunning blijven beperkt tot de volgende afvalwaterstromen: 
• De hoeveelheid huishoudelijk afvalwater neemt toe met 870 m3/jaar. De 

samenstelling verandert niet in vergelijking met de bestaande situatie; 
• Een deel van het bestaande verhard oppervlak wordt vervangen door de nieuwe 

bedrijfshal voor de vijfde lijn. Dit houdt in dat een deel van het mogelijk verontreinigde 
terreinwater dat op het RWA-riool wordt geloosd, wordt vervangen door schoon water 
(dakwater) dat direct op oppervlaktewater wordt geloosd; 

• De hoeveelheid laboratorium afvalwater dat via de lijnen 1 t/m 4 op riolering wordt 
geloosd, neemt toe met 83 m3/jaar. 

3.2.3 Emissies naar bodem en grondwater 

Activiteiten die verband houden met de bedrijfsvoering van de vijfde lijn en een mogelijk 
risico vormen voor de kwaliteit van de bodem, worden (in overeenstemming met lijn 4) 
zodanig uitgevoerd dat dit risico wordt geminimaliseerd. Het betreft met name de 
volgende activiteiten, met aansluitende vermelding van de getroffen 
bodembeschermende voorziening (in aansluiting op de NRB): 
• opslag van stortgoed: opvangvoorziening categorie 1 (vloeistofdichte ondergrond) 

en overkapping. Hierbij wordt aangetekend dat de loshal en de ontvangstbunker 
niet worden uitgebreid ten behoeve van lijn 5; 

• verlading van stortgoed: overslag via open systeem boven een voorziening 
categorie 1 (vloeistofdichte ondergrond); 

• gesloten proces of bewerking: opvangvoorziening categorie 2 en bedrijfsnoodplan; 
• terreinriolering: ondergrondse riolering en inspectieprogramma en bedrijfsnoodplan. 

De (mogelijke) emissies naar bodem en grondwater betreffen met name: 
• zwerfvuil en verontreiniging door afval- en/of reststoffen alsmede lekkage van 

procesvloeistoffen of chemicalien tijdens het verwerkingsproces; Zwerfvuil wordt 
effectief tegengegaan doordat de afvalontvangst in een gesloten hal plaatsvindt, 
van waaruit de aanwezige lucht wordt afgezogen als verbrandingslucht. 
Bodemverontreiniging door afval- of reststoffen of door lekkages gedurende het 
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verwerkingsproces wordt voorkomen doordat alle verwerkingsprocessen 
plaatsvinden boven vloeistofdichte vloeren. Leidingen ten behoeve van 
vloeistoftransport zijn binnen de installatie; 

• depositie van uit de schoorsteen geemitteerde componenten in de omgeving van 
de installatie. Ten gevolge van de schoorsteenemissie zullen via depositie effecten 
op de bodem optreden. De schoorsteenemissies zijn reeds in § 3.2.1 behandeld; 

• tijdelijke opslag en definitieve verwijdering van reststoffen (bodemas, vliegas, 
rookgasreinigingsresidu). Het transport van de bodemassen uit de installatie naar 
de tussenopsiag vindt piaats met een transportband die parallel aan de bestaande 
transportband wordt geplaatst. Evenals bij de bestaande transportband wordt er 
voor gezorgd dat er geen emissies naar de lucht, bodem en oppervlaktewater 
plaatsvinden. De opslag voor de opgewerkte bodemas wordt met circa 25% 
uitgebreid (zie ook plattegrondtekening van bijlage Ill) . Overslag van vliegas en 
rookgasreinigingsresidu vindt plaats vanuit silo's in tankwagens met slurfverbinding. 

3.2.4 Verkeer en geluid 

Verkeer 
Ten behoeve van de toename van de afvalaanvoer zijn er bij de AVI Moerdijk de volgende 
transportbewegingen te onderscheiden, uitgaande van een afvalverwerkingscapaciteit van 
de vijfde lijn van circa 290.000 ton/jaar. 

Vrachtverkeer 
De volgende toename van transporten vindt plaats per vrachtwagen t.b.v. lijn vijf: 
• afvalaanvoer over de weg met circa 80 aanvoertransporten (inzamel- of 

containerwagens) per werkdag gedurende de dagperiode (07.00 - 19.00 uur), circa 
34 in de avondperiode (19.00- 23.00 uur) en circa 58 in de nachtperiode (23.00-
07.00 uur). De enkele rijroute op het terrein bedraagt 600 meter; 

• afvoer van slakken over de weg met circa 10 voertuigen in de dagperiode (van 
slakopslag naar uitrit). De enkele rijroute op het terrein bedraagt 400 meter; 

• afvoer van slakken over water met circa 4 voertuigen in de dagperiode (van 
slakopslag naar kade) . De enkele rijroute op het terrein bedraagt 300 meter; 

• afvoer van vliegas/aanvoer van chemicalien over de weg met circa 2 voertuigen in 
de dagperiode op werkdagen met een belading van gemiddeld 25 ton. De enkele 
rijroute op het terrein bedraagt 350 meter. 

Opgemerkt wordt dat de toename van de aanvoertransporten in de dag- en avondperiode 
zijn berekend op basis van de bestaande situatie (beschreven in hoofdstuk 4) in 
evenredigheid met de toename van de hoeveelheid afval (factor 1,29). De 
aanvoertransporten in de nachtperiode zijn verdubbeld ten opzicht van de bestaande 
situatie, omdat AZN op termijn een geleidelijke verschuiving verwacht van aanvoer in de 
dag- en de avondperiode naar aanvoer in de nachtperiode. Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met meer aanvoer per trein. De containers op de treinwagons warden 
voornamelijk 's nachts gelost met behulp van vrachtwagens. 

Personenwaqens 
Het terrein wordt in de dag-, avond- en nachtperiode gemiddeld door respectievelijk 10, 3 
en 3 personenwagens bezocht per werkdag. Dit zijn auto's van personeel en bezoekers 
en bestel- en vrachtauto's van onderhoudsfirma's, leveranciers en dergelijke. De enkele 
rijroute op het terrein bedraagt 225 meter. 
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Bij de inbedrijfname van de vijfde lijn wordt er vanuit gegaan dat een shovel gedurende de 
dag- en de avondperiode (d.w.z. gedurende 12 uur/dag in de dagperiode en gedurende 4 
uur per dag in de avondperiode) op het buitenterrein in bedrijf is. Bovendien is er binnen in 
de loshal een shovel gedurende de dagperiode in bedrijf. 

Dumper 
Bij de inbedrijfname van de vijfde lijn wordt er vanuit gegaan dat de dumpers gedurende 
de dag- en avondperiode (d.w.z. gedurende 16 uur/dag) op het buitenterrein in bedrijf zijn. 

Kraan 
Op het slakkenopslagterrein is gedurende de gehele dagperiode een kraan in bedrijf. 

Tabel 3.2.5: Overzicht toename transportfrequenties op het terrein van AVI Moerdijk als gevolg van de in 
bedriif name van liin viif 

290.000 t/i 

Da,ei Avond Nacht 

Afvalaanvoer 80 34 58 

Afvoer slakken 10 - -
Slaktransoort naar kade 4 

Afvoer vlieaas/residu 1 - -
Aanvoer chemicalien 1 - -
Personen-/ bestelauto 10 3 3 

Shovel 5 uur 4 uur -
Dumper 7.5 uur 4 uur -
Kraan - - -

Bij uitbreiding van de capaciteit naar 1,29 miljoen ton per jaar zal de gemiddelde 
transportafstand voor een ton afval naar de AVI Moerdijk naar verwachting toenemen tot 
circa 100 km. Een gelijk aandeel (40%) van het transport tot aan de terreingrens van de 
AVI Moerdijk vindt plaats per spoor. Containers warden overgeslagen op 
containervrachtwagens, over het terrein van de AVI Moerdijk naar de bunker gereden en 
daar gelost. 

Scheepstransport is vanwege de directe ligging van het terrein aan de Westelijke 
insteekhaven wel mogelijk, maar nag niet toegepast. 

Geluid 
De vijfde verbrandingslijn is een modulaire uitbreiding van de bestaande AVl-Moerdijk. 
De geluidsbronnen zijn vergelijkbaar met de geluidsbronnen van de bestaande 
verbrandingslijnen, alleen het aantal bronnen en verkeersbewegingen neemt toe. 

In bijlage IX is het rapport opgenomen van het akoestisch onderzoek voor een 
uitbreiding van de verwerkingscapaciteit met circa 290.000 ton afval per jaar. In bijlage 
1, 2 en 3 van het akoestisch onderzoek zijn de uitgangspunten voor de berekening 
nader gedetailleerd. 

Het geluidmodel voor de AVI Moerdijk van DGMR vormt het uitgangspunt voor de 
geluidsprognose in paragraaf 4.2.4. Daarbij wordt getoetst aan de zone en de vigerende 
vergunning. 
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De uitbreiding van het gebouw, bestemd voor de vijfde verbrandingslijn, wordt aan de 
zuidzijde van het bestaande gebouw gekoppeld. Het nieuwe gebouw zal niet worden 
voorzien van bijzondere buitenverlichting, anders dan het bestaande gebouw voor de 
lijnen 1 t/m 4. Voor zover het gebouw van buitenverlichting is voorzien, wordt het vanaf 
het Hollandsch Diep gedeeltelijk afgeschermd door het bestaande gebouw. Het 
bestaande gebouw wordt weer grotendeels afgeschermd door het gebouw en de 
koeltoren van de naastgelegen electriciteitscentrale. Verder is de afstand tot het 
Hollandsch Diep minimaal 1 km, zodat de hinder van licht van de afvalverbranding als 
niet storend wordt beschouwd. 

3.2.5 Productie van reststoffen 

In onderstaande tabel 3.2.6 is een overzicht gegeven van de productie aan reststoffen. 

Tbl3260 a e ... 'h 'dd Id verz1c t gem1 e e pro d ff uct1e reststo en. 

Ontwerooarameter Eenheid 

Afvaldoorzet t/j 

Productie reststoffen 

- bodemas t/i 

-vlieaas t/I 

- oios t/I 

- orofschroot (ferro) t/j 

- fijnschroot t/j 

- non-ferro t/i 

- zware metalen slib t/i 

Uitbreiding AZN met een vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport 

lijn 5 

290.000 

76.490 

6.620 

1.130 

3.930 

1.245 

470 

350 

- 46 -

9S5915.01/R0014/411560/Nijm 

16juni2008 



4 GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

4.1 lnleiding 

ODD 

D• 0 -
DOD 

ROYAL HASKONING 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gevolgen voor het milieu ten gevolge van de vijfde 
verbrandingslijn, waarvoor deze veranderingsaanvraag is opgesteld. 

4.2 Aangevraagde activiteit 

4.2.1 Effect op luchtkwaliteit, depositie en geur 

Effect op luchtkwaliteit 
Op basis van de emissieconcentraties in de schoorsteen van AZN zijn 
verspreidingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende componenten. De effecten op 
luchtkwaliteit door verkeer is uitgewerkt in paragraaf 4.2.4. De concentratiebijdrage per 
component aan de achtergrondconcentratie is bepaald voor de huidige situatie 
(verbrandingslijn 1 t/m 4), de bijdrage uitsluitend ten gevolge van de uitbreiding met 
verbrandingslijn 5 en de totale bijdrage ten gevolge van verbrandingslijn 1 t/m 5. Deze 
bijdragen warden getoetst aan de relevante luchtkwaliteiteisen zoals opgenomen in de 
Wet Luchtkwaliteit (Wik). Op het terrein van AZN vinden er geen emissies plaats ten 
gevolge van overige installaties die een effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit. 
Luchtkwaliteit ten gevolge van verkeer wordt in paragraaf 4.2.4 behandeld. 

Met behulp van een verspreidingsmodel zijn de verwachte jaarvrachten en bovengrens 
jaarvrachten vertaald naar een concentratie in de omgeving van AZN. Hiertoe is de 
verspreiding van de componenten bepaald, rekening houdend met de emissieduur en 
de meteocondities (windrichting, windsnelheid en stabiliteit). Voor de 
verspreidingsberekeningen is gebruik gemaakt van het Nieuwe Nationaal Model, zoals 
toegepast in het door KEMA vervaardigde Stacks programmapakket (versie 7.0, update 
juni 2007). 

De algemene uitgangspunten voor de verspreidingsberekeningen zijn weergegeven in 
de onderstaande tabel 4.2.1. 
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label 4.2.1 Uitgangspunten verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 

Klimatologie De klimatologische gegevens van Nederland, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

(99.272, 410.821 ), zijn representatief voor de omgeving. Gehanteerd zijn de 

klimatologische gegevens van 1995 - 1999, zoals voor de toetsing aan de Wik 

aebruikeliik is. Gerekend is met de uur-tot-uur-methode. 

Ruwheidslengte De ruwheidslengte van de omgeving is gesteld op 0,56 meter (berekend door het 

programma Stacks). 

Receptorhooate De receptorhooate is aesteld oo 1 5 meter. 

Gebouwinvloed Geen. De oluim zal niet worden be'invloed door aanweziae aebouwen. 

Afmetingen grid De afmetingen van het oppervlak waarin de verspreidingsberekeningen zijn 

uitgevoerd bedraaen: 3.000 x 3.000 meter1>. 
Receptorounten Het aantal receotorounten waarmee gerekend wordt bedraaat 1.681 (maximaal) 

De gehanteerde invoergegevens zijn weergegeven in onderstaande tabel 4.2.2. 

label 4.2.2 Gehanteerde invoergegevens 

Omschriivina Eenheid Liin 1-4 Liin 5 

Schoorsteenhooate m 80 80 

Temperatuur oc 135 135 

Rookgasdebiet per lijn (droog) Nm3/uur 190.000 190.000 

Rookgasdebiet oer liin <vochtig) Nm3/uur 253.000* 253.000* 

Jaarvracht oer liin ka/iaar Zie MER label 4.7.1 Zie label 3.2.1 

• Als invoerparameter is het vochtig rookgasdebiet gehanteerd. Deze is circa 33% hoger dan het droge 

rookgasdebiet. 

Er is uitgegaan van een beschikbaarheid van de installatie van circa 95%. Per 
verbrandingslijn komt dit overeen met een gemiddelde bedrijfstijd van circa 8.300 uur. 
Bij de verspreidingsberekeningen is ervan uitgegaan dat alleen gedurende de bedrijfstijd 
emissie vanuit de schoorstenen plaatsvindt. 

Resultaten 
De resultaten van de verspreidingsberekeningen zijn weergegeven in tabel 4.2.3 als 
maximale concentratie (immissiemaximum) van elk component ten gevolge van 
verbrandingslijn 1 t/m 4 (huidige situatie), verbrandingslijn 5 (uitbreiding) en ver
brandingslijn 1 t/m 5 (toekomstige situatie). De scenariobestanden van de berekeningen 
zijn opgenomen in bijlage X. 

Uitbreiding AZN met een vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 48 -

9S5915.01/R0014/411560/Nijm 

16 juni 2008 



0 ti 0 
_oeo_.. 

DOD 
ROYAL HASKONING 

Tabel 4.2.3 Resultaten van berekeningen : jaargemiddelde concentratie voor de huidige situatie en de 

situatie inclusief lijn 5 (cumulatief effect). 

Component Grenswaarde Jaargemiddeld Huidige situatie Jaar- Situatie incl. lijn 5 

Wik e achtergrond- Jaargemiddelde gemiddelde Jaargemiddelde 

concentratie 11 concentratie bronbijdrage concentratie 

I (achtergrond + lijn 5 (achtergrond + 

bronbijdrage) bronbijdrage) 

[µg/ml] [µg/ml] ru.a/m3
] run/mi rua/m3

] 

Gem. Max. Gem. 

Fijn stof 3l 40 21.3 21,33 22,56 0,02 21,35 

S02 1l 20 3,3 3,40 3,57 0 02 3,42 

NOx (als N02) 40 20,7 21,2 22,8 0,48 21,6 
2) 

co 4,5) 10.000 601 601,18 601 ,53 0.05 601,23 

Zware metalen 0,5 0,019 0,020 0,022 0,0005 0,020 

(lood) 6l 

Organische 5 0,5 0,52 0,56 0,01 0,53 

componenten 

(benzeen) 7l 

1) Door het rekenprogramma Stacks wordt de achtergrondconcentratie van S02 in 2009 niet meegenomen 

in de berekening. Derhalve is uitgegaan van de achtergrondconcentratie van 201 O; 

2) Voor NO, (als N02) wordt in het programma Stacks als referentiejaar 2010 gehanteerd. Dit heeft te 

maken met het feit dat in het jaar 2010 aan deze grenswaarde moet warden voldaan; 

3) In de Wet luchtkwaliteit 2007 en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is opgenomen dat een 

correctie voor de bijdrage van natuurlijk fijn stof (dat niet schadelijk is voor de volksgezondheid), kan 

warden toegepast. Deze correctie is met name van toepassing op de bijdrage van zeezout aan de fijn 

stof concentratie. In de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 is de correctiemethode uitgewerkt. De 

aangegeven waarden zijn derhalve inclusief de correctie voor zeezout (-4 µg/m3 voor omgeving 

Moerdijk); 

4) Voor CO kan in het programmapakket Stacks geen prognostische berekening voor het jaar 2009 

uitgevoerd warden. Daarom is voor de CO berekeningen als referentiejaar 2005 gehanteerd; 

5) De CO concentratie wordt uitgedrukt als 8 uurgemiddelde; 

6) Voor lood kan in het programmapakket Stacks geen prognostische berekening voor het jaar 2009 

uitgevoerd warden. Daarom is voor de load berekeningen als referentiejaar 2005 gehanteerd; 

7) Voor benzeen kan in het programmapakket Stacks geen prognostische berekening voor het jaar 2009 

uitgevoerd warden. Daarom is voor de benzeen berekeningen als referentiejaar 2005 gehanteerd. 

Met behulp van de verspreidingsberekeningen is de jaargemiddelde concentratie
bijdrage per component aan de achtergrondconcentratie bepaald. Deze bijdragen zijn 
getoetst aan de grenswaarden zeals opgenomen in de Wet luchtkwaliteit 2005. Dit is 
verder uitgewerkt in bijlage X. 

Evaluatie /uchtkwaliteit 
Uit de berekeningsresultaten in bijlage X blijkt dat voor alle componenten in het jaar 
2010 en 2020 geen overschrijdingen van de grenswaarden, zeals opgenomen in de Wet 
luchtkwaliteit 2005, plaatsvinden. Voor fijn stof geldt vanaf 2005 een daggemiddelde 
grenswaarde van 50 µg/m3

. Deze daggemiddelde grenswaarde mag 35 keer per jaar 
warden overschreden. Op basis van de resultaten van de verspreidingsberekeningen 
blijkt dat voor de daggemiddelde concentratie (fijn stof, PM10) door de reeds heersende 
achtergrondconcentratie 11 overschrijdingsdagen van de daggemiddelde grenswaarde 
warden berekend. Met lijn 5 warden dat 12 overschrijdingen. 
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Effect op depositie 
Depositie is te onderscheiden in droge depositie en natte depositie. Droge depositie is 
het neerslaan van gasvormige of deeltjesvormige stoffen op de bodem onder invloed 
van de zwaartekracht en turbulenties in de atmosfeer. Natte depositie is het op de 
bodem terecht komen van gasvormige of deeltjesvormige stoffen als gevolg van 
uitregenen en uitwassen. Onder uitwassen wordt verstaan het optreden van natte 
depositie als gevolg van regendruppels die op weg naar het aardoppervlak deeltjes 
invangen. Uitregenen is het gevolg van opname van verontreinigingen in het 
wolkenwater. 

Droge en natte depositie zijn (lineair) afhankelijk van de locale immissieconcentratie van 
een bepaalde component. In het voorafgaande is aangegeven dat de jaargemiddelde 
immissieconcentraties ten gevolge van de activiteiten van AZN voor de beschouwde 
componenten gering zijn in verhouding tot de heersende achtergrondconcentraties. Dit 
betekent dat ook de deposities ten gevolge van de installatie gering zal zijn ten opzichte 
van de achtergronddeposities van de verschillende componenten. 

Bijgevolg zullen ook de milieueffecten middels depositie (inclusief de invloed op 
concentraties van deze componenten in het oppervlaktewater) verwaarloosbaar zijn. 
Om de depositie in beeld te brengen zijn berekeningen uitgevoerd. De berekeningen 
hebben hierbij eveneens plaatsgevonden met behulp van Stacks 7.0, update juni 2007. 
Berekend is de totale depositie (som van de droge depositie en de natte depositie) voor 
de componenten ammoniak, N02 en 802• 

Op basis van de depositie berekeningen is in tabel 4.2.4 is de depositie ter plaatse van 
het depositiemaximum gebaseerd op Bva-emissie (maximale emissieconcentraties) 
weergegeven. 

Tabel 4.2.4: Depositie ter plaatse van het depositiemaximum gebaseerd op BVA-emissie (maximale 

emissieconcentraties). 

Depositie Hollands Diep/ Depositiemaximum BVA 'worst-case' 

Biesbosch (2006) Totaal (droog+nat) 

Mol/ha/ir Mol/ha/jr 

Achterorondwaarde (2006) ,, _!:jjn 1-4 Lijn 5 Liin 1-5 

NO, 1.270 (100%) 64,99 11,29 96,78 

(5,1%) (09%) (7,6%) 

NH3 2l 1.180 (100%) 162,87 28,38 189,89 

1.370 (Moerdiik) (13,8%) (2,4%) (16,1%) 

S02 . 60,21 12,8 73.7 

Potentieel zuur [H+) <3.000 (100%) 625,16 113,52 756,88 
3) 3.170 (Moerdiik) (20,8%) (3,8%) (25,2%1 

Totaal stikstof [NJ 4
> 1.970 (100%) 227,86 39,67 286,67 

2060 (Moerdiik) (11 ,6%) (2.0%) (14,6%) 

1) Bron: Milieu en Natuurplanbureau (2007) historische Grootschalige Concentraties Nederland; 

2) Verwachte immissiewaarde NH3; NB: de waarde van lijn 1-5 is geen optelsom van de waarden van lijn 1-

4 en lijn 5; 

3) berekend door: 1*mol NO,+ 2,7*mol NH3 + 2*mol S02; 

4) berekend door: 1*mol NO,+ 1*mol NH3. 
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Evaluatie van depositie 
De berekende depositie betekent een toename van de totale gemiddelde depositie van 
AZN met circa 25%. De maximale bijdrage van lijn 5 bedraagt 3,8% (zure depositie) en 
2,0% (stikstofdepositie) in het depositiemaximum. De effecten hiervan zijn marginaal 
vanwege de lage absolute waarden. 

Hierbij dient tevens in ogenschouw te worden genomen dat in de berekening is 
uitgegaan van het hanteren van de maximaal toelaatbare emissieconcentraties conform 
het BVA (bovengrens). 

Effect op geur 

Algemeen 
Geurvorming bij de installatie zal met name optreden in de loshal (als gevolg van lossen 
van afval in de bunkers) en in het opslaggebouw als gevolg van de voortdurende 
aanwezigheid van opgeslagen afval in de bunker, de continue menging van het afval in 
de bunker en het overslaan van afval in de doseerbunkers van de ovens. De 
vrijkomende geurstoffen worden allen afgezogen en gebruikt als verbrandingslucht. Bij 
de toegepaste verbrandingscondities zullen de geurstoffen effectief warden afgebroken. 
Desondanks zal via de schoorsteen een restemissie optreden. 

Samenvattend kan gesteld warden dat de emissie van geur alleen zal plaatsvinden via 
de schoorstenen op een hoogte van 80 meter boven maaiveld gedurende 8.300 uur per 
jaar. Voor de nulsituatie wordt de geuremissie van vier schoorstenen in beschouwing 
genomen. Voor de aangevraagde activiteit wordt de geuremissie van vijf schoorstenen 
in beschouwing genomen. 

Geurverspreidingsberekeningen 
De algemene uitgangspunten voor de verspreidingsberekening zijn weergegeven in de 
tabel 4.2.5. De gehanteerde invoergegevens voor zowel de nulsituatie als de 
aangevraagde activiteit zijn weergegeven in tabel 4.2.6. Zie bijlage X voor nadere 
details. 

Tabel 4.2.5 Uitgangspunten verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 

Klimatologie De klimatologische gegevens van Nederland, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

(99.272, 410.821 ), zijn representatief voor de omgeving. Gehanteerd zijn de 

klimatologische gegevens van 1995 - 1999, zoals voor de toetsing aan de Wik 

aebruikeliik is. Gerekend is met de uur-tot-uur-methode. 

Ruwheidslengte De ruwheidslengte van de omgeving is gesteld op 0,56 meter (berekend door het 

proqramma Stacks) . 

Receptorhooqte De receptorhooqte is qesteld op 1,5 meter. 

Gebouwinvloed Geen. De pluim zal niet warden be'invloed door aanwezige gebouwen. 

Afmetingen grid De afmetingen van he! oppervlak waarin de verspreidingsberekeningen zijn 

uitaevoerd bedraaen: 3.000 x 3.000 meter1>. 

Receptorpunten Het aantal receptorpunten waarmee aerekend word! bedraaat 1.681 (maximaal) 
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label 4.2.6 Gehanteerde invoergegevens 

Situatie Emissiepun Geur- Emissieduur Warmte- Emissie Afgas- Afgas 

t emissie1
> inhoud - debiet Temp 

[x108 [uur/jaar] [MW] hoogte [Nm3/uur] 

Ge/uurl rml r•c1 

Bestaande Schoorsteen 260 8.300 9,2 80 190.000 136 

situatie 

Aangevraagde Schoorsteen 325 8.300 9,2 80 190.000 136 

activiteit 

1) 65*10"6 ge/uur per schoorsteen. 

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de geurimmissiecontour van 1,0 ge/m3 als 
98-percentiel zowel in de bestaande situatie als bij de aangevraagde activiteit niet 
waarneembaar is. Hierdoor kan deze geurimmissiecontour niet op een geografische 
kaart van de omgeving worden weergegeven. De geurconcentratie bij de 
dichtstbijgelegen aaneengesloten woonbebouwingen van Klundert, Strijensas en 
Moerdijk is dan ook lager dan 1 ge/m3 als 98-percentiel. De maximale geurconcentratie 
in de bestaande situatie bedraagt 0,043 ge/m3 als 98-percentiel. De maximale 
geurconcentratie ten gevolge van de aangevraagde activiteit bedraagt 0,052 ge/m3 als 
98-percentiel. Dit betekent dat geen geurhinder in de omgeving te verwachten is als 
gevolg van de activiteiten. 

4.2.2 Effect op oppervlaktewater 

Alqemeen 
In bijlage VI is een schema opgenomen van de afvalwaterstromen, die door AZN 
Moerdijk worden geloosd op oppervlaktewater en riolering. 

Lozing schoon hemelwater 
Schoon hemelwater afkomstig van daken en schone terreingedeelten wordt direct 
geloosd op de Westelijke lnsteekhaven en heeft geen aantoonbare milieueffecten. 

Lozing spoelwater van de zandfilters 
Oppervlaktewater wordt onttrokken voor diverse installaties van AZN die koelwater 
gebruiken (dit staat los van het koelwater dat nodig is voor de koeling van de condensor 
van de condensatieturbine). Dit koelwater wordt behandeld in zandfilters. Het 
spoelwater van de zandfilters wordt gebufferd en geleidelijk geloosd op de Westelijke 
lnsteekhaven, samen met het gebruikte koelwater. Er zijn geen aantoonbare 
milieueffecten. 

Lozing terreinwater 
Hemelwater dat door de terreinverharding wordt opgevangen, wordt geloosd op het 
RWA-riool (uitgelegd voor een maximale afvoer van 2,5 m3/ha/uur) van het 
lndustrieterrein Moerdijk. Dit water wordt afgevoerd naar de rwzi Bath en daar biologisch 
gezuiverd alvorens het wordt geloosd op de Westerschelde. Deze lozing heeft geen 
aantoonbare effecten op de waterkwaliteit van de Westerschelde. 

Lozing huishoudelijkafvalwater en schrobwater 
Huishoudelijk afvalwater en schrobwater wordt via het vuilwaterriool geloosd op het 
DWA-riool van het lndustrieterrein Moerdijk. Dit water wordt afgevoerd naar de rwzi Bath 
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en daar biologisch gezuiverd alvorens het wordt geloosd op de Westerschelde. Deze 
lazing heeft geen aantoonbare effecten op de waterkwaliteit van de Westerschelde. 

Lazing effluent van de ABI direct op oppervlaktewater 
Voor de directe lazing van het effluent van de ABI van de vijfde verbrandingslijn op het 
Hollandsch Diep zijn in bijlage VI de resultaten van een emissie-immissietoets 
opgenomen. De toets is uitgevoerd voor de zware metalen Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni en Zn, 
voor de vluchtige organochloor verbindingen (VOCI) en voor chloride, met het doel om na 
te gaan of een dergelijke lazing op voorhand op bezwaren stuit. Uitgangspunten voor de 
berekeningen zijn ontleend aan de gegevens die zijn opgenomen in paragraaf 3.2.2. 

Uit de spreadsheet modellen is af te lezen dat geen van de onderzochte geloosde 
componenten aanleiding geeft tot overwegende bezwaren in het ontvangende 
oppervlaktewater. Dit is mede het gevolg van het grate verschil tussen het debiet van de 
voorgenomen lazing (8,4 m3/uur) en het debiet van het Hollandsch Diep (gemiddeld 
circa 1.000 m3/s). 

Alleen bij chloride is sprake van een te sterke verhoging van de absolute 
chlorideconcentratie. Het chloridegehalte van het effluent bedraagt circa 35.000 mg/I, 
terwijl de achtergrondconcentratie in het Hollandsch Diep gemiddeld 84,23 mg/I was in de 
periode 1995-2005, met een minimum van 10,50 mg/I en een maximum van 194,4 mg/I (in 
de berekening is uitgegaan van 60 mg/I). De hoge absolute chlorideconcentratie wordt 
echter niet als een bezwaar gezien, omdat het effluent v66r lazing op oppervlaktewater 
vermengd kan warden met de koelwaterlozing en omdat het oppervlaktewater brakkig is 
en brakker wordt als de Haringvlietsluizen in 2010 op een kier komen te staan. 

De lazing is hierdoor nauwelijks van invloed op het gehalte in oppervlaktewater (veelal < 
1 % concentratieverhoging). 

Aquatisch milieu 
Gezien het grote verschil in debiet zal er snel een verdunning optreden van het chloride 
en zal het aquatisch milieu weinig hinder ondervinden van de toename van het 
chloridegehalte. Hiervoor wordt verwezen naar tabel 4.2.7. In de tweede kolom van tabel 
4.2.7 wordt de gemiddelde samenstelling van het effluent van de ABI weergegeven. Het 
debiet van de onverdunde afvalwaterstroom van de vijfde verbrandingslijn bedraagt circa 
8,4 m3/h. 

lndien de toename van het effluent van de ABI op oppervlaktewater zou warden geloosd, 
dan wordt het v66r de lazing op oppervlaktewater gemengd met de koelwaterstroom dat in 
de condensatieturbine is gebruikt, omdat in de aangevraagde activiteit wordt uitgegaan 
van doorstroomkoeling. Voor de doorstroomkoeling wordt koelwater geloosd met een 
gemiddeld debiet van 6.750 m3/h. 

Naast het koelwater zal het effluent van de ABI ook warden gemengd met het vrijwel niet 
verontreinigde afvalwater van diverse kleine gebruikers. Het maximale debiet hiervan 
wordt geschat op 745 m3/h. Daar dit debiet niet constant is en een minimum waar.de 
representeert, wordt in de volgende beschouwing alleen rekening gehouden met het lozen 
van het spuiwater van de gaswasser in combinatie met het koelwater van de vijfde 
verbrandingslijn. 
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In de kolommen 2 en 3 van tabel 4.2.7 staan de verwachte concentraties weergegeven en 
de totale vracht aan verontreinigende stoffen in het effluent van de ABI. Er bestaat geen 
reden om te verwachten dat deze gemiddelde concentraties in belangrijke mate worden 
overschreden. 

Tabel 4.2.7: Concentraties en vrachten opge!oste stoffen van het spuiwater van de gaswasser, bij lozing 

mcom b' t' t k I t d 5° I.. h t H II d h o· 1na 1e me oe wa er van e 11n en van e o an SC tep. 

(1) Effluent ABI Effluent ABI Menging met Hollandsch Hollandsch Ratio kolom 

zonder (3) koelwater Diep Diep 3/ kolom6 

menaina 121 (4) (5) (6) (7) 

Stof Concentratie Vracht Concentratie Concentratie Uurvracht % 

µg/I g/uur toe name µg/I g/uur additionele 

uo/I aemiddeld vracht 

Cr <25 <0,21 <0,03 2,51 5.328 0,0039% 

Cu <15 <0,125 <0,01 5,65 6.624 0,0019% 

Pb <55 <0.46 <0,06 3,13 4.291 0 0106% 

Ni <15 <O, 125 <0,01 3,23 4.896 0,0025% 

Sn <15 <O 125 

Zn 77 0.64 0,06 19 6 43.344 0,0015% 

As <2 <0,017 <0,00 1,75 2.520 0,0007% 

Hg <3 <0,025 <0,00 0,002 43 0,0576% 

Cd <2 <0.017 <0,00 0,11 158 0,0105% 

Ca 137.000 1.137 

MQ 9.000 75 

F 2.000 17 2,19 220 316.800 0,0052% 

Sulfide <100 <0,83 

EOX <4 <0,033 

vox <10 <O 083 

PAK <0,1 <0,00083 

Fenolen 7 0,06 

N-totaal 23.000 191 27,78 380 547.200 0.0349% 

S04 1.430.000 11.869 1681 ,30 61.000 88*10"6 0,0135% 

Cl 35.000.000 290.500 42.813 47 139.000 200*10"6 0,1451 % 

onopgeloste 30 249 

bestanddelen 

PCDD/F «0,0001 0,00 0,00 

(als TEQ) 

1) gem. toename effluentdebiet= 8,3 m3/uur; 

2) gem. koelwaterdebiet= 6.750 m3/uur; 

3) gem. afvoerdebiet Hollandsch Diep tijdens maand met laagste afvoer= 400 m3/s of 1,44 •10"6 

m3/uur 

De waterkwaliteitsgegevens van het Hollandsch Diep staan vermeld in kolom 5 van tabel 
4.2.7. Deze waarden betreffen gemiddelde concentraties. Bij het bepalen van de vracht is 
uitgegaan van een minimum debiet van 400 m3/s (overeenkomend met 1,44*10"6 
m3/uur). De gemiddelde uurvrachten aan opgeloste stoffen bij dit debiet staan vermeld in 
kolom 6 van tabel 4.2.7. 

Bij vergelijking van de concentraties aan opgeloste stoffen in het Hollandsch Diep (kolom 
5) en in de met het koelwater verdunde effluent, blijken de concentraties aan zware 
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metalen in het te lozen afvalwater in dezelfde orde van grootte als de concentraties in het 
water van het Hollandsch Diep. Voor de opgeloste zouten zijn de concentraties ruim 
hoger. Vergelijking van de totale vracht per tijdseenheid, toont aan dat de additionele 
vracht, die door de procesafvalwaterstroom wordt toegevoegd aan het Hollandsch Diep, 
slechts een fractie bedraagt van de eigen vracht van het Hollandsch Diep (zie kolom 7). 
Voor zware metalen is de toevoeging kleiner dan 0, 1 %, behalve voor cadmium en kwik. 

Lazing van koelwater van de condensor 
In het MER, bijlage XVIII, is uitgebreid ingegaan op de effecten van de koelwaterlozing 
van de vijfde verbrandingslijn. 

De resultaten van de modelberekening van de effecten van de koelwaterlozing laten 
zien dat er geen mengzoneproblemen te verwachten zijn voor het lozingspunt van 
AZN/Essent tijdens het worst-case scenario van 2003, een extreem warme zomer. Er 
wordt voldaan aan de CIW-eisen. De invloed van de vijfde lijn van AZN op eigen 
AZN/Essent inlaat is verwaarloosbaar en de be'lnvloeding op de inlaat van Shell SNC is 
zeer gering in de orde van 0, 1 °C. Er is geen effect op het gebied ten noorden van de 
Sassenplaat. 

De koelwaterpluim vormt aan de zuidelijke kant van de Sassenplaat geen barriere, zoals 
weergegeven door de resultaten van de modellering. Trekvissen kunnen de kleine pluim 
detecteren en vermijden, om vervolgens via het koelere deel van de zuidelijke vaargeul, 
of via de noordelijke vaargeul, verder te zwemmen. Aan het noordelijk deel van de 
Sassenplaat is onder alle omstandigheden meer dan voldoende ruimte voor vismigratie. 
Voor wat betreft paai- en opgroei zijn geen negatief significante effecten te verwachten, 
omdat paai en opgroeigebieden niet in de nabijheid van de locatie Moerdijk aanwezig 
zijn. 

De koelwaterinname en de koelwaterinlaat is relatief klein. lnzuiging door AZN-5 zal 
geen significant negatieve effecten hebben op de vispopulaties in de Westelijke 
insteekhaven. Uitgangspunt is wel dat het ontwerp en de bouw van de nieuwe 
koelwaterinlaat visvriendelijk zal zijn en conform de BREF richtlijnen wordt uitgevoerd. 

Er zijn geen directe effecten door deze opwarming te verwachten op kwalificerende 
vogelsoorten. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de afhankelijkheid van de soorten 
van water (meeste verblijven en foerageren op het land) en afwezigheid van vogels in 
de periode dat door de koelwaterlozing de stijging van de temperatuur mogelijk kritiek 
wordt. Effecten van botulisme warden in dit gebied niet verwacht vanwege voldoende 
doorstroming. 

Conditionering van het koelwater 
Voor de conditionering van het koelwater wordt uit gegaan van Pulse-Chlorination, 
omdat de effecten voor de ecologie beperkt zijn en de kosten aanzienlijk lager zijn in 
vergelijking met de thermoshock methode. Acute toxische effecten in de vorm vissterfte 
tijdens normale bedrijfsvoering bij toepassen van Pulse-Chlorination zijn nooit 
waargenomen en (sub)chronische effecten zijn niet direct te verwachten. Het vrij 
beschikbaar chloorgehalte bedraagt bij pulsdosering ten hoogste 0,5 mg vrij chloor/I 
(gemeten als 1-uurs gemiddelde waarde) ter plaatse van het lozingspunt. De 
verwachtingswaarde ligt beneden de 0,2 mg vrij chloor/I. Gedurende 2 a 3 weken wordt 
50% van de tijd gedoseerd en gedurende de rest van het jaar wordt 1 uur per dag 
gedoseerd. 
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Ten behoeve van het cumulatieve effect is een inventarisatie uitgevoerd naar 
nabijgelegen bedrijven die eveneens koelwater lozen op het Hollandsch Diep en gebruik 
maken van Pulse-Chlorination. SNC Moerdijk loost maximaal 108.000 m3/uur en de WKC 
Moerdijk loost maximaal 70.000 m3/uur (na realisatie van de aangevraagde situatie). Bij 
de WKC zal circa 10 minuten per dag chloorbleekloog word en gedoseerd en bij de STEG 
gedurende 1 uur per dag. BMC Moerdijk (pluimveemestverbranding) en SNB Moerdijk 
(verbranding voor zuiveringsslib) maken gebruik van verdamperkoelers en lozen 
aanzienlijk kleinere hoeveelheden (spui)water, die eveneens biociden bevatten. 

Als wordt aangenomen dat het doseringsregiem en de lozingseis voor actief chloor in de 
koelwateruitlaat voor AZN gelijk zal zijn aan die van SNC Moerdijk en de WKC Moerdijk, 
dan zal de cumulatieve bijdrage van AZN circa 4% bedragen. 

ABM kwalificatie 
Bij de rookgasreiniging en de afvalwaterbehandeling warden diverse hulpstoffen 
gebruikt die in het te lozen afvalwater of koelwater terecht kunnen komen. In tabel 4.2.8 
is een overzicht gegeven van de ABM kwalificatie van de verschillende stoffen. 

Tabel 4.2.8: ABM kwalificatie ven gebruikte hulpstoffen. 

Productnaam Resultaat ABM 

kwalificatie Sanerings-

insoannina 

Natronlooa 11 weinici schadeliik voor in water levende orcianismen B 

Zoutzuur 11 weiniq schadeliik voor in water levende orqanismen B 

Chloorbleeklooq 5 zeer verqiftiq voor in water levende orqanisemen B 

On~bluste kalk 1l 11 weinio schadeliik voor in water levende oroanismen B 

Actief kool 11 weinia schadeliik voor in water levende oraanismen B 

Polyelektroliet2l 4 zeef giftig voor in water levende organismen; kan in A 

aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 

verzoorzaken 

Natriumchloride 12 weinig schadelijk voor in water levende organismen; c 
komt van nature in het oppervlaktewater voor 

Calciumchloride 11 weinio schadeliik voor in water levende oroanismen B 

Traimercaptotriazine TMT- 10 weinig schadelijk voor in water levende organismen; A 

15 kan in het aquatisch milieu op lange terrnijn schadelijke 

effecten verzoorzaken 

ammonia 5 zeer verqiftiq voor in water levende orcianisemen B 

1) ongebluste kalk reageert met water met deze producten is ABM-toets uitgevoerd; 

2) poly-electroliet is een verzamelnaam; deze indeling is gemaakt op basis van "worst case" en komt zo 

uit op de zwaarste saneringsinspanning; deze stof dient goed gedoseerd te warden toegepast in de 

zuivering; hij zal dan waarschijnlijk geen problemen in oppervlaktewater veroorzaken, omdat deze stof 

in de zuivering uit het water wordt verwijderd. 

4.2.3 Effecten op bodem en grondwater 

Er zijn geen bijzondere effecten te verwachten op bodem en grondwater: 
• de nieuwe verbrandingslijn zal warden gerealiseerd in overeenstemming met de 

NRB; 
• de ontvangst, tijdelijke opslag en wijze van verlading van het aangevoerde afval 

verandert niet; 
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• de slakopslag wordt met circa 25% uitgebreid, waarvoor een bodemnuonderzoek 
zal worden uitgevoerd; 

• bodemverontreiniging door afval- of reststoffen of door lekkages gedurende het 
verwerkingsproces wordt voorkomen doordat alle verwerkingsprocessen 
plaatsvinden boven vloeistofdichte vloeren. Leidingen ten behoeve van 
vloeistoftransport zijn binnen de installatie; 

• de terreinriolering zal worden verlegd in verband met de realisatie van de 
bedrijfshal voor de vijfde verbrandingslijn. Daarna wordt het nieuwe deel 
opgenomen in het bestaande beheer- en inspectieprogramma; 

• de wijze van verwijdering van reststoffen (bodemas, vliegas, 
rookgasreinigingresidu) verandert niet. De tijdelijke opslag wordt vergroot, maar op 
dezelfde wijze aangelegd (+ 0,7 m GHG, HDPE-folie, een drainage boven de folie 
voor afvoer van het percolaat en een detectiedrainage onder de folie met peilbuizen 
benedenstrooms). Overslag van vliegas en rookgasreinigingsresidu vindt plaats 
vanuit silo's in tankwagens met slurfverbinding. 

4.2.4 Effecten op verkeer en geluid 

Geluid 
De toekomstige situatie voor de inrichting van AZN is de situatie na realisatie van de 
volgende punten (de aangevraagde activiteit): 
• Uitbreiding met een vijfde verbrandingslijn; 
• Extra verkeersbewegingen. 

In tabel 4.2.9 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de huidige 
situatie en de aangevraagde activiteit, op de zes controlepunten zoals opgenomen in de 
vigerende vergunning, samengevat. In bijlage IX zijn ook de immissiewaarden in de 
zonepunten opgenomen en zijn per beoordelingspunt de deelbijdragen van afzonderlijke 
geluidsbronnen aflopend gesorteerd opgenomen. Tevens is in bijlage IX een figuur 
opgenomen met de ligging van de zonegrens, rekenpunten en controlepunten. 

label 4.2.9 Huidige situatie en aangevraagde activiteit: berekende langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus van AZN (LAr,LT) op beoordelingspunten van de vergunning 

lmmissi Omschrijving Hoo gt 

e-punt e 

31 A Controleount 1 AZN 5 

32 A Controleount 2 AZN 5 

33 A Controleount 3 AZN 5 

34 A Controleount 4 AZN 5 

35 A Controleount 5 AZN 5 

36_A Controleount 6 AZN 5 

31 A Controlepunt 1 AZN 5 

32_A Controlepunt 2 AZN 5 

33 A Controleount 3 AZN 5 

34 A Controleount 4 AZN 5 

35_A Controlepunt 5 AZN 5 
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Lijn 1-4 

Ldag 

47.1 

49.6 

50,2 

52.8 

48.4 

52,8 

Lavond 
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50.4 

50,4 

53,7 

49,0 

52,5 

46,6 

50,9 

50 9 

54,4 

49,2 

Vergunning 
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48 

48 
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50 
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36 A Controleount 6 AZN 5 51 ,7 51 ,6 52 

Lnacht 

31_A Controlepunt 1 AZN 5 46, 1 46.2 47 

32 A Controlepunt 2 AZN 5 47,3 48.2 47 

33 A Controleount 3 AZN 5 46,1 45,6 49 

34 A Controleount 4 AZN 5 46,1 47,5 50 

35 A Controleount 5 AZN 5 45,1 45,7 48 

36 A Controleount 6 AZN 5 51,4 50,7 52 

1) Voor de bijdrage op de zone wordt verwezen naar bijlage IX. 

Zoals uit de berekeningsresultaten blijkt is het effect vanwege de aangevraagde 
activiteit op de geluidimmissie in de controlepunten beperkt. Meestal bedraagt het 
verschil enkele tienden van dB's. De toename in activiteiten bij de ingang zoals de 
containerhandling, leiden tot een lichte toename in controlepunten 34 en 35 ten opzichte 
van de bestaande situatie. Uit de afname van de geluidimmissie in controlepunten 31 en 
36 (zuidwestzijde) is af te leiden dat het (hoge) gebouw van lijn 5 een rol speelt als 
afscherming. 

Toetsing aan de vergunning 
Door wijzigingen in het zonebeheermodel en de door actualisatie van het rekenmodel 
van AZN aan de hand van de meest recente metingen, is een toetsing aan de vergunde 
waarden niet goed mogelijk is. In sommige punten is de geluidimmissie toegenomen, in 
andere is de geluidimmisie ten opzichte van de vergunning juist afgenomen. 

De huidige maximale geluidsniveaus vanwege het bedrijf blijken ruim lager te zijn dan 
de vergunde immissieniveaus. 

Verkeer 
De effecten op de luchtkwaliteit van de aangevraagde activiteit (aanvoer circa 290.000 
ton afval/jaar met vrachtwagens) wordt hieronder in kaart gebracht. Zie ook bijlage X. 

Luchtkwaliteit ten gevolge van verkeer 
De luchtkwaliteit ten gevolge van het verkeer in de omgeving van AZN wordt in de 
huidige situatie en in de toekomst in hoofdzaak bepaald door de achtergrond
concentratie en emissies ten gevolge van verkeersbewegingen op de Middenweg. De 
omgeving van AZN is geen overschrijdingsgebied. 

Door de uitbreiding van AZN zal een (geringe) toename van het aantal verkeers
bewegingen in het gebied plaatsvinden. In de huidige situatie wordt per jaar 1.000.000 
ton afval met vrachtwagens en treinen aangevoerd (verhouding 60/40). De 
aangevraagde activiteit in de toekomst is om een extra 290.000 ton afval per jaar met 
vrachtwagens en treinen aan te voeren in dezelfde verhouding. 

Berekeningen met CAR II 
De luchtkwaliteit in een gebied wordt mede bepaald door de reeds heersende 
achtergrondconcentratie met daar bovenop de bijdrage van lokale bronnen. Naast 
industriele activiteiten (AZN) is autoverkeer op omliggende wegen in de omgeving een 
lokale bron van luchtverontreiniging (met name N02 en fijn stof). In de directe omgeving 
van AZN gaat het hier om de Middenweg. Om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit ter 
hoogte van deze weg zijn berekeningen uitgevoerd middels CAR II versie 7.0. Met CAR 
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11 kan de luchtkwaliteit langs wegen in kaart warden gebracht. Bovenop de invloed van 
de wegen op de luchtkwaliteit komen ook de immissies van de activiteiten zoals deze 
plaatsvinden bij AZN. 

Om een totaal beeld te krijgen van de luchtkwaliteit langs de wegen is de bronbijdrage 
van AZN gecumuleerd met de berekende jaargemiddelde concentratie langs de 
Middenweg. De verkeersintensiteiten Uaar 2006) zijn afkomstig van de verkeerstellingen 
van het havenschap Moerdijk. Door een groeipercentage van 1 % op jaarbasis te 
hanteren zijn de verkeerintensiteiten berekend voor het jaar 2008. In tabel 4.2.10 zijn de 
uitgangspunten voor de berekeningen weergegeven. 

Tabel 4.2.10 Uitgangspunten CAR II berekeningen voor de Middenweg te Moerdijk 

Parameter Omschrijving 

Straatnaam: Middenweg 

Coordinaten: x = 99.643 y = 410.257 

Verkeersintensiteit: Autonoom 3.115 mvUetm 

Verkeersintensiteit: Autonoom inclusief AZN Bestaande situatie Aangevraagde activiteit 

4.715 mvUetm 5.035 mvUetm 

Verdeling autonoom Verdeling van voertuigen: 

30% licht; 10% middelzwaar en 60% zwaar 

Verdelinq autonoom inclusief AZN Bestaande situatie Aanoevraaode activiteit 

Verdeling van voertuigen: Verdeling van voertuigen: 

30,3% licht; 6,6% middelzwaar 30,4% licht; 6,2% middelzwaar 

en 63, 1 % zwaar en 63,4% zwaar 

Snelheidstvoe: Buitenweo aloemeen (oemiddeld 60 km/u) 

Weotvoe: 2 - weg met op enige afstand bebouwing 

Bomenfactor: 1 - enkele of geen bomen langs de weg 

Afstand tot wegas: 9 en 14 meter voor respectievelijk N02 en fijn stof 

Fractie stagnatie: 0 

Bijdrage vanuit de inrichting Bestaande situatie Aanoevraaode activiteit 

N02 0,537 µg/m3 N02 0,819 µg/m3 

Fijn stof 0,032 µg/m3 Fijn stof 0,053 ua/m3 

Tabel 4.2.11 Berekeningsresultaten CAR II voor de beschouwde wegen (excl. AZN en incl. AZN) 

Componenten Grenswaarde 

Wik 

N02 Jaaroemiddelde ruo/m 31 40 

Jaargemiddelde 40 

achtergrond rua/m 3
] 

Aantal overschrijdingen 18 

uurgemiddelde 

grenswaarde [aantal] 

Fijn Jaaraemiddelde rua/m31 40 

stof 11 Jaargemiddelde 40 

achterorond ruo/m 31 
Aantal overschrijdingen 35 

daggemiddelde 

grenswaarde raantall 
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Bestaande situatie 

Middenwea 

Exel. Incl. 

26,7 29,7 
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1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de 

gemeente Moerdijk (Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007): 

• Jaargemiddelde achtergrond concentratie: -4 µg/m3
; 

• Aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 

Voor de verdeling naar type verkeer (licht, middelzwaar en zwaar verkeer) is 
aangesloten bij een gemiddelde verdeling zoals die op dit type wegen mag warden 
verwacht. T er hoogte van de Middenweg heeft het verkeer een goede doorstroming 
zonder verkeerslichten. Op basis van de handleiding voor CAR II berekeningen is 
daarom uitgegaan voor snelheidstype 'Buitenweg algemeen' waarvoor een gemiddelde 
snelheid geldt van 60 km/uur. De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in 
tabel 4.2.11. 

Evaluatie resultaten 
Uit de berekeningen blijkt dat ter hoogte van de Middenweg (verkeer en activiteiten 
AZN) geen overschrijdingen worden berekend van de grenswaarden uit de Wik voor 
zowel de bestaande situatie als de aangevraagde activiteit. 

4.2.5 Effecten op reststoffen 

Als gevolg van de aangevraagde activiteit zal de hoeveelheid reststoffen toenemen, met 
name vanuit de rookgasreiniging. In tabel 4.2.12 is een overzicht gegeven van de afvoer 
van reststoffen in de bestaande situatie (voor een lijn) en de te verwachten 
hoeveelheden in de aangevraagde activiteit, waarbij uitgegaan is van de te verwachten 
praktische capaciteit. 

T b 14 2 12 a e .. : 0 . ht verz1c 'dd Id c:iem1 e d t t ff b 'kb d .. f 'dd I e oro uct1e res s o en en ver ru1 e rtt sm1 e en 

Ontwerooarameter Eenheid liinen 1 t/m 4 liin 5 liinen 1 t/m 5 

Afvaldoorzet t/j 1.000.000 290.000 1.290.000 

Productie reststoffen 

- bodemas Iii 263.760 76.490 340.250 

- vlieaas Uj 22.820 6.620 29.440 

-aios Ui 3.890 1.130 5.020 

- arofschroot (ferro) Ui 13.560 3.930 17.490 

- fijnschroot Ui 4.295 1.245 5.540 

- non-ferro Ui 1.610 470 2.080 

- effluent ABl 1l t/j 190.000 55.100 245.100 

- zware metalen slib Ui 1.210 350 1.560 

1) nominaal. 

In paragraaf 3.1. 7 wordt een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de afzet van 
deze reststoffen. 

4.2.6 Effecten op natuur en landschap 

Ecologische voortoets 
In de ecologische voortoets is de voorgenomen uitbreiding van de 
afvalverbrandingsinstallatie AZN te Moerdijk met een vijfde verbrandingslijn getoetst aan 
wet- en regelgeving op het gebied van natuur. De effecten van de uitbreiding en de 
daarvoor benodigde wijzigingen op de omliggende beschermde natuurgebieden zijn 
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uitgewerkt in het MER (bijlage XIV). De effecten op beschermde soorten in het kader 
van de flora- en faunawet zijn apart onderzocht en gerapporteerd. 

De toetsing heeft plaatsgevonden voor drie verschillende beschermingsregimes: 
1. Natuurbeschermingswet 1998; 
2. Ecologische Hoofdstructuur (EHS); 
3. Flora- en faunawet. 
Uit de toetsing zijn onderstaande conclusies getrokken. 

Vogelrichtlijngebied en Natura-2000 gebied Hollandsch Diep 
De uitbreiding van AZN heeft ten aanzien van de kwalificerende soorten van het 
Vogelrichtlijngebied Hollandsch Diep en alle kwalificerende habitattypen en soorten, 
inclusief de complementaire doelsoorten en habitattype vermeld in het ontwerpbesluit, 
geen negatief effect op de instandhoudings- en/of uitbreidingsdoelstellingen van het 
toekomstige Natura2000-gebied Hollandsch Diep. 

In het kader van de natuurbeschermingswet 1998 is daarom geen vergunning 
noodzakelijk voor de uitbreiding van AZN met een vijfde verbrandingslijn. Dit dient door 
het Bevoegd Gezag nader vastgesteld te warden. 

Vogelrichtlijngebied en Natura-2000 gebied Biesbosch 
De uitbreiding van AZN heeft ten aanzien van de kwalificerende soorten van het 
Vogelrichtlijngebied Biesbosch en alle kwalificerende habitattypen en soorten, inclusief 
aanvullende habitattypen en vogelsoorten zoals vermeld in het concept-ontwerpbesluit, 
geen negatief effect op de instandhoudings- en/of uitbreidingsdoelstellingen van het 
toekomstige Natura2000-gebied Biesbosch . 

In het kader van de natuurbeschermingswet 1998 is daarom geen vergunning 
noodzakelijk voor de uitbreiding van AZN met een vijfde verbrandingslijn. Dit dient door 
het Bevoegd Gezag nader vastgesteld te warden. 

Ecologische hoofdstructuur 
In het kader van de Ecologische hoofdstructuur is er geen sprake van kwalitatief of 
kwantitatief verlies van natuurwaarden in de Ecologische hoofdstructuur door de 
uitbreiding van AZN met een vijfde verbrandingslijn . Er zijn geen mitigerende en/of 
compenserende maatregelen nodig. 

Flora- en faunawet 
In het MER (bijlage XV) is tevens een Quick scan opgenomen met het oog op de 
soorten die beschermd worden onder de Flora- en faunawet. In dit rapport worden de 
volgende conclusies getrokken: 

• in het plangebied komen enkele algemeen beschermde soorten voor waarvoor 
vrijstelling geldt (planten, zoogdieren, amfibieen); 

• in het Hollandsch Diep en Westelijke lnsteekhaven komt de rivierdonderpad 
voor. De extra koelwaterlozing en waterinzuiging ten behoeve van de nieuwe 
verbrandingslijn heeft geen negatief effect op deze soort of voorkomende 
individuen. Verbodsbepalingen worden niet overtreden en een 
ontheffingsaanvraag is niet nodig; 

• de lozing van AB I-effluent op het Hollandsch Diep, waarbij acht toxische stoffen 
warden geloosd, heeft naar verwachting geen negatief effect op de 
rivierdonderpad daar de stoffen een zeer geringe invloed hebben op het gehalte 
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in het oppervlaktewater (veelal < 1 % concentratieverhoging) en bovendien over 
een groot gebied verspreid warden (geen ophoping in de bodem en bodemfauna 
lozingslocatie); 

• in en grenzend aan het plangebied komen broedvogels voor. Door mitigerende 
maatregelen toe te passen, zeals buiten het broedseizoen werken, warden de 
verbodsbepalingen zeals geformuleerd ender artikel 11 niet overtreden; 

• de beoogde ontwikkeling binnen bestaand industriegebied heeft geen negatief 
effect op de voorkomende soorten vallend ender de FF-wet, indien mitigerende 
maatregelen getroffen warden. Voor het plan hoeft geen Flora- en 
Faunawetontheffing aangevraagd te warden. 

4.2.7 Effecten op energie 

De vijfde verbrandingslijn produceert 82, 7 MW aan stoom bij een druk van 100 bar en 
een temperatuur van 400°C. Met behulp van een tegendrukturbine en een 
condensatieturbine, voorzien van doorstroomkoeling met oppervlaktewater, wordt 
elektriciteit opgewekt met een netto elektrisch vermogen van 28,9 MWe, resulterend in 
een netto rendement van 30, 1 %. 

De beschikbaarheid van de vijfde verbrandingslijn is 8.300 uur, resulterend in een 
electriciteitsproductie van 240 GWh per jaar. 

4.2.8 Effecten op externe veiligheid 

In paragraaf 3.1.14 zijn de mogelijke gevolgen van storingen en calamiteiten, die de 
externe veiligheid zouden kunnen be"lnvloeden, warden aangeduid. Deze wijken in 
globale zin niet af van de situatie als bij de bestaande installatie. 
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! i-·:'. · - Kamer van Koophande~West·Brabant 

Mozartlaa~ 7 ! 
Postbus 3182 . 4800 DD Breda 

T 076 564 6800 F 076 564 6976 
E info@breda.kvk.nl I www.kvk.nl 

\ l \ 

cJ· h~ I 

Dossiernurnmer: 20083308 Blad 00001 - ·· · · · -l 
Uittreksel uit het handelsregister van deL~!~~;;.:~~~KG~~~ 1 
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor 
West-Brabant Ol't. ig Cf-~ ~ "-'\ . 
Rech tspersoon: 
Rechtsvorm 
Naam 
Statutaire zetel 
Eerste inschrijving in het 

1.ndelsregister 
. . ..:e van oprichting 
Akte laatste statuten-

wij z iging 
Maatschappelijk kapitaal 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 

Onderneming: 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Correspondentieadres 
Telef oonnummer 
Faxnumrner 
E-mailadres 
Datum vestiging 
Bedrijfsomschrijving 

\. _·kzame personen 

Bestuurder (s) : 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 

Commissaris(sen) 

Na am 

05-02-2007 

0~13 ~<..s. lz\- g \"' 
:Naamloze vennootschap . . ..... .. ............ . .. . 
:N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) 
:Moerdijk .... ... ... ... . . ......... . . .. .... . . .. . . 

:21-04-1992 
:1s..:04-1992 . . . .. . . . .. .. . ...... · ..... .. ... . ... .. . 

: 05-12-2006 .... . . .... ....... .. ............ .. .. . 
: EUR 13 . 6 2 0 . 0 0 0 I 0 0 .... . .. . . . . .. . .... . . ... ..... . 
:EUR 2.724.000,00 ........... . ... . . . . . . . . . ..... . 
: EUR 2 . 7 2 4 . 0 0 0 I 0 0 .. . .......................... . 

:N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) 
:Middenweg 34, 4782PM Moerdijk .. ... . .. ........ . 
:Postbus 21, 4780AA Moerdijk .................. . 
: 0168-385400 .... . .. . . . ...... .... .. ... ........ . . 
: 0168-385499 .. . .. . ... .. .... .... ... .. .... . . .... . 
: azn@nvazn.nl ............ . . .. ....... . ......... . 
:15-04-1992 ........ . ... . ...................... . 
:De milieu-verantwoorde verbranding en ........ . 
verwerking van huisvuil en bedrijfsafval en .. . 
het optimaal (doen) benutten van de bij ..... . . 
genoemde verbranding vrijkomende energie. 

: 100 ....... . ...... . .. . . . ......... . ... .. .. . .... . 

:Douma, Taco Antonius . . ... . .. . . . .... . . . ....... . 
:27-10-1963, Oss ............. . ... .. . . .. . ...... . 
: de Egge 2, 8091NR Wezep . .. ......... . ... .. .... . 
: 01-03-2006 ..... .... .. . .. .. ..... . ... .... ... . .. . 
:Statutair directeur ..... . ... .. .......... . .... . 
:Alleen/zelfstandig bevoegd ..... ... . . ..... . ... . 

:van 't Noordende, Marc Maria .. . . . . ........... . 

Blad 00002 volgt. 



Dossiernummer: 20083308 

Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 

Gevolmachtigde(n) 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Inf unctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 
Aanvang (huidige) volmacht 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 
Aanvang (huidige) volmacht 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Ti tel 

Bevoegdheid 
Aanvang (huidige) volmacht 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Functie en infunctietreding 
Bevoegdheid 

05-02-2007 

Blad 00002 

Kamer van Koophandel West-Brabant 
Mozartlaan 7 

Postbus 3182 4800 DD Breda 

T 076 564 6800 F 076 564 6976 
E info@breda.kvk.ni I www.kvk.ni 

: 3 0- 06-1958, Bus sum ........................... . 
:Adres afgeschermd o.g.v. art. 32 Hrb, ........ . 
: 01-10-2003 ................................... . 

:Keus, Willem Adriaan ......................... . 
:08-05-1954, Hengelo (0) ...................... . 
:J. Brasserstraat 25, 4333MA Middelburg ....... . 
:01-06-2004 ............................. . ..... . 

:Diederen, Herman Servaas Willem .............. . 
: 16-12-1953, Munstergeleen .................... . 
:Raadhuisstraat 85, 6129CB Urmond ............. . 
: 16-05-1994 ................................... . 
:Manager technologie & ontwikkeling ........... . 
:Zie procuratieregeling AZN dd 1 juli 2006 .... . 
: 01-07-2006 ................................... . 

:Verkuijlen, Martinus Johannes Maria .......... . 
:14.:.06-1958, Berlicum ......................... . 
:Kampdijklaan 35, 5263CG Vught ................ . 
: 01-07-1997 ................................... . 
:Manager financien ....... .. ................... . 
:Zie procuratieregeling AZN dd 1 juli 2006. 
: 01-07-2006 ................................... . 

:Wilbers, Johannes Theodora Arnoldus .......... . 
: 06-02-1960, Weert ........................... . 
: Parklaan 15, 6006NT Weert ................... . 
: 01-07-1997 ................................... . 
:Manager directiesecretariaat, personeel & .... . 
organisatie .................................. . 

:Zie procuratieregeling AZN dd 1 juli 2006. 
: 01-07-2006 ................................... . 

:van Ruitenburg-Dijcks, Helena Petra Maria .... . 
: 24-05-1959, Oldebroek ........................ . 
:Emanuel van der Venstr 7, 5246CS Rosmalen .... . 
:Procuratiehouder, 01-07-2003 ................. . 
:Het voeren van onderhandelingen inzake het ... . 
aangaan van verzekeringen en het afwikkelen .. . 
van schadegevallen, is aanspreekpunt voor .... . 

Blad 00003 volgt. 



Dossiernummer: 20083308 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 

functietreding 
_ _._tel 
Bevoegdheid 

Blad 00003 

Kamer van Koophandel West-Brabant 

Mozartlaan 7 
Postbus 3182 4800 DD Breda 

T 076 564 6800 F 076 564 6976 
E info@breda.kvk.nl I www.kvk.nl 

verzekering voor zowel de vennootschap als ... . 
voor externen, voor het aangaan van . ..... . ... . 
verplichtingen boven een bedrag van EUR 25.000 
per geval dient de heer mr. J.T.A. Wilbers ... . 
mede te ondertekenen . . . ...... . . . .. .. .. . .... .. . 

:Martens, Cornelius Christianus Martinus .... . . . 
:02-11-1957, Gilze en Rijen ... . . . . . ....... . .. . . 
:M. Siegenbeekstraat 2, 4942VH Raamsdonksveer .. 
: 01-05-2006 ....... . . ... . . .. . .. ...... ... . .. .. .. . 
:Procuratiehouder ... . .... . .. .... . ... ....... ... . 
:Zie procuratieregeling AZN dd 1 juli 2006. 

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening. 

Breda, 05-02-2007 
Uittreksel is v 
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IMMISSIETOETS 

IMMISSIETOETS BEST AANDE EN NIEUWE LOZINGEN 

INVOERGEGEVENS OPPERVLAKTEWA TER INVOERGEGEVENS LOZING 

debiet 

diepte 

breedte 

achtergrond 

L 

rivier 1. 
kanaal I 
sloot of vaart I 
meer l· 

I bestaande lazing 

I nieuwe lozina 

debiet 

Q opp. 172,0 m3/s diameter pijp 

h 2 m stof 

b 500 m concentratie lazing 

Cw 0,800000 µg/I 

= 1000 m D 
ER 

MTR 

VR 

IMMISSIETOETS NIEUWE LOZING Cadmium 

stap 1 Ce >=VR? 
.J,. 

JA 
.j. 

stap2 delta C > [10%] . MTR? 

stap 3 

.J,. 

NEE 
.J, 

achtergrond Cw bekend? 
.J, 

JA 
-I-

delta C > [10%] . C? 

delta C25 >ER? ---+ NEE 

---+ NEE ---+ 

l• I 
I• ] 

Q lazing 8,4 

D 0,25 

Cadmium 

Ce 25,0 

= 79,000000 

= 2,000000 

= 0,400000 

1 

STOP 

STOFFENLIJST 

Arseen • 
Cadmium 
Ch room 

m3/uur Koper 
m Methyl-kwik 

Kwik 

µg/I Load .. 
µg/I M2s (= Cefdelta C2s) = 367 

µg/I delta C 25 = 0,07 µg/I 

µg/I c 25 = 0,87 µg/I 

ML l = Cefdelta CL) = 2319 

delta CL= 0,01 µg/I 

CL= 0,81 µg/I 

is breedte systeem >100 m? 



IMMISSIETOETS 

IMMISSIETOETS BESTAANDE EN NIEUWE LOZINGEN 

INVOERGEGEVENS OPPERVLAKTEWATER INVOERGEGEVENS LOZING 

debiet 

diepte 
breedte 

achtergrond 

L 

I rivier I• I kanaal I. sloot of vaart 
meer 

I bestaande lozing 
I nieuwe lozino 

debiet 

a opp. 172,0 m3/s diameter pijp 

h 2 m stof 

b 500 m concentratie lazing 

Cw 2,000000 µg/J 

= 1000 m CJ 
ER 

MTR 

VR 

IMMISSIETOETS NIEUWE LOZING Ch room 

stap 1 Ce>=VR? 

"" JA 
-), 

stap2 delta c > [10%]. MTR? 

stap 3 

"" NEE 

-!-
achtergrond Cw bekend? 

-1-

JA 

"" delta C > [10%]. C? 

delta C25 >ER? 4 NEE 

4 NEE 4 

l• I 
l• I 
a lazing 8,4 

D 0,25 

Ch room 

Ce 25,0 

·- 2100,000000 

·- 84,000000 

·- 2,400000 

l 

STOP 

STOFFENLIJST 

I Cadmium t~ ! lchroom 
Koper 

I m3/uur Methyl-kwik 
m Kwik 

Lood 
... \ µg/J Nikkel 

µg/J M25 (= Cefdelta c25) = 367 

µg/I delta C 25 = 0,07 µg/I 

µg/J c 25 = 2,06 µg/I 

ML l = Ce/delta CL) = 2319 

delta CL= 0,01 µg/I 

CL= 2,01 µg/I 

is breedte systeem >100 m? 



IMMISSIETOETS 

IMMISSIETOETS BESTAANDE EN NIEUWE LOZINGEN 

INVOERGEGEVENS OPPERVLAKTEWA TER INVOERGEGEVENS LOZING STOFFENLIJST 

rivier I• 
kanaal 

I ... sloot of vaart 
meer 

I bestaande lozing l• l Kooer .... 
I nieuwe lozing l• I Methyl-kwik -

Kwik -
debiet Q lozing 8,4 m3/uur Lood 

debiet Q opp. 172,0 m3/s diameter pijp D 0,25 m Nikkel 

diepte h 2 m 
breedte b 500 m 

stof Koper Zink 

concentratie lozing Ce 15,0 µg/I Naftaleen ... 

achtergrond Cw 0,350000 µg/I 

L = 1000 m CJ ER = 45,000000 µg/l M25 (= Ce/delta c25) = 367 

MTR = 3,800000 µgil delta C 25 = 0,04 µg/I 

VR = 1, 100000 µg/I c 25 = 0,39 µg/I 

ML l= Ce/delta CL)= 2319 
delta CL= 0,01 µg/I 

IMMISSIETOETS NIEUWE LOZING Koper 1 CL= 0,36 µg/I 

stap 1 Ce>=VR? 
.J, delta C25 > ER ? ~ NEE 

JA 
.j, is breedte systeem >100 m? 

stap2 delta C > [10%] . MTR? 
.J, 

NEE 
.j. 

achtergrond Cw bekend? 
.j. 

JA 
.J, 

stap 3 delta C > [10%] . C? ~ NEE ~ STOP 



IMMISSIETOETS 

IMMISSIETOETS BESTAANDE EN NIEUWE LOZINGEN 

INVOERGEGEVENS OPPERVLAKTEWATER INVOERGEGEVEl'\15 LOZING 

debiet 

diepte 

breedte 

achtergrond 

L 

rivier I• 
kanaal 

L sloot of vaart 

meer 

I bestaande lozing 

I nieuwe lozina 

debiet 

Oapp. 172,0 m3/s diameter pijp 

h 2 m st of 

b 500 m concentratie lazing 

Cw 0,150000 µg/I 

= 1000 m CJ 
ER 

MTR 

VR 

IMMISSIETOETS NIEUWE LOZING Kwik 

stap 1 Ce>=VR? 
.j, 

JA 
-l-

stap2 delta C > [10%) . MTR? 

stap 3 

.j, 

NEE 
.j, 

achtergrond Cw bekend? 
.j, 

JA 
.j, 

delta C > [10%). C? 

delta C25 > ER ? --> NEE 

--> NEE --> 

. .... 1 

l • l 
Q lazing 8,4 

D 0,25 

Kwik 

Ce 3,0 

= 13,000000 

= 1,200000 

= 0,070000 

l 

STOP 

STOFFENLIJST 

Cadmium .... 
Ch room -
Koper -

m3/uur Methyl-kwik 

I m Kwik 

Lood ] .... , 
µg/I Nikkel 

µg/I M25 (= Cefdelta c25) = 367 

µg/I delta C 25 = 0,01 µg/I 

µg/1 c 25 = 0,16 µg/1 

ML \=Ce/delta CL)= 2319 

delta CL= 0,00 µg/I 

CL= 0,15 µg/I 

is breedte systeem >100 m? 



I MM ISSIETOETS 

IMMISSIETOETS BESTAANDE EN NIEUWE LOZINGEN 

INVOERGEGEVENS OPPERVLAKTEWATER INVOERGEGEVENS LOZING · STOFFENLIJST 

rivier .... 
kanaal 
sloot of vaart 
meer "" 

I bestaande lazing l• l Cadmium .... 
I nieuwe lozino l• J Ch room 

,_ 

Koper 
,...._ 

debiet Q lazing 8,4 m3/uur Methyl-kwik 
debiet Q opp. 172,0 m3/s diameter pijp D 0,25 m Kwik 

diepte h 2 m 
breedte b 500 m 

staf Lood Lood 

concentratie lazing Ce 55,0 µg/I Nikkel I• 

achtergrand Cw 2,500000 µg/I 

L = 1000 m D 
ER = 3000,000000 µg/I M25 (= Cefdelta c25) = 367 

MTR = 220,000000 µg/I delta C 25 = 0,15 µg/I 

VR = 5,300000 µg/I c 25 = 2,64 µg/I 

ML l= Cefdelta CL)= 2319 

delta CL= 0,02 µg/I 

IMMl.SSIETOETS NIEUWE LOZING Load l CL= 2,52 µg/I 

stap 1 Ce>= VR? 
.j. delta C25 > ER ? 4 NEE 

JA 
.j. is breedte systeem >100 m? 

stap2 delta C > [10%] . MTR? 
.j. 

NEE 
J, 

achtergrand Cw bekend? 
J, 

JA 
.j. 

stap 3 delta C > [10%] . C? 4 NEE 4 STOP 



IMMISSIETOETS 

IMMISSIETOETS BESTAANDE EN NIEUWE LOZINGEN 

INVOERGEGEVENS OPPERVLAKTEWATER INVOERGEGEVEfllS LOZING 

de bi et 

diepte 
breedte 

achtergrond 

L 

rlvier ... 
kanaal 
sloot of vaart 

I bestaande lozing 
I nieuwe lazing 

meer ""' debiet 

Q opp. 172,0 m3/s diameter pijp 

h 2 m st of 
b 500 m concentratie lazing 

Cw 4,000000 µg/I 

= 1000 m D ER 

MTR 

VR 

IMMISSIETOETS NIEUWE LOZING Nikkel 

stap 1 Ce>=VR? 
.j. 

JA 
.j, 

stap2 delta C > [10%] _MTR? 

stap 3 

.j. 

NEE 
.j. 

achtergrond Cw bekend? 
.j, 

JA 
.j. 

delta C > [10%]. C? 

delta C25 > ER ? ~ NEE 

~ NEE ~ 

l• I 
l• I 
Q lazing 8,4 

D 0,25 

Nikkel 

Ce 15,0 

= 600,000000 

= 6,300000 

= 4, 100000 

1 

STOP 

STOFFENLIJST 

Cadmium ... 
Ch room --

Koper ----
m3/uur Methyl-kwik 

m Kwik 
Lood 

µgn Nikkel , ... 
µgn M25 (= Cefdelta c25) = 367 

µgn delta C 25 = 0,04 µg/I 

µg/I c 25 = 4,03 µg/I 

ML l = Ce/delta CL) = 2319 
delta CL= 0,01 µg/I 

CL= 4,00 µg/I 

is breedte systeem >100 m? 



IMMISSIETOETS 

IMMISSIETOETS BESTAANDE EN NIEUWE LOZINGEN 

INVOERGEGEVENS OPPERVLAKTEWA TER INVOERGEGEVENS LOZING 

debiet 

diepte 
breedte 

achtergrond 

L 

rivier .... 
kanaal 
sloot of vaart 

I bestaande lazing 

I nieuwe lozino 

meer ... debiet 

Q opp. 172,0 m3/s diameter pijp 

. h 2 m st of 
b 500 m concentratie lazing 

Cw 15,000000 µg/I 

= 1000 m D ER 

MTR 

VR 

IMMISSIETOETS NIEUWE LOZING Zink 

stap 1 Ce>= VR? 
.j. 

JA 
.i. 

stap2 delta C > [10%] . MTR? 

stap 3 

.j. 

NEE 
J, 

achtergrond Cw bekend? 
J, 

JA 
.j. 

delta C > [10%] . C? 

delta C25 > ER ? -+ NEE 

-+ NEE -+ 

l• I 
l • l 
Q lazing 8,4 

D 0,25 

Zink 
Ce 77,0 

= 370,000000 

= 40,000000 

= 12,000000 

I 

STOP 

STOFFENLIJST 

Koper .... 
Methyl-kwik ·--
Kwik 

....._ 

m3/uur Load 

m Nikkel 
Zink 

µg/I Naftaleen ... 
µg/I M25 (= Cefdelta c25i = 367 

µg/I delta C 25 = 0,21 µg/1 

µg/I c 25 = 15,17 µg/l 
ML t= Ce/delta CL)= 2319 

delta CL= 0,03 µg/I 

CL= 15,03 µg/I 

is breedte systeem >100 m? 



IMMISSIETOETS 

IMMISSIETOETS BESTAANDE EN NIEUWE LOZINGEN 

INVOERGEGEVENS OPPERVLAKTEWA TER INVOERGEGEVENS LOZING 

debiet 

diepte 
breedte 

achtergrond 

L 

rivier I• 
kanaal I. sloot of vaart 
meer 

f bestaande lozing 
I nieuwe lozina 

debiet 

Q opp 172,0 m3/s diameter pijp 

h 2 m st of 
b 500 m concentratie lazing 

VOCI ER x= 

Cw 1,000000 µg/I MTRx= 5 

= 1000 m VRx= 
~· _, . .. 

IMMISSIETOETS NIEUWE LOZING Stof X 

stap 1 Ce>=VR? 
.j. 

JA 
-l-

stap2 delta C > [10%] . MTR? 

stap 3 

.j. 

NEE 
,[, 

achtergrond Cw bekend? 
,[, 

JA 
.j. 

delta C > [10%]. C? 

delta C25 > ER ? 4 JA 

--+ NEE --+ 

1 • l 
I• 

Q lozing 8,4 

D 0,25 

StofX 
Ce 10,0 

I 

STOP 

m3/uur 

m 

µg/1 

STOFFIENLIJST 

gamma-HCH 
Heptachloor 
Heptachloorepoxide 
Chloordaan 
totaal Fosfaat 
totaal Stikstof 
Stof X 

delta CL= 

CL= 

1·1 
I I 

I 

II 
l• I 

9 

0,00 µg/I 

1,00 µg/I 

is breedte systeem >100 m? 



IMMISSIETOETS 

IMMISSIETOETS BESTAANDE EN NIEUWE LOZINGEN 

INVOERGEGEVENS OPPERVLAKTEWATER INVOERGEGEVENS LOZING 

debiet 

diepte 
breedte 

achtergrond 

L 

I rivler I• 
kanaal I. sloot of vaart 
meer 

I bestaande lozing 
I nieuwe lozinq 

debiet 

a opp. 172,0 m3/s diameter pijp 

h 2 m stof 
b 500 m concentratie lozing 

ERx= ER 

Cw 60000,000000 µg/I MTR x = #######- MTR 

= 1000 m VRx= VR 
.. _. ... .. 

IMMISSIETOETS NIEUWE LOZING StofX 

stap 1 Ce>=VR? 
.j. 

JA 
,!, 

stap2 delta C > [10%] . MTR? 

stap 3 

.j. 

NEE 
,J. 

achtergrond Cw bekend? 
,J. 

JA 
.j. 

delta C > [10%] . C? 

delta C25 > ER ? --+ JA 

--+ NEE --+ 

l• I 
l• I 
a lozing 6000 

D 1 

Stof X 

Ce 6000,0 

= 0,000000 

=- ''f!lll!ltf!!Jf!lf!I/! vu 
= 0,000000 

I 

STOP 

m3/uur 

m 

µg/I 

STOFFENLIJST 

gamma-HCH I• 
Heptachloor I 

I 

Heptachloorepoxide 

I Chloordaan 
totaal Fosfaat 1-totaal Stikstof 
Stof X I• 

L l'- '-'e L 3 
delta CL= 1770,27 µg/I 

CL= 47697,38 µg/I 

is breedte systeem >100 m? 



TAB 7 



Uitbreiding AZN met een vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 71 -
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FUGRO MILIEU CONSULT B.V. 

Dillenburgsingel 69 
Postbus 63 
2260 AB Leidschendam 
Tel. : 070-311 12 22 
Fax : 070-320 89 01 

Onze ref.: 8-607.5/11 O/Jsm/Eko 

Geachte heer Giljam, 

Aug. van Dijck-Petit 
Postbus 63 
4600 AB BERGEN OP ZOOM 
t.a.v. Ohr. A.J.C. Giljam 

Leidschendam, 4 april 1996 

Betreft: Milieukundio nulsituatie-onderzoek ten behoeve van de A Vl-Moerdiik 

Hierbij ontvangt u de resultaten van bovengenoemd onderzoek. 

In opdracht van Aug. van Dijck-Petit te Bergen op Zoom heeft Fugro Milieu Consult B. V. op 
bovengenoemd terrein de milieukundige nulsituatie vastgelegd op het moment van 
milieuvergunningverlening. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het ondiepe grondwater (inhomogene deklaag) bij alle 
installaties en/of activiteiten die potemieel bodembedreigend zijn en in het diepere grondwater 
(eerste watervoerende pak~et) rondom de slakkenopslag. Het onderzoek is toegespitst op de 
stoffen die hierbij relevant zijn. Het onderzoek is uitgevoerd conform het eerder opgestelde 
monitoringplan (rapport Fugro lngenieursbureau B.V. M-0319/001 d.d. 15 juni 1995). 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de van toepassing zijnde Nederlandse Eenheidsnormen 
(NENJ en/of de Voorlopige Praktijk Richtlijnen (V. P.R.). 

Voor het nulsituatie-onderzoek is gebruik gemaakt van de peilbuizen die geplaatst zijn zeals 
beschreven in het rapport M-0319 van Fugro lngenieursbureau. Direct voorafgaande aan 
ingebruikname van het slakkenterrein zijn: 

zeven peilbuizen bemonsterd waarvan de filters zijn afgesteld in het inhomogene deel van 
de deklaag (H1, HB3, H7, H12, H19, H23 en H25); 
drie peilbuizen bemonsterd waarvan de filters zijn afgesteld in het eerste watervoerende 
pakket (01, D2 en 04). 

Er was tevens een bemonstering gepland van het ondiepe grondwater uit H10. Deze peilbuis 
bleek echter niet aanwezig te zijn. 

Hoofdkantoor: Eusebiusplein 44. 6811 HG Arnhem. 
Handelsregister Utrecht 30113932. ABN.AMRO Den Haag 51.52.75.107. Postbank 358984. 
Kantoren te Arnhem. Alphen aid Rijn. Groningen. Leidschendam. l\daastricht. Nieuwegein. 

Fugro Milieu Consult 8.V. maakt deel uit van Fugro N.V. Uitvoering opdrachten volgens vigerende algemene voorwaarden. 
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FUGRO MILIEU CONSULT B.V. 

Onze ref.: 8-6075/11 O/Jsm/Eko Datum: 4 april 1 996 Pag .: 4 

Tabet 1 A: Toetsiny van de ana/yseresultaten grondwatermonsters; inhomogene dee/ deklaag 

Parameters 

Boring Wl 
Monster Hl 
datum bemonstering 1 -3-96 

ZWARE METALEN: 
Arseen (As) . 
Cadmium !Cd) -
Chroom (Cr) . 
Koper (Cu) 
Kwik IHg) . 
Nikkel !Nil . 
Lood !Pb) . 
Zink !Zn) 
Cobalt (Co) . 

Minerale olie . 
BTEXN 
Benzeen 
Tolueen . 
Ethylbenzeen . 
Xylenen -
Naftaleen 

VOCI 
Dichioormethean . 
Trichloormethaan . 
Tetrachloormethaan . 
1 ,2-dichloorethaan . 
Trichloorethaan 
Tetrachlooretheen 

PAK-toteal . 

Legenda ; 
n.a. niet aangetoond; 

W2 
H3 

1-3-96 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

-

. 

. 

Grondwetermonsters 

W3 W5 W6 
H7 Hl2 Hl9 

1-3-96 5-3-96 S-3-96 

. . . 
- - -. . 
- - -
. . 
. -
- . . 

. . 
- . 

- . 

. - -
- . -
. . -
- . -

- -

. . -. - . 

. . -
- -

. -

. . . 

. . . 

concentratie lager den of gelijk aan de streefwaarden; 

W7 
H23 

29-2-96 

-
-
. 

-
. 
. 

. 

. 

-
. 
. 
. 
. 

. 
-
: 
. 

. 

•• 
concentratie boven de streefwaarden en lager dan de waerde IS+ ll/2; 
concentratie gelijk ean of boven (S + 1)/2 en lager den de interventiewaarden; 
concentratie gelijk aan of boven de interventieweerden; 

blanco niet bepeald. 

ws 
H25 

1-3-96 

. 

. 

. 

. 

-

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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FUGRO MILIEU CONSULT B.V. 

Onze ref.: 8-6075/11 O/Jsm/Eko Datum: 4 april 1 996 Pag.: 6 

Tabel 18: Analyseresultaten a/yemene waterkwaliteitsparameters {in µy//J; inhomogene dee/ 
deklaag, vervolg 

PBrBmeters GrondwBtermonsters 

Boring W6 W7 W8 
Monster H19 H23 H25 
datum bemonstering 5-3-96 29-2-96 1-3-96 

EOX n.B. g n.a. g n.a. g 

FENCL-INDEX n.e. n.a. - n.a. 

Antimoon n.a. g n.a. g 1 .o g 
Barium 400 g 580 g 920 g 
Vanadium n.a. g n.a. g n.a. g 
fluoride (in mg/I) 8,5 II 15 # 1 1 # 
CZV (in mg/I) 110 g 150 g 160 g 
N-Kjeldahl (in mg/I) 14 II 10 # 6,5 # 
Chloride (in mg/I) 2100 ., 1600 ., 1700 ., 
Sulfaet (in mg/I) 41 SS - 1200 •11 

Geleidbaerheid (Egv) (in ms/m) 735 645 740 
Zuurgraed (pH) 7,0 7, 1 7,0 

Legenda: 
n.a. : niet eengetoond; 

: er worden geen normen overschreden; 
: concentratie boven de norm uit het lozingsbesluit; 

# : concentratie boven de AMK-2000 norm; 
g : geen normen voorhanden. 

----~-- ---.. ·- ~ - ~· - ··· 
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FUGRO MILIEU CONSULT B.V. 

Onze ref.: 8-6075/11 O/Jsm/Eko Datum: 4 april 1 996 

Tabet 28: Analyseresultaten algemene waterkwaliteitsparameters (in µg/I); eerste 
watervoerende pakket 

Parameters G rondweterTTionsters 

Boring W9 W10 
Monster 01 D2 
datum bemonstering 1-3-96 5-3-96 

EOX n.e . g n.a. g 

FENCL-INDEX n.e . n.e. . 

Antimoon n.e. g n.a. g 
Berium 150 g 120 g 
Vanadium n.e. g n.a. g 
fluoride (in mg/11 1,2 - 0,3 -
CZV (in mg/II 44 g 60 g 
N-Kjeldahl (in mgll) 8.4 - 11 . 
Chloride (in mg/I) 70 . 110 
Sulfeet (in mg/1) 8,8 . 8,9 . 
Geleidbeerheid (Egv) 147 96 
Zuurgreed (pH) 7,0 6,6 

legende: 
n.e. : niet eengetoond; 

: er worden geen norTTien overschreden: 
: concentretie boven de norm uit het lozingsbesluit; 

# : concentratie boven de AMK-2000 norm: 
g : geen norTTien voorhenden. 

Conclusies 

grondwater lnhomogene dee/ deklaag 
Uit de resultaten blijkt het volgende: 

W11 
04 

5-3-96 

n.e. g 

n.e. -
n.e. g 
110 g 
n.e. g 
0,3 -
44 g 
12 . 

, 20 . 
8,9 . 
83 
6,6 

Pag.: 8 

in de grondwatermonsters uit de peilbuizen Hl en H3, ten zuiden van het 
slakkenopslagterrein, komt cadmium voor in een concentratie boven de streefwaarde maar 
beneden het criterium voor nader ondel'2oek. Een mogelijke ool'2aak van deze licht 
verhoogde concentratie is niet bekend. Verder warden er geen streefwaarden 
overschreden; 
over het gehele terrein komen fluoride, stikstof-Kjeldahl en chloride voor in concentraties 
die de kwaliteitsdoelstellingen voor het jaar 2000 ov·erschrijden. Voor chloride warden 
tevens de normen uit het .lozingenbesluit overschreden. Plaatselijk bij H 1, H3, H7. H 12 en 
H25 warden tevens voor sulfaat de normen uit het AMK-2000 en het lozingsbesluit 
overschreden; 
de gemeten waarden voor de Egv zijn aan de hoge kant. De gemeten waarden voor de pH 
zijn normaal te noemen voor grondwater in de omgeving; 
van de parameters waarvoor geen toetsingswaarden voorhanden zijn, kan worden 
opgemerkt dat voor barium een drinkwaternorm is opgesteld. De concentratie barium blijkt 
deze drinkwaternorm uit het waterleidingenbesluit (200 mg/l) te overschrijden: 
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OPMEAKING; 
Geplande peilbuislokaties lij11 weergegeve 
Werkelijke lokaties kc ,nen af w ijken • 

Volgens informatie verstrekt d.d. 06107195 is de reservering 
slakopslag niet meer actueel; 

Schaal, l 
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terrein wordt inclusief reservering in Mn geheel aongelcgcJ . 

PEILB UIZENNET : FILTERS IN HET EERSTE WATERVOEREND PAKKET (Pb-D) 

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK TERREIN AVI-MOERDIJK 
Opdr . : I 
Bi j l . : 
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FUGRO MILIEU LABORATORIUM B.V. 

re1 ... .., .. _ .... _s,,~ ... -- · ·- ._ .. __ , __ _ = :..:..':.=::.=·=-
~----=----,-,----~~-=-~~:-:-:-=-o~~~-:-""'.""'""":-----~---~~-~-=-~~--.--::--:-~~-·~ 

· ·· ~chtgever : Fugro Mili eu Consult b.v F\Jgro Milieu 

rm I : 

I 

I 
I .__._ 

I 
I 
II 
I 
I 

, 
r 

Kontaktpersoon : E.L.D. Korvin; laboratorium B.V. 
Projeci: nr. ~075/110 Sleperweg 36 
Qnscbrijvinq AVI-M::>erdijk 6222 NK Maastric:ht 
Aankcmst Monsters 04-03-1996 Telefoon 043-36901.ll 
Projeci: nr. I.ab : lr-16071 Telefax 043-3690125 

[Boring Dieot e Meng en 
-

1. IJ1 : H 1 

2. IJ2:H3 

3. \l3 :H7 

4. 1.14 : H10 

5. IJ5 :H12 

GRONDWATER 1 2 3 4 5 

pH f- 1 6.9 6.9 6.9 jC.- C) 

EGV (mS/ m) 56.5 580 I 5Tl I -
61 -

ZWARE METALEN 
Ar seen < 5 < 5 < 5 <5 
cacm i1n < 0.4 < 0.4 0.4 

I < 0.4 
Ch roan 2 2 1 < 1 
ICcper 1 < 1 _,,. ., 

'..J. 6 
l:wik < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
Nili:kel <5 < 5 < 5 < 5 
Lood <5 < 5 <5 < 5 
Zinic 29 < 20 38 Tl 
Cabal t # < 5 < 5 < 5 9 
Antim:>ai # < 1 < 1 < 1 < 1 
Bariun # 960 850 1000 370 
Vanadiun # < 5 < 5 < 5 < 5 
BETX 
Benzeen < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 
Ethylbenzeen < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 
Tolueen < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 
Xylenen < 0.20 < 0.20 < 0.20 < r ..,0 
~ Chromatogram , , , , 
BETX ( totaal) 

.. 

Moot resultaten in µg/l ; n.a. = niet aantoonbaar; # = niet geaccredit~rd Blad 1 van 9 

Hoofd laborant Hoof d 
.. · ·:::::-------... ... --·; 

M.M.L. Lousberg 

Datum __ _ B~jl.~ge 
---··--··-- ·- ·- · ----·---·-· - ··---

13-03-1996 Anaivse!Ttetnooes en de1ecuec;r€:r.zen B-6075/110 
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FUGRO MILIEU LABORATORIUM 8.V. 

cp:irachtgever 
Kontaktpersoon 
Project nr. 
Omschrijvirg 
Aankanst M:ll1sters 
Project nr. I.ab 

Boring 

1. IJ1 : H1 

2. ll2:H3 

3. \l3:H7 

4. 1.14:H10 

5. 115:H12 

GRONOOATER 

PAK 
Naftaleen 
Acenaftaleen 
Acenatteen 
Fluoreen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fl uorantheen 
Pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 

Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Dibenzo(ah)anthreceen 
Benzo(ghi)peryleen 
I ndeno( 123cd )pyreen 

PAK VROM (totaal) 
PAK EPA (totaal) 
EOX 
FENOL 
NAPI'ALEEN 
czv (rnq/l) 
N-Kjeldahl (mq/l) 
Sulfaat (rnq/l) 
Fluoride (TOCJ/l) 
Chloride (mall) 

Fugro Milieu Consult b.v 
E.L.D. Korv:in:J 
B-6075/llO 
AVI-Moerdi.jk 
04-03-1996 
Ir-16071 

Dieote Hengen 

1 2 

< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < O.l.O 
< 0.10 < 0.10 
< 0.20 < 0.20 
< 0.10 < 0.10 
< 0.35 < 0.35 
< 0.20 < 0.20 
< 0.10 < O.l.O 
< 0.15 < O.l5 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< 0.15 < 0.15 

I < 1 I < 1 
I < 2 I < 2 
I I 

#I 78 96 
#I 7.7 I 10.0 
#I 360 280 
~ 2.5 5.1 lT 

# 1300 j 1300 

I 

I 

Hoot : resultaten in ~g/l; n.a. = niet aantoonbaar; # = niet geaccrediteerd 

Hoof d I.aborant n . - - ·~--··· · 
Jrh/ 
M~~erg 
Datum 

3 

< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.20 
< 0.10 
< 0.35 
< 0.20 
< 0.10 
< 0.15 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.15 

<l 
< 2 

100 
10.0 

280 
6.3 I 

1300 

Fugro Milieu 
Iaboratorium B.V. 
Slepe.rwe:J 36 
6222 NK Maastricht 
Telefcx:m 043-3690111 
Telefax 043-3690125 

4 5 

< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 

' < 0.10 
< 0.20 
< 0.10 
< 0.35 
< 0.20 
< 0.10 
< 0.15 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.15 

< 1 
I < 2 

I 130 
I 11 
I 140 

6.5 
1900 

Blad 3 van 9 

Hoof d 

--·-·-Ordernr- ... ------- Bijlage 

. 
1 

I 
I 
I 
I 
i 
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FUGRO MILIEU LABORATORIUM 8.V. 

Opdrachtgever 
I<ontaktperscon 
Project nr. 
Qn.schrijviI-1; 
Aankanst M:>nsters 
Project nr. I.ab 

Boring 

l. ~:H19 
2. 'J7:H23 

3 . l\!8:H25 

4. W9:01 

5. 1110:02 

GRONDWATER 

iVOCL 
Di d1 loornEthaan 
1.1 dichloorethaan 
Tri ch L oonnethaan 
1. 1.1 trichloorethaan 
Tetrachloonnethaan 
1.2 dichloorethaan 
Trichlooretheen Ctri) 
1.1.2 trichloorethaan 
Tetrachlooretheen (per) 
C4:rn Chromatogran 
IMINERALE OLIE GC 
Fraictie C10·C12 
Fralctie C12-C20 
Fralctie C20-C30 
Fralctie C30-C40 
lnd.fralc. C6-C10 
Tota al Minerale 

FUgro Milieu Consult b.v 
E.L.D. Korving 
B-6075/110 
AVI-Moerdijk 
04-03-1996 
L-16071 

Diepte Meng en 

1 2 

I 

< 0.1 < 0.1 
< 0.1 < O.l 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.1 < 0.1 
< 0.05 < 0.05 
< 0.1 < 0.1 
< 0.05 < 0.05 

1 1 

n.a. n.a. 
n.a. n.a. 
n.a. n.a. 
n.a. n.a. 

- . 
Olie 

Moot resultaten in µg/L; n.a. = niet aantoc:obaar; # = niet geaccrediteerd 

Hoofd I.aborant 

Datum - . - --·---- ·-- ... 

13-03-1996 Ar:a1vsemernoc:es en oe1ec:1egrenzen 

3 

< O.l 
< 0.1 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.05 

1 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

-

1 

FUgro Milieu 
I.aboratorium B. v. -
Sleperweg 36 
6222 NK Maastricht 
Telefoon 043-3690111 
Telefax 043-3690125 

4 I 5 
I 

-
< 0.1 < (· 
< 0.1 < 0.l. 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 ' < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.1 < O.l 
< 0.05 < 0.05 
< 0.1 < 0.1 

0.07 < 0.05 
1 

n.a. n.a. 
n.a. n.a. 
n.a. n.a. 
n.a. n.a. 
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Boring Diepte Hengen 
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4. 
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GRONIMATER 1 .2 

I 
pH r-J l 6.6 I 
EGV (mS/m) I 83 I 
ZWARE METALEN 
Arseen <5 
Cadnil.JTI < 0.4 
Ch roan < 1 
Koper 6 
i::wilc < 0.05 
Mikkel 8 
Lood < 5 
Zir* 250 
Cobalt # 20 
AntiRDon # < 1 
Bari Ult # 110 
VanadiUll # < 5 
BETX 
Benzeen < 0.20 
Ethylbenzeen < 0.20 
Tolueen < 0.20 
Xylenen < 0.20 
Opn Chromatogran , 

I BE'TX (totaal) 
Noot : r~ultaten in ~g/l; n.a. = niet aantoonbaar; # = niet geaccrediteerd 

Hoof d laborant 

·- ·--- ---- ·--------
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~chtgever 
Kontakt:persoon 
Project nr. 
Onschrijvin3' 
Aankcmst funsters 
Project nr. DID 

Boring 

1. 1./1, :04 

2. 
3. 
4. 
5. 

GRONI:MATER 

PAK 
Naftaleen 
Aeenaftaleen 
Acenafteen 
Fluoreen 
Fenanthreen 
Anthreceen 
Fluorantheen 
Pyreen 
Benzo(a)anthreceen 
Olryseen 
Benzo(b)f lu:irantheen 
Benzo(k)flu:irantheen 
Benzo(a)pyree"I 
Dibenzo(ah)anthraceen 
Benzo(gh i )peryleen 
I ndeno ( 123c.d) pyreen 
PAK VROM (totaal) 
PAK EPA (totaa·l) 
EOX 
FENOL 
NA.FI' ALEEN 
czv (rocr/l) 
N-Kjeldahl (rna/l) 
Sulfaat (mq/l) 
Fluoride (mg/l) 
Chloride (mq/l) 

Fugro Milieu Consult b.v 
E.L.D. Korving 
B-6075/llO 
AVI-Moerclijk 
04-03-1996 
lr-16071 

Dieote Meng en 

1 2 

I 

< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.20 
< 0.10 
< 0.35 
< 0.20 
< 0.10 
< 0.15 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.15 

I < 1 I 
I 

< 2 I 
I 

... 44 I 'If 

#I 12 I 
#I 8.9 I 
# 0.30 
... 120 I TT 

I 
I 

Moot : resultaten in µg/l; n.a. = niet aentoa-baar; # = niet geaccrediteerd 

Hoof d I..aborant 
~~------ · 

I M.M.L. Lousberg 

Datum ----=-----·· --- - -· --··--·-·- ···-
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TOETSINGSWAARDEN STANDAARDPARAMETERS GRONDWATER 

Onderstaande toetsingswaarden zijn gepubliceerd in de staatscourant van 24 mei 1 994. 

PARAMETER GRONDWATER l,ugll) 

streefwearde (S+ll/2 interventiewaerde 

ZWARE METALEN 
Arseen (Asl 10 
Cadmium (Cd) 0,4 
Chroom (Crl 1 
Koper !Cul 15 
Kwik (Hg) 0,05 
Nikkel (Nil 15 
Lood (Pb) 15 
Zink (Znl 65 

PAK 
Naftaleen 0.1 
Fenanthreen 0.02 
Anthraceen 0.02 
Fluorantheen 0.005 
Benzo(alenthreceen 0.002 
Chryseen 0.002 
Benzolklfluoranthaen 0.001 
Benzo(a)pyreen 0.001 
Benzo(g,h,i)pery(een 0.0002 
lndeno(1 ,2,3-c,d)pyreen 0.0002 

BTEX 
Benzeen 0,2 
Tolueen 0,2 
Ethylbenzeen 0,2 
Xylenen 0,2 

VOCI 
Dichloormetheen 0,01 
Trichloormethaan 0,01 
Tetrachloormethaan 0,01 
1 ,2 Dichloorethaan 0,01 
Trichlooretheen 0,01 
Tetrachlooretheen 0,01 

Minerele olie 50 

OVERIGE NORMEN {voor zover bekendl: 

Fluoride 
Feno I 
Sti kstof-Kjelda h I 
Sulfaat 
Chloride 
Barium 

AMK-Norm 2000 

1500 µg/I 
2,0 µg/I 

2200 µg/1 
, 00.000 µgfl 
200.000 µg/I 

TOETSINGSWAARDEN GRONDWATER 

A Vl-Moerdijk 

Lozingsnorm 

15 mg/I 
100 mg/I 
200 mg/I 

35 60 
3,2 6 
15,5 30 
45 75 
0, 175 0,3 
45 75 
45 75 
430 800 

35 70 
) 

2.5 5 
2.5 5 
0.5 1 
0.25 0.5 
0.025 0.05 

0.025 0.05 
0.025 0.05 

0.025 0.05 
0.025 0.05 

15 30 
500 1000 

75 150 
35 70 

500 1000 
200 400 

5 10 
200 400 

250 500 

20 40 

325 600 

Drinkwaternorm 

200 µg/I 

Opdr .: B-6075/11 (' 
Bijl.: 

---~~- - · --··---·--···· 
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Verantwoording 

Titel Bodemrisico-inventarisatie AZN te Moerdijk 
Opdrachtgever NV Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) 
Projectleider Alice van Es 
Auteur(s) Angelique Allart, Hanneke Stalk 
Projectnummer 4332755 
Aantal pagina's 45 (exclusief bijlagen) 
Handtekening j ~ 

Datum b112 jull 2004 

Colofon 

Tauw bv 
Business Unit Bedrijven 
afdeling Rotterdam 
Rhijnspoor 209 
Postbus 6 
2900 AA Capelle aid IJssel 
Telefoon (01 O) 288 61 oo 
Fax (010) 288 61 66 

Niets uit deze uitgave mag warden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtge.ver of 
Tauw bv. 
Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw bv een hoge prioriteit. Tauw hanteert 
daartoe een managementsysteem dat is gecertiflceerd dan wel geaccrediteerd volgens: 

. NEN-EN-ISO 9001. 

R001 -4332755AEL-D02-R 
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Samenvatting 

Achtergrond 
In opdracht van NV Afvalverwerking Zuid-Nederland (verder AZN genoemd) heeft Tauw een 
bodemrisico-inventarisatie conform de "Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
bedrijfsmatige activiteiten (NRB)" uitgevoerd bij AZN te Moerdijk. De bodemrisico-inventarisatie 
heeft tot doel inzicht te verschaffen in het bodemrisico van de bedrijfsmatige activiteiten op de 
locatie en daarmee een basis te bieden voor het verder beperken van deze bodemrisico's. 

De uitvoering van de inventarisatie vloeit voor uit voorschift 4 van de vigerende Wet 
milieubeheer (Wm) vergunning. 

Beleid, procedures en organisatie 
Binnen AZN zijn diverse mechanismen werkzaam die een zekere mate van bodembescherming 
garanderen. In dit verband moet vooral gedacht worden aan de continue aandacht voor orde en 
netheid 1 de aanwezige laad- en losprocedures, het preventief onderhoud en eigen inspecties 
tijdens de shifts. Daarnaast vinden er interne audits plaats in het kader van milieu- en 
kwaliteitszorg. 

Beoordeling specifieke bedrijfsactiviteiten 
De bodemrisico's van diverse afzonderlijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld en de resultaten 
zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

R001-4332755AEL-D02-R 3 
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Activiteit NRB categorie Eindemissie- Bodemrisico Aandachtspunt Verbeteroptie 
& variant score 

1. Opslagtanks ammonia 1.3, VII 1 Verwaarloosbaar - -

2. Opslagtanks kooldioxide 1.3, VII 1 Verwaarloosbaar - -

3. Los- en laadplaats ammonia en 2.1, VI 1 Verwaarloosbaar - -
kooldioxide 

4. Los- en laadplaats natronloog en 2.1, VI 1 Verwaarloosbaar - -
zoutzuur 

5. Vulpunten (ammonia, kooldioxide, 2.1, IX 1 Verwaartoosbaar - -
natronloog, zoutzuur) 

6. Percolaatput 1.4, II 1 Verwaarloosbaar - -

7. Percolaatbassin 1.4, II 1 Verwaarloosbaar - -

8. Spoelplaats vrachtwagens 4.2, VIII 1 Verwaarloosbaar - -
9. Opslag bodernas (slakken) 3.1, II 1 Verwaartoosbaar - -

10. Slakken Opwerking lnstallatie 4.2, VI 1 Verwaarloosbaar - -
11. Ontwateringscontainer 3.3, Ill 1 Verwaarloosbaar - -
12. Opslag en verlading metalen 3.1en2.1, 1 Verwaarloosbaar - -

IVenVI 
13. Laadbrug bodemas voor schepen 3.2, n.v.t. 1 Verwaarloosbaar - -

14. Dieseltank in de garage 1.3, VI 1 Verwaarloosbaar - -

R001-4332755AEL-D02-R 4 
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Activiteit NRB categorie Eindemissie- Bodemrisico Aandachtspunt Verbeteroptie 
& variant score 

15. Garage 5.3, n.v.t. 2 Verhoogd - Aandacht voor 
oppervlaktebeschadigingen van 
de vloer, vaten vrij van de grand 
olaatsen. 

16. Opslagtanks ontgasssingswater uit 1.2, IV 1 Verwaarloosbaar - -
de rookgasreiniger 

17. Technisch magazijn 5.3, VI 1 Verwaarloosbaar - -
18. Acculaadstation 4.1, II 1 Verwaarloosbaar - -
19. Technische dienst 5.3, VI 2 Verhoogd - Procedures voor regelmatig 

onderhoud van apparatuur. 
20. Olie en vet opslag 3.3, Ill 1 Verwaarloosbaar - -
21. Bouwkundige werkplaats 5.3, II 1 Verwaarloosbaar - -
22. Emra werkplaats 5.3, II 1 Verwaarloosbaar - -

23. Grijpers werkplaats 5.3, II 1 Verwaarloosbaar - -

24. Chemicalien opslag 3.4, VII 2 Verhoogd - Vaten vrij plaatsen van de grand, 
zodat visuele inspectie mogelijk 
is. 

25. Lange delen magazijn 5.3, VI 1 Verwaarloosbaar - -
26. Aanzuigpunten 2.1, Vil 2 Verhoogd - Lekbak. 

27. Vulpunten dieseltanks 2.1,n.v.t 1 Verwaarloosbaar - -

28. Container opslagplaats 3.2, IV 1 Verwaarloosbaar - -

R001-4332755AEL-002-R 5 
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Activiteit NRB categorie Eindemissie- Bodemrisico Aandachtspunt Verbeteroptie 
& variant score 

29. Pompen algemeen 2.3, VII 1 Verwaarloosbaar - -
30. Verkleiner 4.2, n.v.t. 1 Verwaarloosbaar - -
31 . Bodemasbunker en grofvuilbunkers 3.1, II 1 Verwaarloosbaar - -

32. Verlading van vliegas, filterkoek en 3.2, IV 1 Verwaartoosbaar - -
gips 

33. Havarie tanks 1.2, IV 1 Verwaarloosbaar - -
34. Opslagtank natronloog 1.3, VI 1 Verwaarloosbaar - -
35. Opslagtank TMT15 en zoutzuur 1.2, IV 1 Verwaarloosbaar - -
36. Bovengrondse leidingen 2.2, VI 1 Verwaarloosbaar - -

37. Ondergrondse leidingen ammonia 2.2, II 1 Verwaarloosbaar - -
en kooldioxide 

38. Ondergrondse leidingen 2.2, I 1 Verwaarloosbaar - -
percolaatwater 

39. Bedrijfsriolering 5.1 , I 2 Aanvaardbaar - -

R001-4332755AEL-D02-R 6 
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Activiteiten met een "hoog" of "verhoogd" bodemrisico hebben bij AZN vooral betrekking op de 
opslag van emballage, de bedrijfsriolering, ondergrondse leidingen en activiteiten in 
werkplaatsen met een continue belasting van de vloer waarbij onvoldoende aandacht is 
geschonken aan orde en netheid. Aanvullende beschermende fysieke voorzieningen en/of 
beheermaatregelen zijn noodzakelijk om de bodemrisico's aanvaardbaar of verwaarloosbaar te 
maken. 

De bodemrisico's van de overige activiteiten die in deze rapportage zijn beschreven, zijn 
beoordeeld als verwaarloosbaar. Het wordt evenwel aanbevolen aandacht te blijven besteden 
aan eventuele onregelmatigheden en desgewenst aanvullende beschermende maatregelen te 
treffen. 

Het verdient aanbeveling een plan van aanpak op te stellen om de verbeteropties en 
aandachtspunten uit deze rapportage te implementeren. Door uitvoering te geven aan de 
verbeteropties en aandachtspunten die in deze rapportage zijn benoemd, kan voor het gehele 
bedrijf een verwaarloosbaar dan wel aanvaardbaar bodemrisico warden gerealiseerd en 
geborgd. 

R001-4332755AEL-D02-R 7 
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1 lnleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van AZN heeft Tauw een bodemrisico-inventarisatie conform de "Nederlandse 
Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB)" uitgevoerd. AZN is gevestigd op 
het industrieterrein Moerdijk. 
De uitvoering van de bodemrisico-inventarisatie vloeit voort uit vergunningsvoorschrift 4 van de 
Wm-vergunning. De bodemrisico-inventarisatie heeft tot doel inzicht te verschaffen in het 
bodemrisico van de bedrijfsmatige activiteiten op de locatie en daarmee een basis te bieden 
voor het verder beperken van deze bodemrisico's. De inventarisatie bestond onder meer uit een 
inspectie/rondgang over het terrein waarbij relevante bedrijfsonderdelen zijn beoordeeld. Naast 
deze visuele beoordeling is de effectiviteit van bedrijfsprocedures, inspecties en 
controlemechanismen beoordeeld en is de uiteindelij ke risicoclassificatie op basis van de 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald. 
De bodemrisico-inventarisatie is uitgevoerd op 15 juni 2004 door mevrouw ing. H. Stalk en 
mevrouw ing. A. Allart van Tauw bv. en namens AZN begeleid door de heren 
ir. L.F.J. Sijstermans en P. Haanskorf. 

In dit rapport zijn de resultaten van de inspectie en de risicoclassificaties van de diverse 
relevante bedrijfsonderdelen van AZN beschreven. 
Opgemerkt dient te warden dat activiteiten die redelijkerwijs geen bodemrisico met zich 
meebrengen hier verder buiten beschouwing zijn gelaten. Het gaat dan om activiteiten waarbij 
inpandig enkel met vaste stoffen wordt gewerkt, activiteiten die gesitueerd zijn op 
(tussen)verdiepingen van gebouwen en kantoorgerelateerde activiteiten. 
Verder wordt opgemerkt dat de beoordeling een momentopname betreft. Als gevolg van 
veranderingen in de bedrijfsvoering en/of (nieuwbouw) activiteiten kan de bodemrisicosituatie in 
de loop van de tijd veranderen. 

1.2 Bedrijfsbeschrijving 

AZN is een afvalverbrandingsinstallatie. De voornaamste activiteit is verbranden van 
huishoudelijk afval. Het afval wordt aangevoerd in containers en opgeslagen in bunkers. 
Vervolgens wordt het afval verbrand en de bodemassen opgewerkt en opgeslagen. 

Binnen de inrichting kunnen de navolgende bodembedreigende activiteiten warden 
onderscheiden: 
- Diverse opslagen van restproducten, (smeer)olien en chemicalien. 
- Laad- en losactiviteiten. 
- Bulkopslag vliegas, grofvuil en bodemas. 
- Opslagbassin voor percolaatwater. 
- Werkplaatsen met en zonder opslag. 
- Proces. 

ROD 1-4332755AEL-D02-R 9 
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2 Preventieve bodembescherming (NRB) 

2.1 Achtergrond 

Bodemrisico's warden beperkt door een afgestemde combinatie van bodembeschermende 
voorzieningen en beheermaatregelen. Binnen de NRB warden diverse voorzieningen en 
verschillende mogelijkheden van beheermaatregelen onderkend om het bodemrisico effectief 
aan te pakken. Vaak kan met organisatorische maatregelen het bodemrisico van 
bedrijfsactiviteiten verwaarloosbaar warden gemaakt. Strikte voorwaarden zijn dat de 
noodzakelijke maatregelen aantoonbaar zijn, en dat deze doelmatig warden uitgevoerd. 
Echter, niet bij alle activiteiten volstaan alleen beheermaatregelen om het bodemrisico tot een 
acceptabel niveau terug te dringen. In dat geval moeten de al aanwezige fysieke voorzieningen 
warden verbeterd en/of moeten aanvullende voorzieningen warden aangebracht. 
Samengevat kan warden gesteld dat voorzieningen en beheermaatregelen op elkaar moeten 
warden afgestemd. Minder effectieve voorzieningen vergen zwaardere beheermaatregelen en 
omgekeerd. 

De NRB onderkent dat het in bestaande situaties redelijkerwijs niet altijd mogelijk is 
bodemrisico's verwaarloosbaar te maken. In die gevallen kan soms een niet-verwaarloosbaar 
bodemrisico in een aanvaardbaar bodemrisico warden omgezet. Randvoorwaarden hiervoor 
zijn snelle en effectieve signalering van bodembelasting en anticipatie op herstel van de bodem 
bij een eventuele bodembelasting. Media 2003 verscheen een uitbreiding op de NRB waarmee 
de mogelijkheid werd geopend om bodemrisico's aanvaardbaar te maken met "geborgd 
bodemincidentenbeheer". Geborgd bodemincidentenbeheer omvat: 
- vroegtijdig signaleren van bodemincidenten 1 d.m.v. lekdetectie, monitoring van de 

bodemkwaliteit, dan wel door frequente inspectie van apparatuur en toezicht op 
handelingen; 
onmiddellijk en effectief ingrijpen om de bodemkwaliteit te herstellen na een opgetreden 
bod em incident; 
kwaliteitsprocedures die voorzien in een aanpassing van de werkinstructies, toezicht 
aanpassing van apparatuur en/of verbeterd onderhoud opdat een herhaling van een 
opgetreden bodemincident wordt voorkomen. 

Opgemerkt wordt ten slotte dat de aard en de hoeveelheid van de betrokken stoffen van 
ondergeschikt belang is bij het beoordelen van het bodemrisico. Alleen als onomstotelijk kan 
warden aangetoond dat vrijkomende stoffen niet in de bodem zullen indringen of dat de 
hoeveelheid of samenstelling geen merkbare verandering van de bodemkwaliteit kan 
veroorzaken, is het bodemrisico op voorhand verwaarloosbaar. 

Onder een bodemincident word! hier verstaan een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat 
dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins 
is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden. 

R001-4332755AEL-D02-R 10 



~ Tauw 

BRIAZN 

2.2 Maatregen en voorzieningen 

2.2.1 Organisatorische beheermaatregelen 

In situaties waar het bodemrisico met fysieke voorzieningen wordt beperkt, kan de 
doelrnatigheid warden bepaald door beoordeling van de technische staat van de voorziening of 
(bij visueel inspecteerbare bouwkundige voorzieningen) door de aanwezigheid van een geldige 
PBV Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen. In situaties waarin de fysieke voorzieningen niet 
afdoende zijn om het bodernrisico te beperken, zal het vertrouwen in de effectiviteit van 
maatregelen rnoeten blljken uit (interne) rapportages over bijvoorbeeld onderhoud van 
apparatuur of incfdentafwikkeling en de uiterlijke indruk van inrichting en bedrijfsvoering. 
Een (geborgd) milieuzorgsysteern met vastgelegde werkinstructies, incidentenprocedures, 
rapportage en onderhoudprogramma's kan hierbij helpen. Omdat de effectiviteit van 
organisatorische rnaatregelen op de bedrijfsvoering als geheel wordt beschouwd (en niet op 
onderdelen sec) irnpliceert dit dat de beheermaatregelen ook op situaties met niet
bodembedreigende stoffen van toepassing moeten zijn. In dit kader is verder van belang dat 
procedures voor de afwikkeling van incidenten een terugkoppeling naar inspectie- en 
onderhoudprocedures is opgenornen teneinde herhaling van de incidenten zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Op basis van de uitgevoerde bodemrisico-inventarisatie warden per bedrijfssituatie 
aandachUverbeterpunten voor organisatorische beheerrnaatregelen voorgesteld. Waar van 
toepassing, wordt in de tabel 3.2 verwezen naar het in bijlage 3 opgenomen schematisch 
overzicht van beheermaatregelen. 

2.2.2 Fysieke voorzieningen 

Omdat niet in alle situaties met beheermaatregelen het bodemrisico afdoende kan warden 
beperkt, is het sorns nodig (aanvullende) fysieke voorzieningen te treffen. Sams kan met 
eenvoudige voorzieningen warden volstaan, zoals in situaties waar onder afsluiters, leidingen, 
pornpen en opslagvaten eenvoudige kerende randen en/of lekbakken kunnen worden 
aangebracht. Daarrnee warden eventuele lekkages opgevangen en wordt opruimen van bij 
onverhoopt morsen/lekkage vrijgekornen stoffen vergernakkelijkt. In andere gevallen kan het, 
gegeven de feitelijke bedrijfssituatie, nodig zijn bouwkundige vloeistofdichte voorzieningen te 
treffen waarvoor een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen nodig is. 

In bijlage 4 is een schematisch overzicht opgenomen van bodembeschermende voorzieningen 
ter voorkorning van bodembelasting. Het betreft hier een breed scala aan (veelal beperkte) 
verbeteringen die in samenhang met de hiervoor besproken beheerrnaatregelen wenselijk zijn . 
Waar dergelijke voorzieningen op basis van de bodemrisico-inventarisatie noodzakelijk warden 
geacht, wordt in tabel 3.2 naar deze bijlage verwezen. 
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3 Resultaten bodemrisico-inventa risatie 

3.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk warden de resultaten van de bodemrisico-inventarisatie bij AZN gepresenteerd. 
Deze resultaten komen enerzijds voort uit een bedrijfsbrede beoordeling van de implementatie 
en barging van beheermaatregelen (§ 3.3 Beleid, procedures en organisatie). Anderzijds bevat 
dit hoofdstuk de res.ultaten van de op de locatie uitgevoerde beoordeling van de bodemrisico's 
van specifieke bedrijfsactiviteiten. 
De beoordeling van bodemrisico's van specifieke bedrijfsactiviteiten is opgenomen in de tabel in 
paragraaf 3.4. Voor een plattegrond van de inrichting wordt verwezen naar bijlage 1. 

3.2 Algemene beoordeling fysieke voorzieningen 

Het bedrijfspand van AZN is gebouwd op de locatie in Moerdijk. 
In het bedrijfspand zijn ondergrondse transport- of facilitaire leidingen aangelegd. In het proces 
zijn bovengrondse leidingen aangelegd. 

Op het terrein zijn vier gedeelten voorzien van een P BV Verklaring Vloeistofdichte 
Voorzieningen, namelijk: 
1. Laad- en losplaats chemicalien (natronloog en zoutzuur). 
2. Laad- en losplaats ammonia. 
3. Spoelplaats voor de vrachtwagens. 
4. Het terreingedeelte voor de Slakken Opwerking lnstallatie waar (ontwaterings)containers 

tijdelijk geplaatst warden. 
5. Ferro en non-Ferro verlading. 
6. Ammonia gebouw. 

Op diverse locaties bij AZN is het terreingedeelte (waar de Slakken Opwerking lnstallatie staat 
en de opslag van bodemas is) voorzien van monitoringsputten en peilbuisputten. Onder dit 
terrein ligt een folie met daaronder een drainagesysteem. Dit om te voorkomen dat mogelijk 
vervuild water de bodem kan indringen. Met de monitoringsputten wordt de folie in de gaten 
gehouden op lekkages. 

Het schrobwater vanuit het proces wordt opgevangen in betonnen bakken, oftewel de 
havarietanks. De procesruimte zijn voorzien van goten waardoor het water naar de 
havarietanks afgevoerd wordt. 

De vloeren van het pand zijn niet op alle plaatsen in goede staat. Vooral in de garage is de 
vloer beschadigd. Op basis van de waarnemingen tijdens het bedrijfsbezoek zijn de 
bedrijfsvloeren beoordeeld. 

Het buitenterrein van AZN is deels voorzien van een klinkerverharding en merendeel van asfalt. 
De klinkerverharding kan kunnen niet warden beschouwd als vloeistofkerend, het asfalt wel 
(voorzover deze geen scheuren bevat). 
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3.3 Beleid, procedures en organisatie 

Kwaliteits- en milieuzorg 
AZN beschikt over een eigen gecertificeerd kwaliteits- en milieuzorgsysteem. AZN heeft 
certificaten voor NEN-EN-ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001. 
In het kwaliteitzorgsysteem (kzs) zijn werkinstructies en procedures over het laden en lessen 
van chemicalien opgenomen. AZN heeft het beleid om zo min mogelijk details op te nemen in 
het kzs. Er staat meer in hoofdlijnen beschreven water gebeurt of gedaan moet warden, zoals: 
degene die de rommel maakt, moet het ook opruimen in plaats van een procedure voor het 
opruimen van morsingen. Alie medewerkers krijgen interne opleidingen. Dat betekent dat zij 
behoren te weten wat te doen in geval van calamiteiten e.d. en dat zij te allen tijde morsingen 
moeten opruimen indien noodzakelijk met absorptiemiddelen. Aangezien dit voor alle 
werknemers op alle locaties geldt, is dit in de resultaten tabel niet altijd meer vernoemd. 

lnterne audits 
Volgens een auditplan wordt 1x per jaar een derde deel van het kzs intern geaudit. Er wordt 
onder andere gelet op het naleven van het kzs. 

Milieubeleid 
Het milieubeleid wordt verwoord in de beleidsverklaring. AZN heeft in het Bedrijfsmilieuplan 
(BMP) vermeld hoe het milieubeleid wordt vormgegeven. 

Preventief onderhoud 
Binnen AZN warden onder andere tanks, porn pen, riolering, procesinstrumenten e.d. 
onderheven aan preventief onderhoud. Opslagtanks en de bijbehorende leidingen warden 
onder toezicht van Stoomwezen preventief onderhouden. 

Werkprocedures 
Het laden en lossen van chemicalien gebeurt volgens vaste procedures en onder toezicht, 
nadat een medewerker van AZN alles gecontroleerd heeft. 

lncidenten beheer 
Spills en lekkages warden direct opgeruimd. Hiervoor zijn toereikende middelen aanwezig, 
ender andere adsorptiekorrels. 

Intern toezicht 
AZN werkt continu. Per shift wordt er minimaal 1 rondgang gemaakt door de operators. Tijdens 
deze rondgangen wordt gelet op onvolkomenheden (lekkages, spills, onveilige situaties, e.d.). 
lndien nodig wordt direct actie ondernomen of wordt een werkorder geschreven. Er wordt 
gebruik gemaakt van rondelijsten. 

Historisch overzicht 
Alie storingen warden in het onderhoudsysteem opgeslagen . Dit geldt ook voor lekkages, 
behalve als deze door zogenaamd eerste lijns onderhoud (zoals het aandraaien van 
stopbussen door procesvoering) wordt opgelost. 

Bedrijfsnoodp/an 
Voor de gehele locatie is een bedrijfsnoodplan ingediend. Deze wordt momenteel door 
Rijkswaterstaat en de Provincie beoordeeld. 
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Conc/usie 
Binnen AZN zijn diverse mechanismen werkzaam die een zekere mate van bodembescherming 
garanderen. In dit verband moet vooral gedacht warden aan de continue aandacht voor orde en 
netheid, de aanwezige laad- en losprocedures en het preventief onderhoudsplan. 

3.4 Beoordeling specifieke bedrijfsmatige activiteiten 

Ten aanzien van de beoordeling van de bodemrisico's van bedrijfsactiviteiten zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

Elke bodemvreemde stof vormt een potentieel bodemrisico. 
Lege emballage wordt, overeenkomstig CPR 15-richtlijnen, als volle emballage beschouwd. 
Bij situaties waar verhardingen continu warden belast met (vloei)stoffen, wordt uitgegaan 
van een hoog bodemrisico, tenzij door de specifieke uitvoering van de voorziening 
(bijvoorbeeld een vloeistofdichte vloer met PBV-VW) dan wel door de eigenschappen van 
de betreffende stoffen indringing in de bodem is uitgesloten. 

In tabel 3.2 in deze paragraaf is de beoordeling van het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten 
opgenomen. Enkele termen die in de tabel zijn opgenomen, behoeven nadere toelichting: 

NRB-categorie & beschermingsvariant 
De NRB-categorie geeft aan tot welke groep van gelijksoortige activiteiten een bepaalde 
activiteit behoort. De beschermingsvariant heeft vervolgens betrekking welke fysieke en 
beheermaatregelen voor die betreffende activiteit zijn getroffen. lndien hier "geen" is vermeld, 
dan wordt hiermee bedoeld dater geen doelmatige fysieke voorzieningen aanwezig zijn en I of 
beheermaatregelen op een effectieve wijze zijn ge"implementeerd en geborgd. In dit geval 
bestaat er geen reden om de (basis)emissiescore te verlagen (zie oak ender "Eindscore" (dit 
betreft de eindemissiescore, maar is voor de eenvoud eindscore genoemd). In bijlage 2 zijn in 
tabellen de NRB-categorieen en te onderscheiden beschermingsvarianten weergegeven. 

Eindemissiescore en bodemrisico 
De eindemissiescore vormt een maatstaf voor de indeling in de bodemrisicocategorie en 
classificeert daarmee het bodemrisico. Het bodem risico is onderverdeeld in 3 categorieen, 
zeals weergegeven in onderstaande tabel. 

Tbl310 a e . ht b d t verz1c o emris1coca egor1een 
Eindemissiescore Bodemrisico-categorie Bodemrisico 

1 A Verwaarloosbaar 
2 8 Verhoogd 

3-5 c Hoog 

Op het moment dat het bodemrisico als "verwaarloosbaar" wordt beoordeeld, wordt daarmee 
germpliceerd dat de bedrijfsactiviteit voldoet aan de stand der techniek voor 
bodembescherming. Heeft een activiteit een "verhoogd" of een "hoog" bodemrisico, dan dienen 
aanvullende maatregelen en I of voorzieningen te warden getroffen om het bodemrisico 
"verwaarloosbaar" te maken. Aanpak van situaties met een "hoog" risico hebben daarbij 
prioriteit. 

De bepaling van het feitelijke bodemrisico is gebaseerd op de combinatie van de aard van de 
bedrijfsactiviteit en de aanwezige beschermingsvariant. Aan de bedrijfsactiviteit is door de NRB 
een zogenaamde basisemissiescore toegekend. Naarmate een activiteit een grater potentieel 
bodembedreigend risico heeft, is die score hoger. 
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De eindemissiescore wordt vervolgens berekend door te beoordelen welke 
bodembeschermende voorzieningen ter plaatse van een activiteit getroffen zijn en welke 
beheermaatregelen ge'implementeerd zijn. Zijn geen afdoende beschermende maatregelen of 
voorzieningen getroffen dan wordt de basisemissiescore tevens de eindemissiescore. 
Door de aanwezigheid van fys ieke voorzieningen en beheermaatregelen kan de 
eindemissiescore lager warden, en daarmee de bodemrisico-categorie. 

Aandachtspunt I Verbeteropties 
Acties die benodigd zijn om bodemrisico's ten minste aanvaardbaar te maken2

. De te 
ondernemen acties zijn verdeeld in aandachtspunten en verbeteropties. Aandachtspunten 
betreffen acties om een situatie nog verder te verbeteren, c.q. om een verwaarloosbaar risico te 
behouden. 
Onder een verbeteroptie wordt een actie verstaan die moet worden uitgevoerd om tot een 
verwaarloosbaar bodemrisico te komen. 

De te ondernemen acties zijn aangegeven met codes: 
l(nspectie regime); 
T(echnische inspectie); 
W(erkprocedure); 
P(rocedures) 

Deze codes hebben betrekking op organisatorische beheermaatregelen en worden verklaard in 
bijlage 3. 

De codes beginnend met de letter 
V(oorzieningen) 

hebben alien betrekking op fys ieke voorzieningen en worden verklaard in bijlage 4. 

lndien vermeld is dater geen acties benodigd zijn, dan wordt hiermee bedoeld dater geen 
aanvullende acties benodigd zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken/dan weJ te 
behouden. 

i Tauw heeft er bewust van afgezien om in deze rapportage de opbouw van de NRB Bodemrisico checklist te 
kopieren . Het afvinken van de in de Bodemrisicochecklist opgenomen aspecten en het op basis daarvan en zonder 
toetsing van de doelmatigheid van beheermaatregelen afleiden van een 'papieren' bodernrisico leidt niet tot een 
goede beoordeling van het feitelijk risico. Een verwijzing naar basis- en eindemissiescores en het herhalen van 
globale oplossingsrichtingen acht Tauw niet functioneel. De Bodemrisicocheckllstdient om de bodernbeschermings
situatie te typeren en van daaruit eventuele verbeteropties en/of Aandachtspunten voor beheer aan te geven. 
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Tabel 3.2: Overzicht resultaten 

Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

1. Opslagtanks ammonia 

De opslagtanks staan buiten opgesteld in 
een overdekte lekbak. De pompen staan 
binnen de omranding van de lekbak. De 
constructie is voorzien van Verklaring 
Vloeistofdichte Voorziening en is daardoor 
vloeistofdicht. 

2. Opslagtank kooldioxide 

De opslagtank staat buiten opgesteld in 
een overdekte lekbak. De pompen staan 
binnen de omranding van de lekbak. De 
constructie is voorzien van Verklaring 
Vloeistofdichte Voorziening en is daardoor 
vloeistofdicht. 
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Omschrijving bescherming 

Vrij van de grand, vloeistofdichte 
voorziening, overvulbeveiliging, 
niveaumeting. 

Vrij van de grond, vloeistofdichte 
voorziening, overvulbeveiliging, 
niveaumeting. 

~Tauw 
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BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie : 1.3 
Variant : VII 
Eindscore : 1 
Bodemrisico : Verwaarloosbaar (A) 
Aandachtspunt : geen 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

: 1.3 
:VII 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

3. Los- en laadplaats ammonia en 
kooldioxide 

De laad- en losplaats is voorzien van een 
Verklaring Vloeistofdichte Voorziening en 
is daardoor vloeistofdicht. 
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Omschrijving bescherming 

Vloeistofdichte voorziening, 
toezicht aanwezig tijdens het 
laden en lossen, 
wegrijbeveiliging. 
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NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie : 2.1 
Variant : VI 
Eindscore : 1 
Bodemrisico : Verwaarloosbaar (A) 
Aandachtspunt : geen 
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4. Los- en laadplaats natronloog en 
zoutzuur 

De laad- en losplaats is voorzien van een 
Verklaring Vloeistofdichte Voorziening en 
is daardoor vloeistofdicht. 

5. Vulpunten (ammonia, kooldioxide, 
natronloog, zoutzuur) 

De vulpunten zitten in een kast, die 
zodanig is uitgevoerd dat deze bij een lek 
als vloeistofkerend kan warden gezien. De 
vloer onder de kast is vloeistofdicht. Het 
tankniveau is hier oak af te lezen (dit kan 
oak in de controlekamer). In de kast hangt 
veiligheidsinformatie over het product. 
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Omschrijving bescherming 

Vloeistofdichte voorziening, 
toezicht aanwezig tijdens het 
laden en lossen, 
wegrijbeveiliging. 

Vloeistofdichte voorziening 
Overdekt, toezicht aanwezig 
tijdens het laden en lossen, 
inspectie protocol. 
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NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

: 2.1 
:VI 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 

NRB-categorie : 2.1 
Variant : IX 
Eindscore : 1 
Bodemrisico : Verwaarloosbaar (A) 
Aandachtspunt : geen 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

6. Percolaatput 

Deze betonnen put is een tussenopslag 
van percolaatwater. Vanuit de put wordt 
het water naar het bassin gepompt als het 
te hoog staat. Dit wordt gecontroleerd met 
niveaumetingen. De put wordt 2-wekelijks 
schoongemaakt en het bassin wordt na 
het schoonmaken visueel ge·inspecteerd. 
Onder de put ligt folie. Hier zijn 
monitoringsputten en peilbuizen geplaatst. 
Er vindt maandelijkse controle plaats op 
eventuele lekkage. Verder zit er onder de 
fol ie een drainagesysteem. 
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Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, inspectie, 
niveaumeting, visueel toezicht. 
personeel is zodanig opgeleid 
dat bij vaststelling van een 
lekkage deze gemeld en 
vervolgens gerepareerd wordt. , 

~Tauw 
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NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

: 1.4 
: II 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 
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7. Percolaatbassin 

In het betonnen bassin wordt 
percolaatwater opgeslagen. Het water 
vanuit het bassin wordt onder andere op 
het terrein gesproeid om stof tegen te 
gaan of in de installatie gebruikt als dat 
nodig is. Bij veel regenval wordt het water 
afgevoerd richting de zuivering van het 
Hoogheemraadschap. Onder het bassin 
ligt folie. Hier zijn monitoringsputten en 
peilbuizen geplaatst. Er vindt maandelijkse 
controle plaats op eventuele lekkage. 
Verder zit er onder de folie een 
drainagesysteem. 
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Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, inspectie, 
twee maal per jaar wordt de bak 
zo goed als geleegd en 
ge'inspecteerd. 
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NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

N RB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

: 1.4 
: II 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 

Opmerking: Het bodemrisico wordt 
verwaarloosbaar geacht ondanks dat er geen 
visueel toezicht is en er geen 
beheermaatregelen zijn t.a.v faciliteiten en 
personeel.? 
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8. Spoelplaats vrachtwagens 

De spoelplaats is voorzien van een 
Verklaring Vloeistofdichte Voorziening en 
is daardoor vloeistofdicht. 

Omschrijving bescherming 

Vloeistofdichte voorziening. 

9. Opslag bodemas (slakken) I Kerende voorziening, inspectie, 

De bodemassen warden opgewerkt in de 
slakkenopwerking (er worden ender 
andere metalen uit verwijderd). 
Vervolgens wordt de bodemas op een 
betonnen vloer opgeslagen. Onder de 
opslagplaats ligt folie. Hier zijn 
monitoringsputten en peilbuizen geplaatst. 
Er vindt maandelijkse controle plaats op 
eventuele lekkage. Verder zit er onder de 
folie een drainagesysteem. Op deze 
locatie zijn altijd mensen aan het werk. 
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visueel toezicht. 
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NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondememen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodernrisico 
Aandachtspunt 

: 4.2 
: VIII 
: 1 
: Verwaartoosbaar (A) 
: geen 

NRB-categorie : 3.1 
Variant : II 
Eindscore : 1 
Bodemrisico : Verwaarloosbaar (A) 
Aandachtspunt : geen 

Oprn: Een overkapping is op deze locatie 
onmogelijk. De kans dat bodemas de bodem 
indringt is nihil. 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving Omschrijving bescherming 

10. Slakken Opwerking lnstallatie I Kerende voorziening, toezicht. 

In de slakkenopwerking wordt het 
bodemas opgewerkt. De opwerking vindt 
plaats in een gebouw met kerende vloer. 
Onder het gebouw ligt folie. Hier zijn 
monitoringsputten en peilbuizen geplaatst. 
Er vindt maandelijkse controle plaats op 
eventuele lekkage. Verder zit er onder de 
folie een drainagesysteem. 
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NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondememen acties 

NRB-categorie : 4.2 
Variant : VI 
Eindscore : 1 
Bodemrisico : Verwaartoosbaar (A) 
Aandachtspunt : geen 

Opmerking: 
Dit is een half-open proces. Er ligt geen 
vloeistofdichte vloer. De reden waarom deze 
activiteit verwaartoosbaar is, heeft te maken 
met het feit dat de opwerking binnen plaats 
vindt en de kans dat het bodemas de bodem 
indringt nihil is. Daamaast ligt op dit gedeelte 
van het terrein folie waaronder monitoring 
plaatsvindt en een drainagesysteem ligt. 
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11. Ontwateringscontainer 

In deze container wordt slib ontwaterd via 
een filterdoek. Het water komt weer terug 
in het percolaatbassin. Het slib wordt 
verbrand in de eigen verbrandingsovens. 
De container staat op het terrein waar folie 
onder ligt. Hier zijn monitoringsputten en 
peilbuizen geplaatst. Er vindt maandelijkse 
controle plaats op eventuele lekkage. 
Verder zit er onder de folie een 
drainagesysteem. 

12. Opslag en verlading metalen 

Hier warden de metalen opgeslagen die 
verwijderd zijn uit het bodemas. Onder dit 
terreingedeelte ligt folie. Hier zijn 
monitoringsputten en peilbuizen geplaatst. 
Er vindt maandelijkse controle plaats op 
eventuele lekkage. Verder zit er onder de 
folie een drainagesysteem. Daamaast zijn 
de opslagbakken en tevens 
verlaadplaatsen voorzien van een 
Verklaring Vloeistofdichte Voorziening en 
is daardoor vloeistofdicht. 

R001-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, speciale 
emballage, visueel toezicht. 

Vloeistofdichte voorziening, 
visueel toezicht. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRIAZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondememen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

: 3.3 
: Ill 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 

: 3.1 en2.1 
: IV en VI 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

13. Laadbrug bodemas voor schepen 

De laadbrug staat op stelconplaten. De 
vrachtwagen rijdt achteruit de laadbrug op 
en komt boven het schip te staan. 
Vervolgens wordt onder toezicht het 
bodemas gelost. 

14. Dieseltank in de garage 

De dieseltank staat in de garage. Het 
tanken gebeurt altijd binnen. 

ROO 1-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, altijd 
toezicht aanwezig tijdens het 
lossen, werkinstructie aanwezig, 
procedure voor morsingen 
opruimen niet aanwezig. 

Kerende voorziening, 
dubbelwandige tank, lekdetectie, 
automatische afslag, 
absorptiekorrels aanwezig. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRIAZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondememen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

Opmerking: 

: 3.2 
: n.v.t 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 

De laadbrug wordt als verwaarloosbaar 
beschouwd, omdat de kans dat de bodemas de 
bodem in kan dringen minimaal is. Ten eerste 
is bodemas een vaste stof en ten tweede 
komen morsingen nauwelijks voor, omdat de 
vrachtwagen boven het schip staat. Macht er 
bodemas gemorst warden, dan wordt dit direct 
opgeveegd. 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

: 1.3 
: VJ 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

15. Garage 

In de garage staat naast de 
dubbelwandige dieseltank een vat gevuld 
met anti-vries. Verder staat er verf, een 
lege mobiele olietank, afgewerkte olie en 
smeermiddelen op een lekbak, olievaten, 
smeervetten en een kast met vloeistoffen 
(beschermingsvloeistoffen metalen en 
gelakte oppervlakten) in de garage. De 
vloer in de garage is op bepaalde plaatsen 
kapot. In de garage staat alleen de 
werkvoorraad. 

R001-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Oppervlakkig beschadigde 
kerende voorziening (geen 
scheuren), deze oppervlakkige 
beschadigingen warden jaarlijks 
gerepareerd, een aantal 
lekbakken is aanwezig, 
absorptiekorrels aanwezig. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Verbeteropties 

Opmerking: 

: 5.3 
: n.v.t. 
:2 
: Verhoog (B) 
: V7a, vaten vrij van de grand 
plaatsen. 

Het bodemrisico van de garage wordt als 
verhoogd beoordeeld vanwege het feit dat 
geconstateerd is dat de vloer van de garage op 
sommige plaatsen oppervlakkig aangetast is. 
En de vloer ter plekke van de opslag van vaten 
niet inspecteerbaar is. 

Om te komen tot een verwaarloosbaar 
bodemrisico, dient de kerende voorziening 
hersteld te worden en dienen de vaten vrij van 
de grand geplaatst te warden, zodat visueel 
toezicht mogelijk is. 

25 



Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

16. Opslagtanks ontgassingswater uit de 
rookgasreiniger 

Er staan drie grate opslagtanks voor 
ontgassingswater voorzien van tankput. 
Een keer per 8 uur is er een controleronde 
waarbij de tank op lekken wordt 
ge"lnspecteerd . 

ROO 1-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, tankput 
die minimaal de inhoud van een 
tank aankan, overvulbeveiliging, 
visueel toezicht, niveaumeting. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie : 1.2 
Variant : IV 
Eindscore : 1 
Bodemrisico : Verwaarloosbaar (A) 
Aandachtspunt : geen 

Opmerking: aangezien het hier een goed 
visueel inspecteerbare tank betreft, is een 
lekdetectie systeem niet noodzakelijk voor een 
verwaarloosbaar bodemrisico. 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

17. Technisch magazijn 

In het technisch magazijn staan naast 
onderdelen ook procesvloeistoffen 
opgeslagen en een acculaadstation. De 
procesvloeistoffen staan in kuubcontainers 
op lekbakken. Er zijn voldoende 
absorptiekorrels aanwezig. 

R001-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, altijd 
toezicht aanwezig, 
absorptiekorrels aanwezig. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondememen acties 

NRB-categorie : 5.3 
Variant : VI 
Eindscore : 1 
Bodemrisico : Verwaarloosbaar (A) 
Aandachtspunt : geen 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving Omschrijving bescherming 

18. Acculaadstation I Gesloten systeem, kerende 

In het technisch magazijn bevindt zich een 
acculaadstation voor het opladen van 
accu 's van de heftruck. Het opladen van 
de accu's is een gesloten proces en vindt 
in alle gevallen plaats boven de kerende 
betonvloer. 

ROO 1-4332755AEL-D02-R 

vloer, toezicht. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie : 4.1 
Variant : II 
Eindscore : 1 
Bodemrisico : Verwaarloosbaar (A) 
Aandachtspunt : geen 

Opmerking : vulpunten en vulleidingen zijn er 
niet. 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

19. Technische dienst 

In de technische dienst vinden 
verschillende werkzaamheden met behulp 
van machines plaats. 

R001-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, altiid 
toezicht aanwezig, personeel 
wordt tijdens opleidingen 
ge'informeerd dat elke morsing 
opgeruimd dient te warden, 
absorptiekorrels aanwezig. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 
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BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondememen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Verbeteropties 

Opmerking: 

: 5.3 
:VI 
:2 
: Verhoogd (B) 
: W4, vaten vrij van de grond 
plaatsen. 

De technische dienst wordt als verhoogd 
beoordeeld vanwege het feit dat bij sommige 
apparaten veel lekkages zijn geconstateerd, 
waardoor op den duur mogelijke aantasting van 
de vloer kan plaatsvinden. 

Daamaast staan een aantal vaten opgeslagen 
in deze ruimte. 

Om tot een verwaartoosbaar risico te komen 
moet de apparatuur beter onderhouden warden 
en wordt geadviseerd om de vaten vrij van de 
grond te plaatsen waardoor visueel toezicht 
mogelijk is. 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

20. Olie en vet opslag 

21. Bouwkundige werkplaats 

In deze werkplaats staan geen 
vloeistoffen opgeslagen, alleen kleine 
onderdelen. 

R001-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening met 
opvang, emmers onder 
aftappunten, speciale 
emballage, visueel toezicht. 

Kerende voorziening. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspu nt 

: 3.3 
: Ill 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 

: 5.3 
: II 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 

Opmerking: Gezien het feit dat het alleen vaste 
stoffen betreft, wordt het risico hier ook 
verwaarloosbaar geacht ondanks dat er geen 
toezicht is en geen incidentenmanagement. 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

22. Emra werkplaats 

In deze werkplaats staan geen vloeistoffen 
opgeslagen, hier vinden elektrotechnische 
werkzaamheden plaats. 

23. Grijpers werkplaats 

In deze werkplaats worden de grijpers 
opgeslagen die in het proces gebruikt 
worden. De grijpers staan op een 
betonnen kerende voorziening met 
betonbescherming_ In deze werkplaats 
staat ook een vat ontvettingsmiddeL Dit 
vat staat er incidenteel en wordt na het 
uitvoeren van de werkzaamheden direct 
verwijderd. 

R001-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening. 

Kerende voorziening, 
absorptiekorrels aanwezig. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRIAZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

N RB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

: 5.3 
: II 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 

Opmerking: Gezien het feit dat het alleen vaste 
stoffen betreft, wordt het risico hier ook 
verwaarloosbaar geacht ondanks dat er geen 
toezicht is en geen incidentenmanagement 

N RB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

Opmerking: 

: 5.3 
: II 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 

Er is een losstaand vat in de ruimte 
geconstateerd. Gezien het feit dat dit vat er 
incidenteel staat, wordt deze activiteit niet met 
een verhoogd bodemrisico beoordeeld. 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

24. Chemicalien opslag 

In deze opslag staan de chemicalien van 
het laboratorium opgeslagen. Dit vindt 
plaats in 5 verschillende ruimten, zodat de 
chemicalien die niet bij elkaar mogen 
staan gescheiden blijven. De chemicalien 
staan in lekbakken. De ruimten zijn 
volgens de CPR richtlijnen ingericht en 
wordt beheerd door het technisch 
magazijn. De deur zit altijd op slot zodat 
niemand zonder toestemming de ruimte 
kan betreden. 

Buiten de ruimten waar de lekbakken 
aanwezig zijn, staan 5 vaten met cleaning 
solution direct op de kerende voorziening. 
Er zijn geen absorptiekorrels aanwezig. 

ROO 1-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, lekbakken, 
speciale emballage, visueel 
toezicht op het moment dat er 
materiaal neergezet of 
weggehaald wordt. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

~ ,. 
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BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 

Opmerking: 

: 3.4 
: VII 
: 2 
: Verhoogd (B) 

De chemicalien opslag wordt als verhoogd 
beoordeeld vanwege het feit dat geconstateerd 
is dat 5 vaten niet visueel inspecteerbaar zijn. 

Om tot een verwaar1oosbaar risico te komen, 
dienen de genoemde vaten vrij van de grand 
geplaatst te warden, zodat ze inspecteerbaar 
zijn. Het kan echter zijn dat op basis van de 
CPR 15 richtlijnen de vaten in de lekbakken 
horen te staan, zodat bepaalde stoffen van 
elkaar gescheiden blijven. 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

25. Lange delen magazijn 

In dit magazijn liggen lange delen 
opgeslagen. Daarnaast staan er lege 
schone vaten, gevulde vaten op lekbakken 
en kuubcontainers opgeslagen. In de 
vaten zitten voornamelijk 
schoonmaakmiddelen. De kuubcontainers 
bevatten procesvloeistoffen waarmee 
momenteel en test wordt uitgevoerd voor 
procesverbetering. 

ROO 1-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, lekbakken 
voor de vaten, speciale 
emballage, absorptiekorrel en 
visueel toezicht (rondgangen). 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 
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BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondememen acties 

NRB-categorie : 5.3 
Variant : VI 
Eindscore : 1 
Bodemrisico : Verwaarloosbaar (A) 
Aandachtspunt : geen 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving Omschrijving bescherming 

26. Aanzuigpunten I Geen lekbakken. 

Op het terrein is een aantal aanzuigpunten 
aanwezig. Op dit punt wordt een 
zuigwagen aangesloten waardoor 
bepaalde stoffen uit het proces gezogen 
kunnen warden. Dit kan van alles zijn 
zeals actief kool. Deze punten zitten op 
meerdere plaatsen en warden over het 
algemeen gebruikt bij een onderhoudsstop 
( een keer per anderhalf jaar) of bij 
verstoppingen (minimaal). Het punt komt 
uit het asfalt. Er is al aantasting van het 
asfalt te zien. 

R001-4332755AEL-D02-R 

~ Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRIAZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

N RB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Verbeteroptie 

Opmerking: 

: 2.1 
: VII 
: 2 
: Verhoogd (B) 
: V4 

De aanzuigpunten wordt als verhoogd 
beoordeeld vanwege het feit dat geconstateerd 
is dat onder dit punt het asfalt is aangetast. 

Om te komen tot een verwaarloosbaar risico 
dient een lekbak onder het aanzuigpunt te 
warden geplaatst wanneer er laad- en 
losactiviteiten plaatsvinden. Doordat dit punt 
zeer sporadisch gebruikt wordt, wordt het 
bodemrisico verwaarloosbaar geacht wanneer 
een lekbak geplaatst wordt en de andere 
beheermaatregelen niet aanwezig zijn. 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

27. Vulpunten dieseltanks 

Op de 2e verdieping zijn 3 
noodaggregaten aanwezig. Hiervoor zijn 
daar ook drie dieseltanks aanwezig. 
Buiten zijn 3 vufpunten, voor elke tank 
een. De vulpunten zitten in een kast. Het 
tankniveau is hier ook af te lezen {dit kan 
oak in de controlekamer). Controles 
warden uitgevoerd door Stoomwezen. 
Voor de vulpunten ligt een klinkervloer. 

28. Container opslagplaats 

Buiten het terrein van AZN is een 
container opslagplaats. De vloer bestaat 
uit betonplaten. Op deze plaats warden 
alleen dichte containers geplaatst die er 
maximaal 48 uur staan en huishoudelijk 
afval bevatten. 

ROO 1-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Overdekt, toezicht aanwezig 
tijdens het laden en lossen, 
inspectie protocol. 

Kerende voorziening. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

Opmerking: 

: 2.1 
: n.v.t. 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 

Oeze vulpunten warden minimaal gebruikt. De 
dieseltanks zijn bestemd voor de 
noodaggregaten. Er wordt een keer per maand 
een test gedraaid. Gezien het feit dat dit 
vufpunt sporadisch gebruikt wordt, wordt het 
bodemrisico oak zonder alle benodigde 
beheermaatregelen als verwaarloosbaar 
geacht. 

NRB-categorie : 3.2 
Variant : IV 
Eindscore : 1 
Bodemrisico : Verwaarloosbaar (A) 
Aandachtspunt : geen 

Opmerking: 
De container opslagplaats wordt als 
verwaartoosbaar beoordeeld vanwege het feit 
dat er alleen gesloten containers met 
huishoudelijk afval op dit terrein staan voor een 
beperkte periode. 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

29. Pompen algemeen 

Door het bedrijf heen worden 
verschillende pompen gebruikt. De 
pompen bij de opslagtanks staan allemaal 
in lekbakken of een kerende voorziening 
onder een overl<apping. De 
procespompen staan allemaal binnen het 
gebouw. 

30. Verl<leiner 

In de ruimte naast de garage is een 
machine aanwezig die het afval verkleind. 
Deze staat in een afgesloten ruimte. 

R001-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, 
pompinspectie, preventief 
onderhoud, visueel toezicht, 
absorptiekorrels. 

Kerende voorziening. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRIAZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondememen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

Opmerl<ing: 

: 2.3 
:VII 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 

: 4.2 
: n.v.t. 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 

De verl<leiner wordt als verwaarloosbaar 
beoordeeld vanwege het feit dat het hier droog 
product bedraagt wat verl<leind wordt. De kans 
dat het product de bodem indringt is nihil. 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving Omschrijving bescherming 

31. Bodemasbunker en grofvuilbunkers I Betonnen bunkers in een 

In de bodemasbunker wordt het bodemas 
opgeslagen. Bodemas is een restproduct 
uit de ovens. De niet brandbare delen 
gaan door naar de Slakken Opwerking 
lnstallatie. In de grofvuilbunkers wordt het 
huishoudelijk- en bedrijfsafval opgeslagen 
voordat het naar de ovens gaat. De 
bunkers zijn afgesloten. 

ROO 1-4332755AEL-D02-R 

gebouw, visueel toezicht. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondememen acties 

N RB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

Opmerking: 

: 3.1 
: II 
: 1 
: Verwaartoosbaar (A) 
: geen 

De bunkers warden als verwaarloosbaar 
beoordeeld vanwege het feit dat het hier droog 
product bedraagt. De kans dat de bodemas en 
het afval vanuit de bunker de bodern indringt is 
nihil. 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

32. Verlading van vliegas, filterkoek en 
gips 

Bij de vliegasverlading rijdt een 
vrachtwagen door het pand. De 
vrachtwagen wordt van bovenaf geladen. 
In de betonnen vloer bevindt zich een 
goot. De ruimte wordt schoongespoeld 
met water. Dit schrobwater komt terecht in 
de Havarie kelders. 
In de filterkoekverlading wordt de koek uit 
de zuivering opgevangen in een 
vloeistofdichte container. Een keer per 
shift wordt de container verplaatst naar het 
terrein voor de Slakken Opwerking 
lnstallatie. Dit gedeelte van het terrein 
heeft een vloeistofdichtheidsverklaring 
volgens CUR/PBV. Daar wordt de koek 
ontwaterd en afgevoerd naar een C2-
deponie. 
Gips wordt opgevangen in een container. 
Dit wordt verpakt in containerbags en in 
een container bij de laadbrug geplaatst. 
Gips is een reststof waar geen uitloging 
plaatsvindt. Het gips staat maximaal 2x48 
uur op de kade. 

R001-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, visueel 
toezicht, personeel is zodanig 
opgeleid dat eventuele 
morsingen direct opgeruimd 
word en. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie : 3.2 
Variant : IV 
Eindscore : 1 
Bodemrisico : Verwaarloosbaar (A) 
Aandachtspunt : geen 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

33. Havarie tanks 

Er zijn twee kunststoftanks voor de 
opvang van schrobwater uit het proces. 
Vulpunten zijn hier dus niet van 
toepassing. Een tank is voor het basische 
water en de andere tank is voor het zurige 
water. De tanks staan in een betonnen 
bak die dient als calamiteitenopvang. Bij 
normaal bedrijf zijn de betonnen bakken 
leeg. 

ROO 1-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, 
niveaumeting (in zowel de tanks 
als de bakken), alarmering, 
overtoop naar betonnen bak. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRIAZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

: 1.2 
:IV 
: 1 
: Verwaartoosbaar (A} 
: geen 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

34. Opslagtank natronloog 

De opslagtank staat in een ruimte samen 
met de opslagtanks voor zoutzuur en 
trinatriumzout. De tanks zijn voorzien van 
hoog/hoog niveaumelding. In geval van 
lekkage gaat een alarm naar de 
controlekamer. De natronloogtank staat in 
een lekbak waar oak de pompen in 
geplaatst zijn. 

35. Opslagtank TMT15 (trinatriumzout) en 
zoutzuur 

De opslagtanks staat in een ruimte samen 
met de natronloogopslagtank. De tanks 
zijn voorzien van hoog/hoog 
niveaumelding. In geval van lekkage gaat 
een alarm naar de controlekamer. De 
TMT15 tank is een dubbelwandige tank. 
De pompen staan boven de kerende vloer. 
De zoutzuurtanks staan in een lekbak 
waar oak de pompen in geplaatst zijn. 

ROO 1-4332755AEL-D02-R 

Omschrijving bescherming 

Kerende voorziening, 
lekdetectie, overvulbeveiliging, 
niveaumeting. 

Kerende voorziening, extra 
opvangvoorziening onder 
aftappunt, lekdetectie, 
overvulbeveiliging, 
niveaumeting. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 
Aandachtspunt 

: 1.3 
: VI 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 

: 1.2 
: IV 
: 1 
: Verwaarloosbaar (A) 
: geen 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving Omschrijving bescherming 

36. Bovengrondse leidingen I Kerende vloer onder de 

Voor het transport van onder andere 
chemicalien wordt gebruik gemaakt van 
bovengrondse leidingen. De leidingen zijn 
zoveel mogelijk uit een stuk en aan elkaar 
gelast, en het aantal koppelingen is tot 
een minimum beperkt. Al het leidingwerk 
is bovengronds en loopt boven de 
inpandige betonvloer. De staat van de 
leidingen is een van de onderwerpen van 
inspectie tijdens de controlerondes die een 
keer per shift plaatsvinden. 

37. Ondergrondse leidingen ammonia en 
kooldioxide 

Binnen de inrichting ligt een aantal 

ROO 1-4332755AEL-D02-R 

leidingen, visueel toezicht. 

Vloeistofdicht ontwerp. 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRI AZN 

NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondememen acties 

NRB-categorie : 2.2 
Variant : VI 

Eindscore : 1 
Bodemrisico : Verwaarloosbaar (A) 
Aandachtspunt : geen 

NRB-categorie 
Variant 
Eindscore 
Bodemrisico 

: 2.2 
: II 
: 1 
: Verwaartoosbaar (A) 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving Omschrijving beschenning Foto bedrijfsonderdeel NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondernemen acties 

ondergrondse leidingen voor het transport Aandachtspunt : geen 
van ammonia, kooldioxide, perco-
laatwater, drinkwater, koelwater en 
brandbluswater. De leidingen voor 
ammonia en C02 liggen in de betonnen 
bak met PBV/CUR certificaat. 

38. Ondergrondse leidingen Leidingen zijn ontworpen en NRB-categorie : 2.2 -percolaatwater gelegd in de periode 1994-1997, Variant : I 
conform de stand der techniek. Eindscore : 1 

Binnen de inrichting ligt een aantal De leiding van percolaatwater Bodemrisico : Verwaarloosbaar (A) 
ondergrondse leidingen voor het transport naar vuilwaterkelder (bevindt 
van ammonia, kooldioxide, zich in de bodem waar geen Opmerking: 
percolaatwater, drinkwater, koelwater en folie ligt) wordt tweejaarlijks op Aangezien de voorwaarden van vloei~tofdiGht 
brandbluswater. De percolaatleidingen lekdichtheid getest en indien ontwerp niet duidelijk aangegeven zijn, wordt 
liggen grotendeels boven de folie. nodig gerepareerd. De rest van ervan uitgegaan dat de leidingen vloeistofdicht 

de leiding bevindt zich boven ontworpen zijn, e.e.a. ter beoordeling van het 
een folie, deze folie wordt tijdens bevoegd gezag. 
de rondgangen visueel 
ge"inspecteerd. 

39. Bedrijfsriolering Rioolinspectie m.b.v een NRB-categorie : 5.1 
camera. Er is een buffer - Variant : I 

Er is een gescheiden rioolstelsel: het aanwezig, zodat bij een lek in de Eindscore :2 
schoonwaterriool veer hemelwaterafvoer riolering 3 dagen gebufferd kan Bodemrisico : Aanvaardbaar (A*) 
en het droogweerriool voor het sanitair warden. Gedurende deze 
afvalwater en procesafvalwater. Dit punt periode zal een eventuele lek Opmerking: 
heeft alleen betrekking op het warden gerepareerd. De eindemissiescore komt uit op 2. In de NRB 
laatstgenoemde riool. Het hemelwaterriool staat echter aangegeven dat als er een 

R001-4332755AEL-D02-R 42 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving Omschrijving beseherming Fa.to bedrijfsonderdeel NRB-categorie & variant, Eindscore, 
Bodemrisico (11 december 2003) en Te 
ondememen acties 

is buiten beschouwing gelaten, aangezien inspectiE!programma en noodplan is, dat 
het geen bodetnbedreigende stof betreft. risico.beperkend bodemonderzoek noodzakelijk 

is voor een aanvaardbaar bodemrisico, maar 
dat dat vooralsnog niet redelijk wordt geacht. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Ten aanzien van de interne organisatie wordt geconcludeerd dat binnen AZN een aantal 
mechanismen werkzaam zijn die een zekere mate van bodembescherming garanderen, zoals 
bijvoorbeeld de continue aandacht voor orde en netheid, laad- en losprocedures en preventief 
onderhoud. 

Ten aanzien van specifieke bedrijfsactiviteiten wordt geconcludeerd dat de volgende activiteiten 
een verhoogd bodemrisico kennen: 
• Garage 
• Technische dienst. 
• Chemicalien opslag. 
• Aanzuigpunten. 

Voor activiteiten met een verhoogd bodemrisico zijn de aanwezige voorzieningen I maatregelen 
onvoldoende om bodemverontreiniging te voorkomen. Aanvullende beschermende fysieke 
voorzieningen en I of beheermaatregelen zijn noodzakelijk om de bodemrisico's aanvaardbaar 
of verwaarloosbaar te maken. 

De bodemrisico's van de overige activiteiten die in deze rapportage beschreven zijn, zijn 
beoordeeld als verwaarloosbaar en van de bedrijfsriolering als aanvaardbaar. Dit wil zeggen 
dat, bij normale bedrijfsvoering, bodemverontreiniging zo goed als uitgesloten wordt geacht. 
Voor deze activiteiten verdient het echter we! aanbeveling continue aandacht te blijven houden 
voor eventuele onregelmatigheden en de aanvullende opmerkingen die opgenomen zijn in de 
tabel van paragraaf 3.4 in overweging te nemen. 

Het verdient aanbeveling een plan van aanpak op te stellen om de verbeteropties en 
aandachtspunten uit deze rapportage te implementeren. Door uitvoering te geven aan de 
verbeteropties en aandachtspunten die in deze rapportage zijn benoemd, kan voor het gehele 
bedrijf een verwaarloosbaar dan wel aanvaardbaar bodemrisico word en gerealiseerd en 
geborgd. 

R001-4332755AEL-D02-R 44 
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Bijlage 2 

Beschermingsvarianten per type bedrijfsactiviteit als opgenomen in de 
BRCL {NRB 2001) 
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BRIAZN 

In deze bijlage is aangepaste Bodemrisicochecklist opgenomen voor de navolgende 
bedrijfsactiviteiten (indeling identiek aan de indeling van de bedrijfsmatige activiteiten volgens 
de NRB): 

1 Opslag bulkvloeistoffen 
1.1 Opslag in ondergrondse of ingeterpte tank 
1.2 Opslag in bovengrondse tank, verticaal met bodemplaat 
1.3 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld 
1.4 Opslag in putten en bassins 

2 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen 
2. 1 Los- en laadactiviteiten 
2.2 Leidingtransport 
2.3 Verpompen 
2.4 Transport op bedrijfsterrein in open vaten 

3 Opslag en verlading stort- en stukgoed 
3.1 Opslag stortgoed 
3.2 Verlading stortgoed 
3.3 Opslag en verlading vaste stoffen (inclusief viskeuze stoffen) in emballage 

(drums, containers e.d.) 
3.4 Opslag en verlading vloeistoffen in emballage (drums, containers etc.) 

4 Procesactiviteiten/-bewerkingen 
4.1 Gesloten proces of bewerking 
4 .2 (Half)open proces of bewerking 

5 Overige activiteiten 
5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering 
5.2 Calamiteitenopvang 
5.3 Activiteiten in werkplaats 
5.4 Afvalwaterzuivering 

De binnen de Bodemrisicochecklist aangegeven beschermingsvarianten zijn per subactiviteit 
genummerd (laatste kolom, Romeinscijfers). 
Tevens is opgenomen de indeling volgens RIZA publicatie Stand der Veiligheidstechniek 
(SdVt)3 (zie ook bijlage 5) . 

1 Stand der Veiligheidstechniek ten behoeve van de preventieve aanpak van de risico's van onvoorziene lozingen, 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, RIZA, Rapport 99.003, ISBN 
903695273, Lelystad, mei 1999. 
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NRB 1.1 Opslag in ondergrondse of ingeterpte tank. 

Bedriifsonderdeel 
Mogelijke risico's Aard brand, falen, lek raken tank, pomp en leidingen 

Afstroomroute Ilia hemelwater atvoer. vja bedrijfsriool en/of zuiveringstechnisch werk naar oppervlaklewater 

Subactivitelt volaens de Nederlandse Rlchllljn Bodembeschennino 
1 .1 Opslag in Svsteemontwero Behee.rmaatregelen 
ondergrondse of Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder lnspectie Toezicht lncidenten Eindemissie- Beschermings-
ingeterpte tank operation eel management score NRB variant 

onderhoud 
Tank in vloeistofdichte ondergrondse vulpunt en vulleidingen; lekdetectie vulinstructie zie oak 1 I 
bak vloeistofdichte bak met ontluchting (CPR) richtlijnen in §2.1 Los- en 

lekdetectie laadactiviteiten 
Basisemissiescore; 4 
Dubbelwandige tank dubbelwandig met vulpunt en vulleidingen; lekdetectie vulinstruclie zie oak 1 II 
met inteme lekdetectie lekdetectie ontluchting (CPR) richtlijnen in §2.1 Los -

en laadactiviteiten 
Baslsemissiescore: 4 
Kathodische kathodische vulpunt en vulleidingen; periodiek op vulinstruclie zie ook 2 Ill 
bescherming bescherming ontluchting; (CPR) kathodische richtlijnen in §2. 1 Los -

bescherming en laadactiviteiten 
Basisemissiescore: 4 
Stand der veilinheidstechniek 
3.7 Opslag in houders . lekbak/vloeistofdichte - buitenopslag . visueel op lek- . vullen pas na posilieve - afsluiters normaliter gesloten 

containment met overeenkomstig CPR kage en conditie identificatie van de • procedure drainen tankput 
aftoop naar 15-2 van apparatuur, vloeistof - beheersing risico's buiten inrichting volgens 
verzamelsysteem en - sprinklersysteem bij tanks en . deteclie van niveau, CPR 15-2 
opgevangen kans op hitte straling porn pen temperatuur, druk in • noodplan •> 
vloeistoffen warden monstememingssystee tank/procesvat, met - interlocksystemen om gevaartijke situaties 
behandeld m alarmering bij bij oplijnen uit te schakelen 

lekvrij afwijkingen 
verontreiniging koel-
water 

1) Noodplan; voorzieningen en procedures om e\/enlueel gelekVgemorst product zo SPQedig mogelijk op te kunnen ruimen dan wel hoe gehandeld client le warden bij afwijkende omstandigheden incl. logboek, 
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NRB 1.2 & 1.3 Opslag in tanks RIZA 3. 7 Opslag in houders (bovengronds). 

Bedrijfsonderdeel Ooslag in houders (bovengronds) 
Mogelijke risico's Aard I brand ( bij de opslag van brandbare stoffen); lekraken van tanks, pompen en leidingen 

Afstroomroute I via hemelwaterafvoer, via bluswaterafvoer, naar een opvangvoorziening 

Subactiviteit vol!:iens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, bedri ifsmatige activiteiten 
Svsleemontwero Beheermaatr:ei:ielen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder lnspectie Toezicht lncidenten Eindemissie- Beschermings-
operationeel management score NRB variant 
onderhoud 

1.2 Opslag in kerende voorzlening lekdetectie algemene zorg 2 I 
bovengrondse tank, met lekdetectie 
bodemplaat Kerende voorziening vulpunten en vulleidingen; vulinstructie algemene zorg 2 II 

ontluchting (CPR) detectie in 
Basisemissiescore: 3 kerende voorziening vulpunten en vulleidingen; lekdetectie vulslang algemene zorg 2 Ill 

lekdetectie ontluchtina (CPR} 
kerende voarziening vulpunten en vulleidingen; Tankmanage- lekdetectie lacillteiten en 1 IV 
lekdetectie ontluchtino (CPR) men! oersoneel 
vloeistofdichte vulpunten en vulleidingen; algemene zorg 1 v 
opvangvoorziening ontluchting (CPR) 
r+PBV-VVVl 

1.3 Opslag in kerende voorzlening vulpunten en vulleidingen; vulinstructie algemene zorg 1 VI 
bovengrondse tank, vrij ontluchting (CPR) detectie in 
van de grand vloeistofdichte schrob- en hemelwater CUR/PBV- vulslang algemene zorg 1 VII 

opvangvoorziening vulpunten en vulleidingen; 44 
Basisemissiescore: 2 (+PBV-VVV) ontluchtino (CPR) 

Stand der veiliaheidstechniek 
Svsteemoillwerp Beheermaalreoelen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder lnspectie Toezicht lncidenten management 
operationeel 
onderhoud 

3. 7 Opslag in houders - lekbak/vloeistofdichte buitenopslag - visueel op lekkage - vullen pas na positieve - afsluiters normaliter gesloten 
containment met afloop overeenkomstig CPR en conditie van identificatie van de vloeistof - procedure drainen tankput 
naar verzamelsysteem 15-2 apparatuur, tanks en - detectie van niveau, beheersing risico's buiten 
en opgevangen sprinklersysteem bij pompen temperatuur, druk in inrichting volgens CPR 15-2 
vloeistoffen warden kans op hitte straling tank/procesvat, met - noodplan'l 
behandeld - monsternemings- alarmering bij afwijkingen interlocksystemen om gevaar-

systeem lekvrij - verontreiniging koelwater lijke situaties bij oplijnen 
~ - - uit te schakelen 

1) Noodptan: voorzieningen en procedures om eventueel gelekt/gemorst product zo spoedlg mogelijk op te kunnen ruimen dan wel hoe gehandeld dient te worden bij afwijkende omstandigheden Incl. logboek. 
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NRB 1.4 Opslag in puUbassin. 

Bedrilfsonderdeel Ooslaa in outlbassin 
Mogelijke risico's Aard I brand (bij de opslag van br.mdbare stoffen); lek raken van putlbassin, pompen en leidingen 

Afstroomroute I via hemelwateratvoer, via bluswaterafvoer, naar een opvangvoorziening 

Subactiviteit volQens de Nederfandse Richtliin BodembescherminQ, bedriifsmali!=le activiteiten 
Svsteemontwerp Beheerrnaatreoelen 

Eindemissie- Beschermings-
Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder operationeel lnspectie Toezicht lncidenten 

onderhoud manaQement 
score NRB variant 

1.4 Opslag in puUbassln kerende voorziening visueel faciliteiten en 3 I 
oersoneel 

Basisemissiescore: 4 kerende voorziening lekdetectie visueel faciliteiten en 1 II 
lekdetectie oersoneel 
vloeistofdichte hemelwater CUR/PBV-44 2 Ill 
opvangvoorziening 
(+PBV-VVV) 
vloeistofdichte hemelwater CURIPBV-44 visueel algemene zorg 1 IV 
opvangvoorziening 
(+PBV-VVV) 
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NRB 2.1 RIZA 3.3 bulkoverslag van/naar transporteenheden. 

Bedriifsonderdeel Overslag bulkvloeistoffen 
Mogelijke risico's Aard j Lekkage van de overslagverbinding, falen van transportmiddel, over vullen van het transportmlddel, brand 

Afstroomroute I hemelwaterafvoer, procesriool 

Subactiviteit volgens de Nederlandse Richtliin Bodembeschermim: 
Systeemontwero Beheermaatreaelen 

Eindemissie- Beschemiings 
Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder operationeel lnspectie Toezicht lncidenten 

onderhoud management 
score NRB variant 

2.1 Los- en laadplaalsen kerende voorziening - automatische afslag vulinstructie 3 I 
met detectie in slang detectie in 

Basisemissiescore: 4 - wegrijdbeveiliging vulslang 
- oositionerina, vulslana 

kerende voorziening automatische afslag met vulinstructie 3 II 
detectie in tank detectie in tank 

kerende voorziening vulinstructie 3 Ill 
vulgewicht 

kerende voorziening automatische afslag vufinstructie faciliteiten en 2 111 
weariidbeveiliaina detectie in tank person eel 

kerende voorziening Wegrijdbeveiliging vulinstructie faciliteiten en 2 IV 
vulgewicht person eel 

kerende voorziening/ dubbele onafhankelijke vulinstructie faciliteiten en 1 v 
lekbakken overvulbeveilioina detectie in tank person eel 
vloeislofdichle Hemelwater CUR/PBV-44 vufinstructie algemene zorg 1 VI 
opvangvoorziening lengte en positie 
(+PBV-VVVl vulslana 

Aftappunten Lekbakken hemelwater visueel faciliteiten en 1 VII 
personeel 

Basisemissiescore: 4 
Vul- en ontluchtingspunten Lekbakken hemelwater visueel faciliteiten en (1) VIII 

person eel 
Basisemissiescore: 4 lekbakken hemelwater gecontroleerde faciliteiten en 1 nx 

overtoooafvoer person eel 
vloeistofdichte hemelwater CUR/PBV-44 visueel algemene zorg 1 IX 
opvangvoorziening 
(+PBV-WV) 
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Stand der veilioheidstechniek 
Svsteemontwerp Beheermaatreoelen I 

Aanleg/ultvoering Aandacht voor Bijzonder operationeel lnspectle Toezichl lncldenten management I 
onderhoud 

3.3 Sulk overslag van/naar overslagplaats - opvang hemelwater en leegpompen geen overige noodplan'l 
transporteenheid vloeistofdichte vloer gemorst product in lekbak/tank is een activiteiten op - clamite1tenplan21 

ender afschot voldoende grate handmatige overslagplaals, geen - voldoende adequate 
lekbak/lank activiteit doorgaand transport brandbfusvoorzieningen 

- goede verfichtlng - vertadlng ondertoezicht - tijdens vertaden plaats aanrijdingproof 
- indien mogelijk plaats van chauffeur en afzetten 

overkappen operator 
- opvangvoorziening - bij incident is he! 

onder elke nens rnogelljk he! voertuig 
te verplaatsen 

1) Noodplan: voorzieningen en procedures om eventueel gelekVgemorst product zo spoedlg mogeiijk op te kunnen ruim·en. 
2) Calamileitenplan beval specifieke procedures voor de verladingsactiviteil 
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NRB 2.2 Leidingtransport, RIZA 3.8 Leidingtransport. 

Bedrijfsonderdeel T ranscort 
Mogelijke risico's Aard I lekkage, breuk, brand 

Afstroomroute I via hemelwaterafvoer, van het grondwater, via een procesriool 

Subactiviteit volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
2.2 Leidingtransport Svsteemontwerc Beheermaatreaelen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder operationeel lnspectie Toezicht lncidenten Eindemissie- Bescherrnings-
onderhoud management score NRB variant 

Ondergronds leidinginspectie faciliteiten en 
3 I leidingtransport inclusief person eel 

appendages vloeistofdicht ontwerp onderhoudprogramma leidi nginspectie algemene zorg 
1 II 

Basisemissiescore: 4 
CorrosievasJ of corrosievasUkathodisch onderhoudprogramma periodiek op kathodische 

3 Ill kathodisch beschermd beschermd bescherrning 
inclusief appendages corrosievasUkathodisch onderhoudprogramrna periodiek op kathodische faciliteiten en 

beschermd bescherming person eel (2) IV 
Basisemissiescore: 4 
Dubbelwandig inclusief dubbelwandig met onderhoudprograrnma lekdetecfie faciliteiten en 
appendages lekdetectie person eel 

1 v 
Basisemissiescore: 4 
Bovengronds inclusief appendages onderhoudprogramma leidinginspectie visueel faciliteiten en 
appendages person eel 

1 VJ 

Basisemissiescore: 2 

Stand der veiliqheidstechniek 
3.8 Leidingtransport bovengronds - diepte leiding (>O,Bm) . 1 x per shift visueel op 

ondergrondseleidingen geen overschrijding lekkage en conditie 
aangeven van leiding-

- afsluiters op regelmatige spanningen 
afstanden . label.ling leidingen 

- ondergrondse leiding - leidingen op 
kathodisch beschermen tekeningen 
en reinigbaa r met een pig aangeven 

. gecornpartimenteerde . bovengrondse leiding, 
lekbak constructie ender <0,5m boven maaiveld 
leiding en voldoende 
leidinobruo is aanriidlngs- ondersteund 
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NRB 2.3 Verpompen. 

Beclriifsonderdeel Pomoen 
Mogelijke risico's Aard I Lekkage 

Afstroomroute I Bodem, riool 

Subactiviteit voloens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
2.3 Verpompen Svsteemontwero Beheermaatrei;.elen 

Eindemissie- Beschermings-Aanteg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder operationeel lnspectie Toezicilt lncidenten score NRB variant 
onderhoud management 

Dubbelroterende onderhoudproaramma oomoinsoectie alaemene zora 3 I 
asafdichting met spoeling kerende voorziening algemene zorg 3 II 
zie pompen algemeen kerende voorziening anderhoudprogramma pompinspectie algemene zorg 

2 Ill 
Basisemissiescore: 5 
Pakkingbusloze pomp pakkingbusloos Visueel algemene zorg 

1 IV 
Basisemissiescore: 5 
Pomp algemeen onderhoudprogramma pompinspectie aloemene zorg 4 v 

kerende voorziening alaemene zora 3 VI 
Basisemissiescore: 5 lekbak hernetwater onderhoudprogramma pompinspectie visueel raciliteiten en 

personeel 1 VII 

vloeistofdichte voorziening hemelwater CURIPBV-44 visueel algemene zorg 
(+PBV-WV) 1 VIII 
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NRB 2.4 Transport op terrein in open vaten e.d. RIZA 3.9 intern transport. 

Bedrilfsonderdeel 
Mogelijke rtsico's Aard ] aanrijding. omvallen, morsingen. lekkage. menging met andere sloffen. brand 

Afstroomroute I via de hemelwalerafvoer. via de bedrijfsvloer naar het hemelwaterriool en/of het vullwaterriool naar de lbedrijfs)zulveringsinstallalie 

Subactiviteit voloens de Nederlandse Richtnjn Bodembeschermina 
2-4 Transport op terrein in Svsteemontwerp Beheermaatregelen 

Eindemissie- Beschermings-
open vaten e.d. Aanleg/ul\voering Aandachl voor Bijzonder opera~oneel lnspectie Toezle/lt lncidenten score NRB variant 

onderhoud manaqement 
kerende voorziening algemene zorg 

4 I (len;eln) 
Basisemissiescore: 5 kerende voorziening visueel faciliteiten en 

3 II 
nerreinl oersoneel 
vloeistofdichte hemelwater CUR/PBV-44 algemene zorg 
opvangvoorzlening 2 Ill 
(terrein) 
vloeistofdichte hemelwater CUR/PBV-44 visueel faciliteiten en 
opvangvoorziening person eel 1 IV 
(terrain) 

Stand der veiliQheidstechniek 
3.9 Intern transport - gebruik speciale/geschik- - voertuigen regelmatig visueel - gekwalificeerd en/of 

te emballage/voertuigen onderhouden gediplomeerd personeel 
- brandblusmiddel op 

voertuig binnen handbereik 

-
1) Noodplan: voorzieningen en procedures om eventueel gelekt/gemorst product zo spoedig mogelijk op te kunnen ruimen dan wel hoe gehandeld dienl te worden bij afwijklende omstandigheden, incl. logboek. 
2) Calamiteitenplan bevat specifieke procedures voor de verladingactiviteit. 
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NRB 3.1 Opslag en verlading start- en stukgoed. 

Bedriifsonderdeel 
Mogelljke risico's Aa1d 

Afstroomroute 

Subactiviteit volaens de Nederlandse Richtliin Bodembeschermin< 
Svsteemontwero BeheermaalreQelen 

Aanleg/uilvoering Aandacht voor BiJzonder lnspectie Toezlcht lncidenten Eindemissie- Beschennings-
operation eel management score NRB variant 
onderhoud 

3.1 Opslag slor)goed overkaooing/afdekking 3 I 
kerende voorziening overkapplng/afdekklng visueel facilitei!en en 

1 II Basisemissiescore: 4 oersoneel 
vloeistofdichte hemelwater CUR/PBV-44 
opvangvoorziening 2 Ill 
(+PBV-WV) 
vloeistofdichte hemelwater, CUR/PBV-44 algemene zorg 
opvangvoorzienlng overkapping/afdekking 1 JV 
l+PBV-VVVl 

Stand der veiliQheidstechniek 
3.2 Bulk overslag vanlnaar - wegn]dbevellfging - aarding - voor gebruik - geen overige - noodplan'' 
schip - goede verlichting controle activiteiten op - clamiteitenplan2l 
3.3 Bulk overslag van/naar - indien mogelijk plaats faciliteiten overslagplaals geen - voldoende adequate brandblusvoorzieningen 
transporteenheid overkappen doorgaand transport - tijdens verladen plaats aanrijdingproof afzetten 

- videobewaking - verlading - noodstopschakelaar 
onderloezicht van - person eel 
chauffeur en operator 

- bij incident is het 
mogelijk het voertuig 
te verplaatsen 

1) Noodplan: voorzJeningen en procedures om eventueel gelekt/gemorst product zo spoedig mogelijk op ·te kunnen ruimen dan we! hoe gehandeld dient te worden bij afwijklende omstandigheden incl. logboek. 
2) Calamiteitenpfan bevat specifieke procedures voor de verladingsactiviteil 
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NRB 3.2 Overslag stortgoed. 

Bedrilfsonderdeel 
Mogelijke risico's Aard falen over.;lagfacllitelt. brand 

Alstrooniroute proces/schoonwalerriool. zuivering technische voorzienlng, bodem 

Subactiviteit volqens de Nederlandse Richtliin Bodembescherming 
Systeemontwerp Beheermaatregelen 

Aanleg/uilvoering Aandacht voor Bijzonder lnspectie Toezicht lncidenten Eindemissie- Beschermings-
operation eel management score NRB variant 
onderhoud 

3.2 Overslag stortgoed Visueel faciliteiten en 
3 I 

Basisemissiescore: 4 peraoneel 
kerende voorziening Visueel algemene zorg 3 II 
kerende voorziening Visueel faciliteiten en 

2 Ill person eel 
kerende voorziening Visueel faciliteiten en 

1 IV oersoneel 
vloeistofdichte schrob- en hemelwater CUR/PBV-44 Visueel algemene zorg 
opvangvoorziening 1 v 
(+PBV-VW) 

Gesloten systeem vloeistofdichte aansluitingen onderhoud- Visueel algemene zorg 
opvangvoorziening programma 1 VI 

Basisemissiescore: 4 (+PBV-VW) 

Stand der veiligheidstechniek 
Systeemontwerp Beheermaatregelen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder lnspectie Toezicht lncidenten management 
operationeel 
onderhoud 

3.3 Bulk overslag - wegrijdbeveiliging - aarding - voor gebruik - geen overige - noodplan '' 
van/naar transporteenheid goede verlichting controie - activiteiten op - clamiteitenplan21 

3.2 Bulk overslag - indien mogelijk faciliteiten overslagplaats, - voldoende adequate brandblusvoorzieningen 
van/naar schip plaats overkappen geen doorgaand - tijdens verladen plaats aanrijdingproof 

- videobewaking transport afzetten 
verlading ender- - noodstopschakelaar 
toezicht - person eel 
van chauffeur en 
operator 

- bij incident is he! 
mogelijk het 
voertuig te 
verplaatsen 
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1) Noodplan; voorzleningen en procedures om eventueel gelekt/gemorsl product zo spoedig mogell]k op le kunnen rulmen den wel hoe gehandeld dient le worden blj afwijklende omstandigheden Incl. logboek. 
2) Calamiteltenplan bevel specifieke procedures voor de verladingsactiviteil 
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NRB 3.3 & 3.4 Opslag en verlading van stoffen in emballage, RIZA 3.1 Op en overslag in emballage. 

Bedriifsonderdeel Op en overslag in emballaoe 
Mogelijke risico's Aard I falen van veroakkino; brand 

Afstroomroutes I direct vanuit verpakking of transoortmiddel al dan niet via zuiverinotechnische voorzieninoen 

Subactiviteit volr:iens de Nederlandse Richtlijn Bodembeschermin< bedriifsmatiae activiteiten 
Systeemontwero Beheermaatreoelen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder lnspectie Toezicht lncidenten Eindemissie- Beschermings-
operation eel management score NRB variant 
onderhoud 

3.3 Opslag en verlading speciale emballaae'' visueel faciliteiten en oersoneel 2 I 
vaste/visceuze vloeistoffen kerende voorziening/ algemene zorg 2 II 
in emballage opvanabak 

kerende voorziening/ speciale emballage visueel faciliteiten en personeel 1 Ill 
Basisemissiescore: 3 opvangbak 

vloeistofdi chte schrob- en hemelwater CUR/PBV-44 visueel algemene zorg 1 IV 
opvangvoorziening 
(+PBV-VVVJ 

3.4 Opslag en verlading soeciale emballaoe visueel faciliteiten en oersoneel 3 v 
vloeistoffen in emballage kerende voorziening/ algemene zorg 3 VI 

opvangbak 
Basisemissiescore: 4 kerende voorziening/ speciale emballage algemene zorg 2 vn 

oovangbak 
kerende voorziening/ visueel faciliteiten en personeel 2 VIII 
opvanabak 
kerende voorziening/ speciale emballage visueel faciliteiten en personeel 1 IX 
opvanobak 
vloeistofdichte speciale emballage CURIPBV-44 visueel faciliteiten en personeel 1 x 
opvangvoorziening 
(+PBV-VVV) 
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Stand der veilioheidslechniek 
Svsteemontwero Beheermaatreoelen 

Aantegluilvoenng Aandacht voor Bijronder lnspectle Toezicht lncidenlen management 
operaUoneel 
onderhoud 

3. 1 Overslag fn eenheden - opstelplaats: - product kan nlet - overslagappa- - verlading onder - blusmlddelen binnen llandbereik en direct inzet-
vloelslofdlch1e vloer arstromen naar raluur votdoen loezlchl baar 

oppervlakte water of aan weltelljke gekwalificeerd - goede verlichling 
zulvering elsen alsmede personeel - afzettingsmogelljkheden (evl aanrijdlngproof) 

- geleldelijke overgang lnspecties - op verslagplaats n0Pdplan
1
' 

opstelplaats, geen overige - deugdelijke verpakking in goede staal 
omgevtng activiteiten of oveieenkomstig wetgeving21 
markeren grenzen opslag dag- - ver1adlng alleen op overslagplaats 
oostelolaats ·1001raad 

- - - -
1) Noodplan; voorzlenlngen en procedures om evenlueel gelekt/gemorst product zo spoedlg mogelljk op le kunnen ruimen. 
2) Wetgeving: vervoerswetgeving (ADR. RIO. ADNR, en RVGZ). 



~Tauw 

BRIAZN 

NRB 4.1 & 4.2 Procesactiviteiten I Procesbewerkingen, RIZA 3.5 Continu proces. 

I Bedrijfsonderdeel I Continue processen I 
Mogelijke risico's Aard brand, morsingen, lekraken van vaten, leidingen, pompen, warmtewisselaars; falen van handelingen 

Afstroomroute via de hemelwaterafvoer, via het procesriool, naar een opslagvoorziening 

Subactiviteit volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, bedrijfsmatige activiteiten 
Svsleemontwero B_eheermaatreJJelen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder lnspectie Toezicht lncidenten Eindemissie- Beschermings-
operationeel management score NRB variant 
onderhoud 

4, 1 Gesloten proces of kerende voorziening algemene zorg 2 I 
bewerking 

kerende voorziening vulpunten en vulleidingen; visueel faciliteiten en 1 II 
Basisemissiescore: 3 ontluchting (CPR) personeel 

vloeistofdichte schrob- en hemelwater CUR/PBV-44 algemene zorg 1 111 
opvangvoorziening 
(+PBV-'NV) 

Gesloten systeemontwerp gesloten systeem pompen; appendages, onderhoudsprogram- systeem inspectie algemene zorg 1 IV 
monstememingspunten ma 

Basisemissiescore: 3 e.d. 

4.2 (half) open proces of kerende voorzienino algemene zoro 3 v 
bewerking kerende voorziening visueel faciliteiten en 2 VI 

Basisemissiescore: 4 
person eel 

vloeistofdichte schrob- en hemelwater CUR/PBV-44 2 VII 
opvangvoorziening 
(+PBV-VVV) 

vloeistofdichte schrob- en hemelwater CUR/PBV-44 visueel faciliteiten en 1 VIII 
opvangvoorziening person eel 
(+PBV-WVl 

Stand der veiliQheidstechniek 
Systeemontwerp BeheermaalreQelen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder operationeel I lnspectie Toezicht I lncidenten management 
onderhoud 
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3.5 ConUnu proces - lekbak/vloelslofdlc;hte - HAZOP lnventarisatie - detecUe van nlveau, - noodplan'' 
containment met anoop lljdens temperaluur. ,druk In - inter1oc;ksystemen op gevaar1ijke 
naar verzamelsysteem ontwerp tank/procesvat, met situaties bij 
en opgevangen afarmerfng bl] starten/stoppeil/\rlppen te beteugelen 
vloeistoffen worden afwi]kingen - bi] uitval utilities installalfe automa-
behandeld . deteciie van lekkage tisc:h naar "veilige• toestand 

bij pompen 
- verontreiniging 

koetwater 
1) Nocdplan: voorzlenlngen en procedures om eventueel gelekt/gemorsl product zo spoedlg mogelljk op le kunnen rulmen dan wel hoe gehandeld dienl le worden b~ al'Wijkende oms.tandigheden Incl . logboek. 
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NRB 5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering, RIZA 3.8 Leidingtransport. 

Bedrijfsonderdeel Riolerina 
Mogelijke risico's Aard Lekkage, breuk, brand 

Afstroomroute via hemelwateratvoer, via grondwater, via een procesrlool 

Subactiviteit volgens de Nederlandse Richtliin BodembescherminQ, bedri'fsmatiQe activiteiten 
5. 1 Afvoer afvalwater in Svsteemontwero Beheermaatrei:ielen 

bedrijfsriole ring Aanlegluitvoering Aandacht voor Bijzonder lnspeclie Toezicht lncidenten Eindemissie- Bescllerrnings-
operalioneel management score NRB variant 
onderhoud 

Ondergrondse leiding Rioollnspectie faciliteiten en 2 I 
oersoneel 

Basisemissiescore: 4 CURIPBV aanbeveling 51 putten, slibvangers, CURIPBV CURIPBV-44 faciliteiten en 1 II 
olieafscheiders, verbindingen rapport 2001-3 person eel 

Bovengrondse riolering Appendages Onderhoud- leidinginspeclie faciliteiten en 1 Ill 
programma person eel 

Basisemissiescore: 4 

Stand der veiliciheidstechniek 
Systeemontwerp Beheerrnaatregelen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder lnspectie Toezicht lncidenten management 
operalioneel 
onderhoud 

3.8 Leidingtransport - bovengronds diepte leiding (>O,Bm) - 1 x per shift visueel 
ondergrondseleidingen - geen overschrijding van op lekkage en 
aangeven leidingspanningen conditie 

- afsluiters op regelmatige - labelling leidingen 
afstanden - leidingen op tekeningen 

- ondergrondse leiding aangeven 
kathodisch beschermen en - bovengrondse leiding, 
reinigbaar met een pig <0,5m boven maaiveld en 
gecompartimenteerde lekbak voldoende ondersteund 
constructie onder leiding - afvoer hemelwater 
leidingbrug is aanrijdingproef afsluitbaar 
en brandwerend en de - wegdoorvoeren als 
doorrijhoogte is>4,2m viaduct 
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NRB 5.2 Calamiteitenopvang. 

Bedrijfsonderdeel Calamiteitenoovana 
Mogetijke risico's Aard I 

Afstroomroute I 
Subactiviteit voloens de Nederlandse Richtliin Bodembeschermino 

Svsteemontwero Beheermaatregelen 
Aanteg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder lnspectie Toezicht lncidenten Eindemissie- Beschermings-

operation eel management score NRB variant 
onderhoud 

Ondergronds (CPR) vulpunten en zie2.1 faciliteiten en 2 I 
vulleidinaen person eel 

Basisemissiescore: 3 corrosievast/ kathodisch periodiek op zie2.1 faciliteiten en 2 II 
beschermd kathodische personeel 

bescherrning 
corrosievast/ kathodisch (CPR) vulpunten en periodiek op zie 2.1 atgemene zorg 2 Ill 
beschermd vulleidingen kathodische 

bescherming 
corrosievasV kalhOdisch (CPR) vulpunten en periodiek op zie 2.1 faciliteiten en 1 rv 
bescherrnd vulleidingen kathodische personeel 

beschermina 
Onderyronds prefab vloeistoldicht ontwerp inwendige visuele zie 2.1 faciliteiten en 1 v 

inspectie oersoneel 
Bovengronds bovengronds (CPR) vulpunten en visuele inspeclie zie 2.1 algemene zorg 1 VI 

vulleidinaen 
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NRB 5.3 Activiteiten in werkplaatsen. 

Bedriifsonderdeel Werk:plaatsen 
Mogelijke risico's A a rd I morsen, lekraken vaten/emballage, 

Afstroomroute I hemelwaterafVoer, procesriool 

Subactiviteit volgens de Nederlandse R ichtlijn Bodembeschermino, bedriifsmatioe activiteiten 
5.3 Activiteiten in Svsleernontwerp Beheermaatre!lelen 

Eindemissie- Beschermings-
werkplaatsen Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder operationeel lnspectie Toezicht lncidenten score NRB variant 

onderhoud manaaement 
Werkplaatsen zonder kerende voorziening algemene zorg 3 I 
opslag k.erende voorziening visueel faciliteiten en 1 II 

persaneel 
Basisemissiescore: 4 
Werkplaatsen met opslag kerende voorziening/ ops lag visueel algemene zorg 3 Ill 

lekbakken 
Basisemissiescore: 4 kerende apparatuur visueel algemene zarg 3 IV 

voorziening/lekbakken 
kerende opslag en apparatuur visueel algemene zorg 2 v 
voorziening/lekbakken 
kerende opslag en apparatuur visueel faciliteiten en 1 VI 
voorzienina/lekbakken person eel 
vloeistofdichte schrobwaterafvoer CUR/PBV-44 algemene zorg 1 VII 
opvangvoorziening 
{+PBV-VVV) 
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Bijlage 3 

Schematisch overzicht van organisatorische maatregelen 
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Onderstaande maatregelen beperken de kans op incidenten, resulteren in het vroegtijdig 
signaleren van incidenten en opruimen van vrijgekomen stoffen en dragen zo bij aan het 
verkleinen van het bodemrisico. 

Procedureslinstructies Code Omschrijving Frequentie Rapportage 
Cindicatief\ 

lnspectieregime terrein en 11 - inspectie op morsen en lekkages dagelijks In logboek; feed-
gebouwen (algemeen) back naar 

12 - inspectie op onjuist geplaatste dagelijks technische 
emballage I apparatuur inspectie en 

13 - inspectie op status lek- dagelijks onderhoud 
lopvangbakken 

14 - inspectie op effectiviteit wekelijks 
afvoergotenlbedrijfsriolering maandelijks 

15 - lnspectie en verwijderen maandelijks 
onnodiae/doelloze emballaoe 

Technische inspectie T1 - inspectie bovengrondse leidingen maandelijks In logboek, 
en appendages feedback naar 

T2 - in-luitwendige inspectie tanks, of jaarlijks onderhoud. 
controle lekdichtheid middels 
afpersen 

T3 - inspectie bedrijfsriool en 
ondergrondse leidingen 2-jaarlijks 

T4 - inspectie en onderhoudsregime 
voor pompen en kwartaal 
vloeistofdichtelkerende 
(opvang)voorzieningen1

> 

- visueel inspecteerbare 
TS bouwkundige voorzieningen 

- nagaan in hoe verre aanwezige PBV-VW 
peilbuizen systeem kan worden (nader te 

T6 gebruikt afs systeem voor bepalen) 
risicobeperkend bodemonderzoek n.v.t 

T7 - lnsoectie technische staat kitbaden halfiaarliiks 
Werkprocedures W1 - instructies omgaan met - lnterne audit 

W2 vloeistoffen - rapportage 
W3 - laad- en losinstructies -
W4 - reinigen/legen lek-lopvangbakken -

- procedures voor regelmatig 
onderhoud van apparatuur, 
installaties en voorzieninoen 

lncidentenprocedures P1 - Procedure voor het aanpakken - In logboek; 
(opruimen spills) en melden van feedback naar 
incidenten technische 

inspectie en 
onderhoud 

Calamiteitenprocedures P2 - Procedure voor het aanpakken en - In logboek; 
melden van calamiteiten feedback naar 
(bodemincidenten) technische 

inspectie en 
onderhoud 

1) PBV-VW met nod19. 



~Tauw 

Bijlage 4 

Schematisch overzicht van verbeteringen met betrekking tot 
bodembeschermende voorzieningen 

BRIAZN 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van bodembeschermende voorzieningen dieter 
voorkom ing van bodembelasting binnen een nader te bepalen tijdtraject zullen worden 
getroffen. Het betreft hier een breed scala aan (veelal beperkte) verbeteringen die in 
samenhang met de hiervoor beschreven maatregelen wenselijk zijn . 

Code Aanvullende voorzieninq Oomerkina 
VO Boven lkerende) verhardina olaatsen 

SRI AZN 

V1 Verbeteren afwatering naar/via afvoergoten bedrijfsriolering Periodieke rioolinspectie 
nodia 

V2 Plaats markeren en/of beveiliaen teaen aanriiden 
V3a Eenvoudige vloeistofkering; 

creeren lek-/oovanabak 
V3b Aanbrenaen omwallina; oovana bii calamiteit 
V4 Lek-/oovanabakken, ook onder slanaen/konnelinaen 
vs Tank/slanaen anders oositioneren 
V6 Afschermina teaen weersinvloeden; afvoer van hemelwater 

V7a Vloer controleren en zonodig repareren; aandacht voor afvoer Eventueel PBV inspectie 
lt.b.v. reoaratieadvies) 

V7b Bassin controleren en zonodia reoareren 
VB Vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV Verklaring PBV lnspectie 

Vloeistofdichte Voorziening 
(V8) Zo mooeliik bii onderhoud een inwendiae keurina 



~Tauw 

BRI AZN 

Bijlage 5 

Relatie tussen NRB, CPR-richtlijnen en Stand der Veiligheidstechniek 
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Naast de NRB zijn voor het beperken van risico's op lozingen de CPR-richtlijnen en het 
document "Stand der veiligheidstechniek" van belang. In algemene zin kan worden gesteld dat 
deze documenten elkaar aanvullen. Voorziening en maatregel combinaties die vanuit de NRB 
worden verlangd, zijn ook doelmatig in het licht van de andere instrumenten met dat verschil dat 
daarin de feitelijke opslagcapaciteit belangrijker is. 
In het navolgende wordt kort ingegaan op de relatie van beide instrumenten tot de NRB. 

CPR-richtlijnen 
De NRB is er voor de preventieve bodembescherming, de CPR-richtlijnen zijn er om rampen te 
voorkomen. Twee richtlijnen met duidelijk verschillende werkgebieden. De technische 
voorzieningen en maatregelen uitgewerkt in de CPR-richtlijnen moeten brand en explosie 
verhinderen, de maatregelen en voorzieningen uit de NRB voork6men het belasten van de 
bodem t.g .v. morsen/lekkages of uit bassins. 
De NRB gaat niet over calamiteiten maar behandelt wel degelijk calamiteitenbassins en lek
/opvangbakken, zaken die ook in de CPR-richtlijnen voorkomen. 
In veel situaties zijn de CPR en NRB complementair. Maar beide gaan in op opvang
voorzieningen bij opslag in tanks (CPR-9) of emballage (CPR-15). Hier lijken de richtlijnen 
elkaar tegen te spreken over de noodzaak tot vloeistofdichtheid. 

De CPR-richtlijnen zijn opgesteld ruim voor het verschijnen van de NRB. In deze richtlijnen is 
opgenomen dat opslag van brandbare of gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden boven/in 
vloeistofdichte opvangvoorzieningen, voldoende groot om product en/of bluswater bij een 
"calamiteit" te kunnen opvangen. Bij het opstellen van de CPR-richtlijnen was het begrip 
"vloeistofdicht" nag niet zo strak gedefinieerd als later in de NRB. 
Ter ondersteuning van de NRB is in het PBV (de projectorganisatie Plan Bodembeschermende 
Voorzieningen) voor bouwkundige voorzieningen het begrip "vloeistofdicht" nader gedefinieerd4

: 

"een voorziening vloeistofdicht is zolang de vloeistof er niet aan de onderzijde uitkomt''. Naar de 
praktijk is dit vertaald in "een voorziening is vloeistofdicht wanneer er hiervoor een geldige PBV
Verklaring Vloeistofdichte Voorziening bestaat". Die geldigheid moet periodiek door een 
"Deskundig lnspecteur" worden verlengd en kan vervallen als de voorziening voor andere 
doeleinden wordt gebruikt, niet goed is onderhouden of na een incident. Derhalve kan zo'n 
Verklaring niet warden verlangd voor calamiteiten bassins. 
Verder is het zo dat een PBV-Verklaring alleen kan warden afgegeven voor visueel 
inspecteerbare, bouwkundige voorzieningen. Oak op kunststof of metalen bakken, 
ondergrondse constructies, minerale afdichtingslagen en/of folies is de PBV-Verklaring (oak) 
niet van toepassing; evenmin op vloerdelen ender tanks die direct op de vloer staan of ender 
zware machines die niet voor de inspectie kunnen warden verplaatst. 

Daarmee kan in het kader van de CPR voor laad- en losplaatsen, vloeren onder ops lag in 
emballage of opslag in vrij van de grand geplaatste tanks zo'n PBV-Verklaring warden verlangd. 
Maar voor bijvoorbeeld op de grand geplaatste tanks in tankputten, voor bassins of proces
apparatuur moet de aanwijzing "vloeistofdicht" dus anders warden begrepen. 
De beoogde functie van voorzieningen binnen de CPR is "opvang van product en/of bluswater'' 
na een brand of calamiteit. De voorziening moet voorkomen dat (vloei)stoffen dan naar 

• Jn de NRB worden ook voorzieningen genoemd die op basis van materiaalkeuze en ontwerp bij aanleg 
vloeistofdicht zijn, maar waarbij na ingebruikname de inspectie conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 niet mogelijk is 
(zie NRB A-5 .2.3) . Prefab kasten geschikt voor opslag in emballage (CPR 15-1) worden als vloeistofdicht 
aangemerkt. Kluizen kunnen vloeistofdicht worden ontworpen en doorgaans kan hiervoor een geldige PBV
Verklaring worden verlangd. Volgens de NRB is dit echter lang niet altijd noodzakelijk! 
In termen van het PBV is er dan niet sprake van een vloeistofdichte voorziening. Er is dan een andere vorm van 
bewaking nodig; zo'n situatie verschild in praktische zin vaak weinig met die met een (vloeistof)kerende vloer (zie 
ook NRB A-5.2.4a). 
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oppervlaktewater of in de bodem wegstromen. In NRB-termen heet dit "keren gedurende de 
duur van het incident" d.w.z. totdat het is opgeruimd. Er is hier uitdrukkelijk niet sprake van 
bassins waarin "permanent" vloeistoffen moeten warden opgeslagen. 
Omdat na een calamiteit altijd nagegaan moet worden of er geen milieuschade is opgetreden 
(ook bij vloeistofdichte voorzieningen met PBV-Verklaring) maakt het niet uit of een voorziening 
in PBV-termen vloeistofdicht is of kerend als omschreven in de NRB. 

Stand der Veiligheidstechniek 
In de RIZA publicatie Stand der Veiligheidstechniek (SdVt)5 wordt de stand der techniek op het 
gebied van het beperken van onvoorziene lozingen beschreven. Het document is bedoeld voor 
gebruik in het kader van Wvo vergunningprocedures. 
Naast een set algemene aanwijzingen beschrijft de SdVt de maatregelen en voorzieningen voor 
specifieke activiteiten. Daarbij wordt ingegaan op mogelijke afstroomroutes, direct of indirect 
naar oppervlaktewater. Aldus zou het accent van de algemene aanwijzingen meer op opvang 
van product en (blus)water moeten liggen. De onderverdeling naar specifieke bedrijfsmatige 
activiteiten, evenals de selectie van daarvoor noodzakelijk geachte voorzieningen en 
maatregelen is echter vrijwel identiek aan de aanpak uit de NRB. Soms geeft de SdVt zelfs 
meer (technische) details, die aanleiding zouden kunnen zijn voor uitgebreide middel
voorschriften. 

Net als bij de CPR-richtlijnen geldt dat in de SdVt het begrip "vloeistofdicht" vaak in NRB-termen 
als "kerend gedurende de duur van het incident" moet warden gelezen. De effectieve 
opvangcapaciteit van tankputten, terrein en/of (afsluitbaar) bedrijfsriool en de mogelijkheden om 
de bij het incident vrijgekomen stoffen snel en doelmatig aan te pakken, zijn dan bepalend. 
In de praktijk zal de uitwerking van de SdVt en de NRB tot een vergelijkbaar maatregel
voorzieningenpakket leiden. 

5 Stand der Veiligheidstechniek ten behoeve van de preventieve aanpak van de risico's van onvoorziene lozingen, 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, RIZA, Rapport 99.003, ISBN 
903695273, Lelystad, mei 1999. 
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Maatregelen te nemen n.a.v. bodemrisico-inventarisatie 

Zie rapport, hoog bodernrisico, verbeteroptie: 

15 Garage, volgende aanbevelingen uitvoeren 
- Vaten dienen vrij van de vloer te zijn opgeslagen (reeds uitgevoerd) 

- Schade aan vloer die bodemrisico verhoogt dient te worden hersteld op basis van ene 

jaarlijkse inspectie (PPO) 
19 Werkplaats, 

- vaten behorende bij wasmachine vrij van de vloer (reeds uitgevoerd) 
- Aandacht besteden aan good house keeping in WfB werkplaats dien aantasting van de vloer 
door olie te·voorkomen (continue aandacht) 

24 Chemicalienopslag, 
- vaten dienen te allen tijde vrij van de grond geplaatst te worden (continue aandacht) 
- op bodem geplaatste vaten (foto rapport) zijn reeds verwijderd 

26 Aanzuigpunten 
- Bij gebruik van de aanzuigpunten aan de Noordzijde van gebouw dienen lekbakken te 
gebruikt (instructie aannemer en toezicht) 

llaotregelen nav bedemrisicoonalyse - 1 -
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De bodemrisico-inventarisatie (R001-4332755AEL-D02-R) is in juli 2004 door 
TAUW uitgevoerd. Naar aanleiding van enkele wijzigingen (zie ook 
veranderingsaanvraag 9R8672.01 van 11 september 2006) aan de inrichting is in 
aanvulling op het rapport onderstaande tabel opgesteld. 

Omschrijving en locatie Maatregelen en voorzieningen Eind 
bodembedreigende activiteit emissie 

score 
Opslag bulkvloeistoffen 
opslag voor gev. afvalstoffen uitvoering opslag conform PGS. Het 1 

betreft een vloeistofdichte container, met 
opvangvoorziening. 

dieselopslag dubbelwandige bovengrondse tank, 1 
voorzien van lekdetectie en automatische 
afslag, opgesteld boven een kerende 
(beton)vloer. Eventuele lekkage kan 
worden opgeruimd met aanwezig 
absorptiemateriaal. Zie ook Bodemrisico-
inventarisatie R001-4332755AEL-D02. Ter 
plaatse van het ophangpunt voor het 
vulpistool zal binnen een termijn van 2 
maanden nog een opvangvoorziening 
(rooster) worden aani:iebracht. 

gewijzigde opslag ammonia (24,5%) Zie Bodemrisico-inventarisatie R001- 1 
4332755AEL-D02 

Overslag en intern transport bulkvloeistoffen 

Opslag en verlading stort- en stuki:ioed 
Opslag ferro en nonferrofracties Wijzigingsaanvraag betreft de opslag op 1 
afkomstig SOI niet vloeistofdichte vloeren hetgeen 

mogelijk is i.v.m. folie onder gehele 
slakkenterrein 

Absorptiemateriaal/poetsdoeken Deze worden verzameld in vuilcontainers, 1 
die inpandig staan opgesteld (vrij van de 
vloer, op een vloeistofkerende betonvloer) 
en dagelijks warden geleei:id. 

opslagcontainers Dit betreft opslagcontainers ten behoeve 1 
van de onderaannemers voor (groot) 
onderhoud. Het betreft hier droge 
materialen. Smeermiddelen warden niet 
door de aannemers zelf toegepast. 
Contractueel is vastgelegd dat AZN deze 
verzori:it. 

containerwisselplaats Het betreft hier containers die oftewel leeg 1 
staan, oftewel gevuld met huisvuil. Over 
het algemeen zullen de containers slechts 
kortstondig warden opgesteld. Eventuele 
lekkage vanuit de containers op de 
stelconplaten verharding, zal bijtijds 
worden opgemerkt tijdens de 
inspectieronden, die 1x per dag 
plaatsvinden. Zie ook Bodemrisico-
inventarisatie R001-4332755AEL-D02 

vliegas afvoer Vliegas wordt opgeslagen in silo's en 1 
regelmatig afgevoerd met tankwagens. 
Overslag vindt plaats vanuit de silo direct 
in de tankwagen via een slurf. 

kalk (lijn 4) Kalk wordt aangevoerd in tankwagens en 1 
ocaeslagen in silo's 

reststoffen (lijn 4) Reststoffen afgevangen door het 1 

Uitbreiding AZN met een vijfde verbrandingslijn 
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filterdoeken met actief kool 

Procesactiviteiten/ -bewerkingen 

Overige activiteiten 

Uitbreiding AZN met een vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport 

doekenfilter wordt opgeslagen in een silo 
en regelmatig afgevoerd met tankwagens. 
Overslag vindt plaats vanuit de silo direct 
in de tankwagen via een slurf. 
Direct met het verwijderen, worden de 
doeken volledig ingepakt in plastic, ivm 
arbo voorschriften. Vervolgens zullen 
deze direct naar de bunker worden 
afgevoerd. 
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Meet- en rekenresultaten bronvermogenniveaus; 
Bedrijfsduurpercentages verkeer; 
lngevoerde gegevens geluidsberekeningen; 
Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus representatieve 
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In het kader van het MER voor de 5e lijn is door Royal Haskoning een akoestisch onder
zoek uitgevoerd van de afvalverbrandinginstallatie van de NV Afvalverbranding Zuid
Nederland (hierna te noemen AZN), gelegen op het industrieterrein Moerdijk. In dit on
derzoek is de bestaande situatie en de aangevraagde activiteit in beschouwing geno
men: 

1. Bestaande situatie (verbrandingslijn 1 t/m 4); 
2. Aangevraagde activiteit (verbrandingslijn 1 t/m 5) . 

De berekeningen voor het MER zijn gebaseerd op het rekenmodel dat ten grondslag lag 
aan de vigerende vergunning en is geactualiseerd aan de hand van geluidmetingen die 
bij AZN plaatsgevonden hebben op 5 april en op 18 mei 2007 jl. Bij de berekeningen is 
gebruik gemaakt van een recent (25 juni 2007) zonebeheermodel van de Provincie Bra
bant. Daar het zonebeheermodel in 2007 gewijzigd is, kunnen kleine verschillen optre
den ten opzichte van eerder gepresenteerde berekeningen voor de vergunning. 

In het voorliggende rapport wordt allereerst de situatie conform de vigerende vergunning 
beschreven en gepresenteerd. Daarna is de 5e lijn toegevoegd aan het rekenmodel om 
zo de aangevraagde activiteit in beeld te brengen. Bij de aangevraagde activiteit is uit
gegaan van doorstroomkoeling. 

De geluidsimmissie buiten de inrichting is berekend gebruikmakend van het (nieuwe; 
d.d.14-5-2008) zonebeheermodel. De berekeningsresultaten zijn in de vorm van de 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus gepresenteerd . 
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2 BEDRIJFSGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De basis van de berekeningen is de bestaande situatie. De bestaande situatie bestaat 
uit de vergunde situatie (lijn 1 t/m 4) aangevuld met de meest recente metingen en ge
plaatst in het nieuwe zonebeheermodel van de Provincie (zie § 2.2.1 ). De aangevraagde 
activiteit (5e lijn) is afgeleid van de bestaande situatie. 

2.2 Representatieve bedrijfssituatie 

2.2.1 Bestaande situatie 

Voor de akoestische berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Geluiduitstraling gebouw 
Het gebouw is onderverdeeld in: 
• de loshal (lh); 
• de bunker (bu); 
• het ketelhuis (kh); 
• het E-filter (ef); 
• de rookgasreiniging (rg); 
• de zuig-trekventilatoren (zt). 
De geluiduitstraling wordt bepaald door: gevel- en dakroosters, gevels, dakvlakken, 
openingen in gevels, open en gesloten (rol)deuren, afzuigingen, stoomafblazen, ventila
toren en uitlaatmondingen van de NSA. Bij de berekening wordt er vanuit gegaan dat 
deze bronnen continu gedurende 24 uur per etmaal in werking zijn . 

Schoorsteen 1 tlm 4 
De verbrandingslijnen hebben een beschikbaarheid van 8.300 uur per jaar. Voor de 
akoestische berekening is er vanuit gegaan dat de vier schoorstenen continu in bedrijf 
zijn. 

Vrachtverkeer 
De rijsnelheid van alle vrachtwagens bedraagt 10 km/u. Het vrachtverkeer veroorzaakt 
maximale geluidniveaus. Op het terrein vinden de volgende transporten plaats: 

- aanvoer van a"fval 
Voor de bestaande situatie is uitgegaan van 267 vrachtwagens in de dagperiode, 113 
vrachtwagens in de avondperiode en 58 vrachtwagens in de nachtperiode. De bedrijfs
duurcorrecties voor de vrachtwagenbewegingen voor de aanvoer van afval zijn aange
past aan de werkelijke situatie inclusief het gebruik van de containerwisselplaats, dat 
werd toegevoegd. 

- afvoer van slakken 
• afvoer over de weg: 33 voertuigen in de dagperiode (van slakopslag naar uitrit); 
• afvoer over water: 12 voertuigen in de dagperiode (van slakopslag naar kade) . 

- afvoer van vliegas/aanvoer chemica/ien 
5 voertuigen in de dagperiode. 

Akoestisch onderzoek MER 5• lijn 
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In de dag- en avondperiode vindt de aanvoer van afval plaats met vrachtwagencombina
ties met steeds twee containers. Deze rijden via de hoofdingang het terrein op en dan 
door naar de containerwisselplaats nabij die hoofdingang. Op de containerwisselplaats 
wordt een container achtergelaten. De andere container wordt, via de weegbrug, naar 
de loshal vervoerd en daar gelost. Vervolgens wordt de lege container, via de weeg
brug, naar de containerwisselplaats gebracht. Daar wordt de lege container omgeruild 
voor de in eerste instantie achtergebleven voile container. Ook deze container wordt, via 
de weegbrug, naar de loshal vervoerd en daar gelost. Daarna rijdt de vrachtwagen met 
de lege container, via de weegbrug, terug naar de containerwisselplaats. De eerste lege 
container wordt op de aanhanger gezet die daarna wordt aangekoppeld. Ten slotte ver
laat de gehele combinatie via de hoofdingang het terrein . 

In de nachtperiode worden er slechts enkele containers gewisseld (circa 5 vrachtwa
gens gebruiken de containerwisselplaats in de nachtperiode). De overige aanvoer vindt 
dan plaats met een enkele container per vrachtwagen, zodat niet gewisseld hoeft te 
worden. 

Weegbrug 
Alie aanvoer met vrachtwagens wordt gewogen. Uitgegaan is van een duur van een 
halve minuut per weging. De bedrijfsduur is van de vrachtwagens op de weegbrug is 
uitgewerkt in bijlage 8. 

Personenwagens 
Het terrein wordt in de dag-, avond- en nachtperiode gemiddeld door respectievelijk 100, 
12 en 12 personenwagens bezocht. De rijsnelheid bedraagt 1 O km/u. Personenwagens 
veroorzaken maximale geluidniveaus. 

Shovel 
De shovel is in de dagperiode gedurende 7 uur op het buitenterrein actief. 

De shovel veroorzaakt maximale geluidniveaus. 

SO/ 
Het SOl-gebouw is continu in werking. 
Het storten van slakken op de slakopslag vindt gedurende 10.3% van de tijd plaats. Het 
schoonspuiten vindt plaats gedurende 25% van de tijd. 

Het storten van slakken veroorzaakt maximale geluidniveaus. 

Dumper 
De dumpers rijden in de dagperiode op het buitenterrein gedurende 4,5 uur. Het laden 
van de dumpers duurt in totaal 3 uur. Het wegrijden van de dumpers duurt in totaal 0.5 
uur. Het totale bedrijfsduurpercentage bedraagt in de dagperiode respectievelijk 37.5, 
25.0 en 4.2%. 

De dumpers veroorzaken maximale geluidniveaus. 

Kraan 
De kraan op het slakkenopslagterrein is gedurende de gehele dagperiode in werking. 
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De kraan veroorzaakt maximale geluidniveaus. 

Noodstroomaggregaten 
In principe draait er dan eens in de vier weken een noodstroomaggregaat gedurende 
twee uur in de dagperiode. Het kan echter niet warden uitgesloten dat er op een dag 
meer dan een noodstroomaggregaat wordt beproefd. 

2.2.2 Aangevraagde activiteit 

Het voornemen bestaat eruit om een 5e lijn in gebruik te nemen. De 5e lijn is gepland 
aan de zuidzijde van de bestaande lijnen. Het betreft een losstaand gebouw (zie figuur 
3). De geluiduitstraling van dit gebouw is geprognosticeerd op basis van de metingen en 
berekeningen van het bestaande gebouw van lijn 4. 

Met de 5e lijn wordt de capaciteit van de installatie vergroot. Hierdoor zal de aanvoer 
van materiaal toenemen . De aanvoer met vrachtwagens voor de aangevraagde activiteit 
is gebaseerd op een extrapolatie van de 1.000.000 t/j naar 1.290.000 t/j . Daarnaast is 
een gebouw voor lijn 5 aan het rekenmodel toegevoegd. 

Schoorsteen 1 tlm 5 
Voor de vijfde lijn is een extra schoorsteen nodig. Uitgangspunt bij de berekening is dat 
de vijf schoorstenen continu in werking zijn. 

Vrachtverkeer 
De rijsnelheid van alle vrachtwagens bedraagt 1 O km/u. Op het terrein vinden de vol
gende transporten plaats: 

- aanvoer van afval 
De bedrijfsduurcorrecties voor de vrachtwagenbewegingen voor de aanvoer van afval 
zijn geextrapoleerd op basis van de toename in het aanbod (+30%). Hieruit volgt de vol
gende verdeling van het aantal voertuigen: 347 voertuigen in de dagperiode en 147 in 
de avondperiode. Omdat voor de toekomst voorzien wordt dat er meer transporten in de 
nacht zullen plaatsvinden, is voor de nachtperiode rekening gehouden met een verdub
beling van het aantal transporten. Dit komt neer op 116 transporten tussen 23.00u en 
07.00u. 

- afvoer van slakken 
• afvoer over de weg: 43 voertuigen in de dagperiode (van slakopslag naar uitrit); 
• afvoer over water: 16 voertuigen in de dagperiode (van slakopslag naar kade). 

- afvoer van vlieqaslaanvoer chemica/ien 
In de dagperiode 6 voertuigen . 

Shovel 
De shovel is in de dagperiode gedurende 12 uur en in de avondperiode 4 uur op het bui
tenterrein actief. 

De shovel veroorzaakt maximale geluidniveaus. 
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NORMSTELLING 

In de vigerende vergunning Wet milieubeheer, afgegeven op 1 februari 2007, zijn in 
hoofdstuk 3 de navolgende voorschriften voor geluid opgenomen: 

3. 1. 1 Op de bij/age "Geluidimmissiepunten" aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde 

waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, 

niet warden overschreden. 

/mmissie-
LArLT per oeriode in dB AJ 

Omschrijving Dag Avond Nacht 
punt 

(07.00 - 19.00 uJ (19.00- 23.00 U) (23.00 - 07.00 u) 

1 zonebewakinasvunt 2 24 23 22 

2 zonebewakinasvunt 12 22 22 22 

3 zonebewakinasvunt 28 26 25 25 

4 zonebewakingspunt 15 30 30 30 

5 controlevunt west 48 47 47 

6 controlevunt noordwest 48 48 47 

7 contro/epunt noordoost 50 50 49 

8 contro/epunt oost 52 52 50 

9 controlepunt zuidoost 50 49 48 

10 controlevunt zuidwest 54 52 52 

3.1.2 De maximale ge/uidniveaus (LAmax gemeten in de meterstand "fast'1 mogen ter plaatse van woningen 

van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidbronnen binnen de in

richting niet meer bedragen dan: 

70 dB(A) tussen 07. 00 en 19. 00 uur (dagperiode); 

65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 

60 dB( A) tussen 23. 00 en 07. 00 uur (nachtperiode). 
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4.1 Algemeen 
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De berekeningen voor het MER zijn gebaseerd op het rekenmodel dat ten grondslag lag 
aan de vigerende vergunning en is geactualiseerd aan de hand van geluidmetingen die 
bij AZN plaatsgevonden hebben op 5 april en op 18 mei 2007 jl. Bij de berekeningen is 
gebruik gemaakt van een recent (14-5-2008) zonebeheermodel van de Provincie Bra
bant. De meetresultaten en de op basis daarvan berekende bronsterkten zijn opgeno
men in bijlage 1. 

4.2 Toegepaste methode 

De bronsterkten zijn bepaald met behulp van de meet- en rekenmethoden 11.2 en 11 .3, uit 
de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" van 1999. Hierbij zijn de meetresul
taten gecorrigeerd voor het stoorgeluid. Bij incidenteel optredend stoorlawaai, waarvoor 
niet kon warden gecorrigeerd, is de betreffende geluidsmeting onderbroken c.q. overge
daan. 

4.3 Apparatuur 

Bij het uitvoeren van geluidsmetingen ter plaatse is de navolgende meetapparatuur ge
bruikt: 
• geluidsniveau analysator B&K 2260; 
• meetmicrofoon B&K 4189; 
• geluidsdrukkalibrator B&K 4230. 

De gebruikte meetapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd, gekalibreerd en gecertifi
ceerd door een door de Nederlandse Kalibratie Organisatie erkende organisatie. 

Voor de aanvang van de metingen werd het gehele meetsysteem gekalibreerd voor ge
luidsdruk. Na afloop van de metingen werd de juiste werking van het meetsysteem ge
controleerd met de geluidsdrukkalibrator. 

Tijdens de metingen was de meetmicrofoon steeds voorzien van een windbol. De wind
snelheid was niet van invloed op de uitgevoerde metingen. 
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5.1 Rekenmodel 
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Voor de berekeningen is uitgegaan van het zonebeheermodel 2007. In dat rekenmodel 
zijn de in hoofdstuk 5 bedrijfssituaties geplaatst. De geluidsberekeningen zijn uitgevoerd 
met computerprogramma Geonoise (versie 5.41) van DGMR. 

In bijlage 3 zijn de ingevoerde gegevens opgenomen. De langtijdgemiddelde beoorde
lingsniveaus zijn berekend voor 30 zonebewakingspunten (1 Um 30) en een zestal con
trolepunten van de vergunning (31 Um 36). De ligging van de zonebewakingspunten 
wordt weergegeven op figuur 1. De manier waarop de situatie is geschematiseerd en de 
ligging van de geluidsbronnen wordt weergegeven in figuren 2 tot en met 5 voor het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en in figuur 6 voor de maximale geluidniveaus. 

5.2 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

In warden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van de bestaande si
tuatie en de aangevraagde activiteit weergegeven. In bijlage 4 wordt een overzicht ge
geven van de rekenresultaten op de zone en op de controlepunten. 

lmmis- Omschrijving Hoogte 
siepunt 

31 A Controlepunt 1 5 

32 A Controlepunt 2 5 

33 A Controlepunt 3 5 

34 A Controlepunt 4 5 

35 A Controlepunt 5 5 

36 A Controlepunt 6 5 

31 A Controlepunt 1 5 

32 A Controlepunt 2 5 

33 A Controlepunt 3 5 

34 A Controlepunt 4 5 

35 A Controlepunt 5 5 

36 A Controlepunt 6 5 

31 A Controlepunt 1 5 

32 A Controlepunt 2 5 

33 A Controlepunt 3 5 

34 A Controlepunt 4 5 

35 A Controleount 5 5 

36 A Controleount 6 5 
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47,1 

49,6 

50,2 

52,8 

48,4 

52,8 

46,4 

50,1 

50,6 

53,4 

48,4 

51,7 

46,1 

47,3 

46, 1 

46,1 

45, 1 

51.4 

- 7 -

lijn 1-5 

Ldao 

47,2 

50.4 

50,4 

53.7 

49,0 

52 ,5 

Lavond 

466 

50,9 

50,9 

54.4 

49.2 

51 ,6 

Lnacht 

46,2 

48,2 

45.6 

47,5 

45,7 

50 7 

Vergunning 

48 

48 

50 

52 

50 

54 

47 

48 

50 

52 

49 

52 

48 

47 

49 

50 

48 

52 
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Met betrekking tot de maxilllale geluidsnlveaus is er geen significant verschil tussen de 
bestaande situatie en de voorgenomen activiteit. De maatgevende bronnen zijn dezelfde 
(containerhandling, kraan, dumper en vrachtwagens). In bijlage 5 warden de berekende 
maximale geluidsniveaus op de zonebeheerpunten en op de controlepunten weergege
ven. 
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In het kader van het MER voor de 5e lijn is door Royal Haskoning een akoestisch onder
zoek uitgevoerd van de afvalverbrandinginstallatie van de NV Afvalverbranding Zuid
Nederland (hierna te noemen AZN), gelegen op het industrieterrein Moerdijk. In dit on
derzoek zijn de volgende situaties in beschouwing genomen: 

1. Bestaande siutuatie (verbrandingslijn 1 t/m 4); 
2. Aangevraagde activiteit (verbrandingslijn 1 t/m 5). 

Vergelijking van de bestaande situatie met de aangevraagde activiteit 
Zoals uit de berekeningsresultaten blijkt is het effect vanwege de aangevraagde activi
teit op de geluidimmissie in de controlepunten beperkt. Meestal bedraagt het verschil 
enkele tienden van dB's. De toename in activiteiten bij de ingang zoals de container
handling leiden tot een lichte toename in controlepunten 34 en 35 ten opzichte van de 
bestaande situatie. Uit de afname van de geluidimmissie in controlepunt 36 (zuidwest
zijde) is af te leiden dat het {hoge) gebouw van lijn 5 een rol speelt als afscherming. 

Toetsing aan de vergunning 
Door wijzigingen in het zonebeheermodel en de door actualisatie van het rekenmodel 
van AZN aan de hand van de meest recente metingen, is een toetsing aan de vergunde 
waarden niet goed mogelijk is. In sommige punten is de geluidimmissie toegenomen, in 
andere is de geluidimmissie ten opzichte van de vergunning juist afgenomen. 

De huidige maximale geluidsniveaus vanwege het bedrijf blijken ruim lager te zijn dan 
de vergunde immissieniveaus. 
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Figuur 2 
Ligging bronnen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau lijn 1 
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Figuur 3 
Ligging bronnen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau lijn 1 
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Figuur 4 
Ligging bronnen maximale geluidniV'eau lijn 1 t/m 5 
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Bijlage 1 
Meet- en rekenresurtaten bronvermogenniveaus 
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Bijlage: 1 
Blad: 1 

BEREKENING BRONVERMOGENNIV£.~U METHOD£ C7 MeDaProc C1le: bunker!. rndp 

... Samenstell!ng vlakken . .. 
opp . R- waarden in dB per oktaac Rw Rma>: 
(m') 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ldB) (dB) 

·········· ·········· ················································· ·········· ············· ·· ········· Vl,,k : l 7.uid9evel l 50 
invoer R 389.00 5.0 10.0 20.0 26.0 38.0 4LO 41.0 44.0 H . O 39 

Lotnlen 389 . 00 5.0 10.0 20.0 26.0 37 . 7 43.0 43 .0 43.0 o.o 
Vlak : 2 Zu1dgevel 2 50 
invoor R 629.00 s.o 10.0 20.0 26 . 0 38 . 0 44 .0 44 .0 44 .o 44 .o 39 

total en 629.00 s.o 10.0 20. 0 26 . 0 37.7 43.0 43.0 43.0 43.0 

Vli!k: 3 Noordgevel I 50 
invoer R 389.00 5 . 0 JO.O 20.0 26.0 18.0 44 0 H.O H . 0 44 .0 39 

t:otalen 389 . 00 5. 0 10.0 20.0 26 . 0 31.1 43.0 u .o 43 . 0 43.0 

Vlak: 4 Noordgevel 2 50 
invoor R 629 . 00 5 . 0 10 . 0 2Q.O 26.0 38 . 0 44 .0 41.0 H.O 44.0 39 

t:otolen 629 .00 5.0 10.0 20.0 26.0 37 . 1 43.0 43 .0 43.0 43 . 0 

Vlak: 5 Westgevel 50 
lnvoer R 923.00 5 . 0 10.0 20.0 26.0 38.0 44 .o H.O 44.0 44.0 39 

Lotalen 923 . 00 5 . 0 10 . 0 20.0 26.0 37. 1 43.0 43 . 0 ~3.0 43.0 

Vlak: 6 Oak so 
lnvoer R 4391.00 1.0 3.0 1.0 12.0 12.0 15.0 25.0 26.0 26.0 n 
gat R•O 234.00 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 I 

total en 4625 . 00 0 . 9 2.8 6.2 9.6 9 . 6 10 . 9 12. 7 12.8 12 . 8 

Vlak: 1 Zuid9evel 3 50 
i nvoor R 118 . 00 5 . 0 10.0 20.0 26. 0 38 . 0 44 .o 44. 0 44. 0 114 .o 39 

toL11len 1?8 . 00 s .o 10.0 20 . 0 26.0 37.-, 43.0 o.o 43.0 43 .0 

Vlak: 8 Noordg.,vel 3 :r.o 
lnvoer R 178 .oo s.o 10.0 20.0 26.0 38.0 44.0 44 . 0 44.0 44.0 39 

lotalen 118 .oo s.o 10.0 20.0 26. 0 31.1 43.0 43.0 43.0 43.0 

... Geluidnlveaus in 9Pbo11w . .. 
Lp binnctn op 1 m voor de vlakken in dB (l\I per OkLlla! 

vlak 111etln9 31.5 63 125 250 500 \000 2000 4000 8000 cotaal Cd ............ .................................................................. ............. ............ 
1 JJ.6 46.9 ~8.6 63 .4 68.6 71. 4 13.0 65.9 52 . 1 16.8 

2 30.6 43. 9 55.6 60. 4 65 . 6 68.4 'l0 . 0 62.9 49. I 13 . 8 

3 33 . 6 46.9 58.6 63 . 4 68.6 11. 4 13.0 65 . 9 52.1 16.8 

31 . 6 44 . 9 56.6 61. 4 66.6 69.4 11.0 63 . 9 50.1 14. 8 

5 33 . 6 46.9 58.6 63.4 68 . 6 11. 4 13 .0 65.9 52.1 76 . 8 

6 33 . 6 4 6. 9 58.6 63. 4 68.6 71. 4 ·13.0 65.9 S2 .1 76.8 

1 33 . 6 46.9 58.6 63.4 68 . 6 11. 4 13 . 0 65 . 9 52. l '16.8 

8 33 . 6 4 6 . 9 58.6 63.4 68.6 11.4 13.0 65 . 9 52.1 16 . 8 



... Berekenlt><Jsresultaten per vlak . .. 
Bronvermogennlveau Lw in dB(A) (re . l pW) per vlak in oktaven 

opp 
(m') 

31. s 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal 

··· ········ ······ ··················· ················ ········ ·········· ....... .... ...... ... ...... .. 
Vlak: Zuidgevel l 
invoec R 389.00 S0 . 5 58.8 60.S 59.J 52.5 49.3 50.9 43.8 30 . 0 65. I 

totaton (Incl usiet lek) 389.00 so .s 58.8 60.5 !>9 . 3 52.8 50.3 51 . 9 44.8 31.0 65.2 

Vlak: 2 Zuidgevel 2 
lnvoer R 629.00 49.6 51.9 59.6 58.4 51.6 48.4 50 . 0 42.9 29.1 64.2 

totalcn (lncluslef iek) 629.00 49.6 51.9 59 . 6 58.4 51. 9 49 .4 51.0 43. 9 30.l 64 . 3 

Vlak: 3 Nootdgevel 1 
lnvoer R 389.00 50.5 58.8 60.5 59.3 S2.5 49.3 50.9 43.8 J0 . 0 65.l 

total en (lnclustef lek) 389.00 50.5 58.8 60.5 59.3 52.8 50.3 51.9 44.8 31.0 65.2 

VJ.ilk: 4 tloocd9cvel 2 
lnvoer R 629 .00 50.6 50.9 60 . 6 ~9 .4 52.6 49.4 51 .o 43.9 30. l 65 . 2 

total en (incluster lek) 629.00 50.6 58.9 60.6 59.4 52.9 50.4 52 . 0 H.9 31.l 65.3 

Vlt>k: 5 Westqevel 
lnvoer R 923 .00 54 . 3 62.6 M.3 63.l 56.J 53.l 54.1 n.6 33 . 8 68 . 9 

total en (1nclus1eC lek) 923.00 54.3 62.6 64.3 63. l 56.5 54.0 55 . 6 48.5 34.1 69.0 

Vlak: 6 Oak 
lnvoer R 4391.00 65.0 76.3 84 . 0 83.8 89.0 88.8 80 .4 12.3 58.5 93.5 
qat R• O 234.00 53.3 66.6 1e . 3 83.1 88.3 91.1 92 . 1 85.6 71.8 96.5 

totafon (lnclusicC lek) 4625.00 65.3 16.8 85 .l 86 . 5 91.1 93.1 92.9 85.8 72.0 98. 3 

Vlak: 1 Zuldgevel 3 
lnvoer R 118 .oo 41.1 55.4 57 .1 55.9 49.1 45.9 41.5 40. 4 26. 6 61. 7 

total en (lr1clusief lck) 118 . 00 41 . 1 55 .4 5·1 .1 55. 9 49.4 46. 9 48.5 41. 4 21. 6 61. 8 

Vlak: 8 tloordgevel 3 
Lnvoec R 118.00 41. l 55.4 5·1 . 1 55.9 49.1 45.9 47.5 40. 4 26.6 61.1 

totalcn (inclusiet lckl 178.00 41.1 55.4 51.l 55.9 49. 4 46.9 48.5 41. 4 21 . 6 61.8 

Bijlage: 1 
Blad: 2 



Bijlage: 1 
Blad: 3 

8£R£K£NJ~G 8RONVERMOCENNIV£AU METHOD£ C7 MCDaProc rue: el llterl .mdp 

... s~menstellin9 vlaxken . .. 
opp . R- waarden in dB pee oktaac Rw Rma>< 
(m'l 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Id Bl (dB) 

················· ·· ····· ······· ··· ···· ·········· ·· ·· ·· ··· ················· ····· ····· ···· ·········· ·· ··· Vlak: l l\Uldqev<>l 8.8 50 
lnvoec R 84.00 5.0 10.0 20.0 26.0 38.0 H.O q 4. 0 44.0 44 .o )9 
staal/lj?.er 4 mm J0.00 I 0.4 16. 4 22.5 28, 7 34.9 40. 9 16.8 31.8 35.3 39 

totalen lH.00 5. 9 ll. 0 20.5 26.5 36 .• , 42.2 43.5 36.7 39.3 

Vlak : 2 Zuld9evel 13.8 50 
lnvoec R 65.00 5.0 10.0 20.0 26.0 38.0 44.0 44.0 44 .0 44 .o 39 
staal/1jzer 4 mm 30.00 10.4 16 . 4 22.5 28.7 34.9 40. 9 46.8 31.8 35.3 39 

total en 95.00 6.l 11. 2 20.6 26.'I 36.6 42.0 43.6 36.1 38.8 

Vlak: 3 Zuid9evel 20.3 50 
lnvoor R 65.00 5 . 0 10.0 20.0 26 . 0 38.0 44 .0 44 .o 44.0 44 .o 39 
9las-dubbel 4 12 6 mm 26.50 15 . 0 19.0 22.4 21.3 29 . 5 37.0 37.0 3'7.0 43.6 33 
9ilt R• O 2LOO 0 . 0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0 . 0 o.o o.o 1 
St1W ti 1j21.lr mm 11.00 10 . 4 16. 4 22.5 28 . 7 34.9 40. 9 ·16.8 31.8 35 . 3 39 

totolen 123 . 50 4 . 5 6.4 7.5 1.6 7.7 ·1 • • , 1.7 7.7 ·1. 7 

V!ak: Zuid9eve1 22.S 50 
invoer R 67.00 5 . 0 10.0 20.0 26.0 38.0 44.0 44.0 44 . 0 44 .o 39 

totalen 61.00 5.0 10.0 20.0 26.0 37.1 43.0 43.0 41.0 43.0 

V1<1k: 5 Noord9evel 8.8 so 
invoer R 84.00 5.0 10.0 20 . 0 26 . 0 38.0 44.0 H.0 44.0 44.0 39 
stoal/lj>.f't 4 JNn 30.00 10 . 4 J 6. 4 22.S 28 . "I 3~.9 40.9 46 . 8 31.8 35.3 39 

lotalcn 11 ·1.00 5.9 11.0 ?O 5 26 . 5 36.7 42.2 43 . 5 36 . 7 39 . J 

Vlak : 6 Noordqevel t3.0 50 
invoet R 65 . 00 s.o 10.0 20.\) 26 . 0 38.0 44.0 H . 0 H.O H.O 39 
st.lla1/ij~cr 4 nvn 30.00 10 . 4 16. 4 22.S 28.7 34.9 40.9 46.8 3l.8 35.3 39 

totalcn 95.00 6 . 1 11.2 20.6 26.1 36.6 42.0 0 . 6 36. l 38.8 

Vlak: 1 Noor-dqevel 20.3 50 
invoer R 65.00 5.0 10.0 20.0 26. 0 38.0 44.0 44.0 44.0 44.0 39 
glas-dubbel 4 12 6 - n; . ~ll 15.0 19 . 0 22. 4 21.3 29.5 31.0 31.0 37.0 :3.6 33 
gal R•O 11.SO 0.0 o.o o.o 0 . 0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 l 
:1t110l/lj2er llW1I 14 . 50 10.4 16. 4 22.5 28.7 34 .9 40.9 4 6. 8 3l.8 35.3 39 

tot<'llen 123.50 4 . 9 1.0 8.3 8.4 8.5 9.5 8 . 5 8.5 8.5 

Vlak : 8 Nooi:dgevcl 22.5 50 
invoor R 61.00 5 .0 10 . 0 20.0 26.0 38.0 4 4 . 0 44 .o 44.0 44.0 39 

lotalen 6'1 . 00 5 .0 10.0 20.0 26 . 0 37.7 u.o 43.0 43.0 43.0 

... Celuldniveaus in 9eb0uw . .. 
L? blnncn op I m vooc de vlakken in dB!AI per oktaaC 

vl;>k meting 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal Cd ·· ········· ······ ·· ··· ····· ··········· ···· · .. .... ... ........... ... .......... ... ... .. .......... ..... ... . 
40.1 41.5 !'1. 7 61. 5 62.2 60.S !i8 . 6 53.7 43.~ 68.4 

2 43 . 3 SO. I ~'7.l 63.2 66.9 66 . 2 65.3 60 .s 51.2 72.2 

J 36.0 49.0 S!.J 60.7 63.4 65.l 64 .1 57 .l 46.l 10.0 

36.0 49.0 51.3 60. 7 63.4 65.1 64.l 57.l 46. l 70.0 

5 36.7 41. I 51.9 63.0 67.3 64 .8 60.2 53.4 39.8 70.9 

35.2 41.8 65.6 62 . 7 61.3 63.4 60 . 6 5~.4 40.8 71.6 

38.8 46.6 56 . 6 62 . 2 61.5 68.3 65 . 2 60 . 4 50.6 "12.8 

lj 38.8 46.6 56.6 67..2 61.5 68.3 65.2 60 . 4 S0.6 72.8 



... Berekenln9sresultaLen per vlok . .. 
Bronverrooqennlveau LN in dB(A) (Ce. l pW) per vlak in oktaven 

opp 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 toto:ia i 
1m'l ... ....... ... .......... .......................................... .... .... ... ...... .... ............ 

Vlllk: J Zuidq<wel 8 . 8 
lnvoer R 84.00 50.9 52.7 49.9 53 . 7 39 . 4 31.'7 29.8 24 . 9 14. 7 58 . 2 
staal/ijzer 4 mm 30 . 00 41. 1 41. 9 43.0 46 . 6 38.l 30.3 22.6 32.7 19.0 SO . I 

total en (lnclusleC lek) 114 . 00 51.4 53.l 50.7 54 . 5 42.0 34.9 31. 7 33.6 20.7 58.8 

Vlak: 2 Zu1d9evel 13 . 8 
lnvoer R 65 .00 52.4 54.2 51.2 51.3 43.0 36.3 35.4 30.6 21.3 58 . 7 
:11:aa 11 i jter 4 """ 30 . 00 0 . 7 44.S 45. 4 45 . 3 42.8 36.0 29 . 3 39.5 26. 7 Sl.8 

to ta ien C.lnclusief Jek) 95 . 00 53 . 0 54 . 7 52 . 2 52 . 3 4 6. l 39 . 9 37 . 5 40. 2 28 . 1 59 . 5 

Vlak : 3 l'.uld9evel 20.3 
invoor II 65.00 45.l 53.l 45.4 48.8 39. 5 3S.2 34. 2 27 . 2 16.2 55 . 6 
qlas- dubbel 4 12 6 IMI 26 . 50 31.2 40.2 39.l 49.7 44.2 38.3 37.3 30 . 3 12.7 51.8 
qat R•O 21.00 45.2 58.2 60.5 69.9 72.6 74 .3 73.3 66.3 55.3 79.2 
9taal/I jzer 

4 """' 
11.00 32 . 0 39.0 35. 2 38.4 34 .9 30.6 23.7 31. 7 11.2 44. l 

total en (lnc.lusief lek) 123.50 48.4 59.5 60.7 70 . 0 72 . 6 14.3 13 . 3 66.3 55.3 79 . 2 

Vlllk: 4 2.u\dqevel 22.S 
lnvoer R 6·1.00 qS , 3 53 . 3 45.6 49.0 3S.7 35.4 34 . 4 21,q 16 .4 55 . 8 

totolen (1 nclus.leC lek) 67 . 00 45. 3 53 . J 45. 6 49.0 39.9 36.3 35 . 3 28.3 17.3 55 . 8 

Vlclk: 5 Noord9evel 8.8 
invoer R 84.00 46.9 46.9 SJ.I 52 . 2 44 .5 36.0 31.4 24 . 6 11.0 57.0 
staal/ljzer 4 mm 30.00 37. l 36.1 46.2 45 . l 43.2 34. 6 24.2 32 .4 IS.J 50.4 

tOtBlt!n (inclusieC lek) 114.00 41 . 4 41.3 53.9 53.0 41 . l 39.2 33.3 33.3 11.0 57 . 9 

Vl ilk: 6 Noordqevol lJ . 8 
lnvoer R 65 . 00 '14. 3 45.9 59 . • , 50.8 43 . q 33.S 30 . • , 24. 5 10.9 60. 6 
$taill /l jzer 4 mm 30 . 00 35.6 36.2 53 . 9 44 . 8 43.2 33.2 24 . 6 33. 4 16.3 5L!l 

Lota Jen I 1 nclusief lek) 95.00 44.9 46.4 60.7 51.8 16.5 31.1 32 . 8 34 . l 11.1 61.1 

Vlak: 1 Noordqevel 20.3 
lnvoer R 65.00 41. 9 50 . ., 50.7 50 . 3 43.6 38.~ 35 . 3 30.5 20.1 56.4 
qlas-dubt>el 4 12 6 rnm 26.50 34.0 31.8 44 .4 51.2 48.3 41.5 38 .4 33 . 6 17.2 54 . 1 
q11t. R•O 17.50 41 . 2 55 . 0 65.0 70 . 6 ·15_9 16. 7 ?3 .6 68.8 59.0 81. 2 
staal/ijzer 4 mm 14 .so 36 .0 37 . 8 41.1 41. l 40.2 35.0 26 . 0 36.2 22 . 9 n.5 

total en (inclusJef lek) 123.50 50.8 56 . S 65 . 2 10 . 7 75 . 9 76.7 73.6 68.8 59.0 Bl. J 

Vlo:ik: 8 Noord9evel 22.S 
invoer R 61.00 48 . l 50.9 50 . 9 so .s 43.8 38.6 35.5 JO. 7 20.9 56.6 

totalt!n (lnclu91e1 lekl 67 .oo 48 . l 50.9 !10 . 9 50.5 44.0 39.5 36.4 31.6 21.8 56 . 6 

Bijlage: 1 
Blad: 4 



BEREKENING BRONVERMOGENNIVEAU METHODE C7 

••• Samenstelling vlakken ••• 

opp. 
(m') 31. ~ 

Vlak: Oak 
invoer R 742 . 00 l.O 

totalen 74 2 . DO 1.0 

... Geluidniveaus in gebouw . .. 
Lp binnen op 1 m voor de vlakken in dB(A) 

vlak meting 31. 5 

MeDaProc file: efilter2.mdp 

R-waarden in dB per oktaaf 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

3.0 7 .0 12.0 12.0 15.0 25 . 0 26 . 0 o.o 
3.0 7.0 12.0 12.0 15.D 25.0 26 . 0 -0.0 

per oktaaf 

63 125 250 500 1000 2000 moo 8000 

Rw Rmax 
(dB) (dB) 

50 
l7 

totaal Cd 

38.8 46.6 56 . 6 62.2 67 . 5 68 . 3 65.2 60.4 S0.6 7<.8 

Bijlage: 1 
Blad: 5 



••• Berekeningsresultaten per vlak ··• 

Bronvermogenniveau Lw in dB(A) (re. 1 pW) per vlak in oktaven 

Vlak: 
invoer R 

totalen (inclusief lek) 

Dak 

opp 31. 5 
(m') 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

742.00 62.5 68.3 74.3 74.9 80.2 78.0 64.9 59.1 75.3 

742.00 62.5 68.3 74.3 74.9 80.2 78.0 64.9 59.l 75.3 

totaal 

84. 3 

84.3 

Bijlage: 1 
Blad: 6 



Bijlage: 1 
Blad: 7 

B&R&K&NING BRONV&RMOGENNlV£AU, ultstcallng gebouwen MeD11Proc file : K£T&l.H l_nw. mdp 

... samenstelllng vlakken ... 
opp. R-waarden ln dB per oktaaf Rw Rmax 
(ml) 31.5 63 125 250 500 l 000 2000 4000 8000 (dDJ (dB) 

·· ································ ·· ···· ·· ·················· ........................................ .. . 
Vlak: I West gevel 50 

I \nvo<'r R 390,00 5, 0 10,0 20,0 26, 0 38, 0 H,O H,0 44, 0 44, 0 39 
to1.alen 390, 00 5,0 10,0 20,0 26. 0 :n. 1 43,0 43,0 43, 0 43, 0 

Vlak: 7. zuidgevel 8.8 50 
l staal/ 1.jzer 4 mm 30, 00 10, 4 16, 4 22, 5 28 , 7 34 , 9 40,9 46, 8 31, e 35,3 39 
2 lnvoer R 86,00 s.o 10.9 2Q. O 26, 0 38, 0 44,0 44, 0 1q, o 44,0 39 

tot11len ll 6. 00 5,9 11, 0 20,5 26, 5 36, 7 42 , 2 43, 5 36, 7 39, 4 

Vlak: 3 Zuidgcvel 13.8 50 
invoer R 61,00 5, 0 10,0 20,0 26, 0 38,0 44 , 0 44, 0 44, 0 H . O 39 

2 opening R• O 17, so 0, 0 0,0 0 , 0 0, 0 o.o 0,0 0, 0 o.o o.o I 
) s1.aal/ljzec ~ mm ll, 50 10,4 16, 4 22.5 28, 1 34 . 9 40,9 46,8 31 , 6 35 , 3 39 

l otalcn 96, 00 3, 8 S, 9 1 , 2 ·1. 3 1,4 1 ,4 7, q 1,4 7,4 

Vlak: 4 Zu1dgcvel 20.3 50 
l lnvoer R 63 , 00 5,0 10,0 20,0 26, 0 38, 0 44, 0 44,0 44, 0 44,0 39 
2 glas-dubbel 4126 mm 31 , 00 15.0 19,0 22, 4 21, 3 29,5 37,0 31,0 37,0 43, 6 33 
3 opening R•O 26,SO 0, 0 0, 0 0, 0 0,0 o.o o. o o.o 0, 0 0, 0 I 
4 staal/ijzer mm 9, 50 10,4 16, 4 22,5 28, 1 34, 9 40,9 46.8 31. 8 35, 3 39 

tota ten 130, 00 4, 3 5.9 6, 8 6, 8 6, 9 6 , 9 6,9 6,9 6 , 9 

Vlak: 5 Zuidgevel 26.5 so 
invoe< I\ 96, 50 5,0 10,0 20,0 26,0 38, 0 44, 0 44, 0 H,O 44 , 0 39 

2 opening R•O 17, 50 o.o o.o o.o o,o 0, 0 0, 0 o. o 0, 0 0, 0 I 
3 staa 1/ i j~er 4 mm 16,00 10, 4 16. 4 22, 5 28, 1 34 , 9 40,9 46, 8 Jl. 8 35,3 39 

total en 130, 00 4 , 2 6, 7 8 , 5 8,6 6, ·1 8,1 8,1 8,1 8, 7 

Vlak: 6 2uidge ve l 38.S so 
l l nvoer R 375,00 s.o 10.0 20,0 26, 0 38, 0 11. 0 44, 0 44,0 44,0 39 

eotalen 315 , 00 $,O 10,0 20,0 26, 0 37, 7 0,0 H,0 13, 0 43,0 

Vlak: 7 11oord9evel 8 . 8 50 
I lnvoPr R 165,00 5, 0 10, 0 ?0 , 0 26, 0 Jll, O ~4,0 H,C 44, 0 4~, 0 39 
2 9los- dubbel 4126 mm 4,50 15, 0 l 9 , 0 22,4 21 , 3 29, S 3·1, 0 37, 0 3'1 , 0 43 . 6 33 
3 lllM l/1jzer 1 mm 32, 00 10, 4 l 6, 4 22. s 28, ., 34,9 40, 9 46, 0 31. 8 35, 3 39 
4 opaning R" 0 9, 00 o.o o, 0 o, 0 0,0 0,0 0 , 0 0, 0 P.O o.o 1 

total en 210, 50 5, 2 9, 0 12, 9 13,5 13 , 7 13, 7 13,? 13, 7 13, 1 

Vlak: 8 llOOrdgevel 13.8 so 
l lnvooc R 131,00 5, 0 10,0 20, 0 26, 0 38, 0 44, 0 44, 0 44, 0 44,0 39 
2 opening R• O 31 , 00 0, 0 0, 0 o.o 0,0 0 , 0 o.o o. o 0, 0 0,0 I 
3 llllldl/1j2et mm 13,00 10,4 16, 4 22,5 28, 1 34 , 9 40,9 46, 8 3 1. 8 35,J 39 

totulen 11S, 00 3, 8 6, () 1, 3 7,S 7, 5 7 , 5 ') , 5 1, 5 7,5 

... Geluldnlveaus ln 9ebouw •• • 

Lp bl nnen op I m voor de vlakken in dB!J\l per oktaac 

vlak mctlng 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 t.olaal Cd ......................................................................................................... 
48, 0 ~l. 1 59, 7 69,0 70, 5 68,4 66, I 54,3 42, 2 75, 0 4 

2 44, 8 53,3 59, 2 72. l 19, 9 84, 6 15,4 69. i SS,7 96,S 

3 41 , 4 SS, 3 61. 6 69 , 5 77,8 90, 9 76,8 66,S 54 , 8 114, 0 

33,4 42,0 52, 1 60,0 66,0 r.1 , ~ 65, S 58,9 41,5 11. 8 

5 33,4 42, 0 52, 1 60 . 0 66, 0 67, 5 65, 5 58, 9 41 , 5 71,8 

6 48,0 51, 1 59 . 7 69,0 70,5 611, 4 1'6, I ~4. 1 42,2 '15,0 

UUl 2 . sla 45, S 54,0 60, 1 64, ~ 70, l 70.6 01 . 1 63, 9 53, S 75 ,4 

8 001?..sla 4 5, 5 $4,0 60, l 64 , 9 10 , I 70, 6 61, 7 63 , 9 53, 5 ·1:, , 4 



... Bereke.ningsresul t at o<n per ·v1 a 1< ... 
Bronv~rmoqenniveau Lw in dBlA) (re. l pW) per 11la)\ in okcaven 

opp 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal 
(m'J ...... .. ... .... .......... ....... ...... ......... ............. ........................................ 

Vlak : l Wes gevel 
invoer ~ 390 , 00 64 , 9 63,0 61,6 64,9 54 1 •1 4 6, 3 H,0 32 , 2 20,l 1() , 0 

totalen (include! lek) 390,00 IM , 9 63,0 61, 6 64 , 9 54 , 7 <11, 3 45,0 33 , 2 21. l 70 ,0 

Vlak: 2 Zu1dgevel 6.6 
st.:i>:il/ i jze r 4 mm 30,00 45,2 47,7 41 , 5 54 ,4 55 , 8 5·1, q 39,4 48, 2 31 ,2 60 , 6 
invoer R 86,00 55,l 58,6 54,S 61 , G 51 , 2 55 ,9 1G,1 •10 , s 27 . 0 65 , 8 

LotaJen (inc.Lusle! .Lek) 116 , 00 55 , 6 59, 0 SS,3 62 , q 59 , 8 59 , Q 46,6 49, I 33 , 0 67 , I 

Vlak: 3 iuldgevel 13.8 
lnvoer R 61,00 56, '/ 59 , 6 ss,5 51 , 8 $4 , l 51.2 j11, l 36 , 8 25 , .l 64' 5 
opening R~ O 11,50 55 ,B 63 , ., 10, 0 11,9 86 , 2 89 , 3 85,2 16 ,9 63 , 2 92 , 4 

staal/ijze( 4 mm 11 , 50 n . G 45, $ ~5. 1 41 ,4 49 , 5 46 , 6 36, 6 H , 3 26 , l 54 ' 9 

total en ( inclusief lek ) 96,00 59, •1 65, 2 70 , 2 78 , 0 86 , 2 89 , 3 85,2 16,9 63 , 2 92, 4 

Vlo~. : Zu:ld9e11el 20.3 
i nvoer I\ 63, 00 42, 4 H,O 4 6, l 48,0 12,0 31 , 5 35 ,5 28 , 9 11 , 5 52 , 7 
glas-dubbel 4126 mm 31 ,00 29 . 3 33 , 9 40, 6 49,6 0,4 H,4 39 ,4 32 , 8 14 , 8 52 , 7 
rrpenin9 lt-0 26,50 43 , 6 52 , 2 62 , 3 70 , 2 16,2 17 . 1 15,7 69 , J 57 , "/ 82,0 
staal/ij?.er llll• 9, 50 26 , 8 31 , 4 35,4 31 , l 36 , 9 32, J 21 , 5 32, g 18 , 0 ~ 2 , 9 

totalen (inclusief 1ek ) 130 ,00 4 6 , 2 53, 2 62,5 70,3 16 , 2 n .1 75,7 69 , l 51 , '1 82 ,l 

Vlak: 5 Zuidgevel. 26 . 5 
invoer· R 96 , $0 44, 2 41 , 8 41, 9 49,6 43-, 8 39,3 37 , 3 30 , 7 19, J 54 , 6 
opening R•O 17,50 41, 8 50 ,4 60,5 68 , ~ 14, 4 75, 9 l3 , 9 67 , 3 55, 9 80 , 2 
• aa1/1jzer 4 mm 16,00 31 , 0 33 , 6 31, 6 39 , 3 39,2 34, 6 26,8 35 , 2 20 , 2 45,2 

totalen Ci nclu.~j_ef 1ek! 130, 00 4 6, 3 52 , 4 60,B 68,5 74,4 75,9 13 , 9 61,3 55 , 9 80 , 3 

Vlak: 6 Zuidgevel Je.s 
invoe:r II 31$, 00 64 . 1 62,6 61, 4 64 , 1 54, 2 H , l U,8 32 , 0 19, 9 69 , 8 

LO al.en (lnclusie! 1ek) 315,00 M,7 62.,8 61 , 4 64 . 8 54 , 5 n,1 H, 8 3J,O 20,9 69 , 8 

Vlak: 7 Noordqevel 8.8 
invoer P. 1 GS, 00 58,1 62 , 1 58 , 2 in . i 50, l H, 7 H, 9 38,1 21 , 7 65 , 1 
9 l.a s-dubbel 41'16 mm 4, so 33 , I 31 , 5 40, 2 46 , l 43 , 1 36 , I 33 , 2 29 ,4 12 , 5 49,4 
•taal/ljzer 4 mm J?., 00 H , 2 4 B, 6 48,6 41, 2 46,J 40,1 32 , 0 43 , 2 29 , 3 55 , 0 
opecnln9 P.-0 9, 00 .51,J 59 , 5 65 , 6 10,4 75 , 6 7&, I 73 , 2 69 , S 59; 1 80 , 9 

totalen (inclusicf lek) 210 , 50 59,6 64 , 2 66,4 10 ,1 1ll , 1 ·16, 'I 13, 2 69 , S 59, l 81. l 

Vlak : 8 lloo·tdg:evel 13 . 8 
invoer fl 13), 00 51,1 61, I 51,2 !Ht, l 49 , J 43,1 40,9 37 , l Ui , 7 M,7 
opening R•O 31,00 56 ,4 64 , 9 n , o 1$ , 8 81 , 0 81 ' 5 18 , 6 74, 9 64 ' 4 86 , 3 
sLaal/.ljzer 4 mm 13 ,00 42, 3 4 4, 7 44' ., 43,3 ~ 2. , 4 36, 1 28 , l 39 , 3 25 ,4 51 , l 

tornlen ( nclu5le.f lekl 175,00 60 , 2 6,6, 4 1!, 2 75 , 9 BJ. 0 81,5 78 , 6 74 , 9 6.~' ~ S6 , ;J 

Bijlage: 1 
Blad: 8 



Bijlage: 1 
Blad: 9 

BEREK.£NING BRONVERMOGENNJVEAU METHOOE C1 MeOaJ> roe !i 1 e : ketolh2.mclp 

.. . Samenste \ ling vl a kken ... 
opp . R- waarden 1n dB pet Oktaaf Rw Rm11x 
(m>) 31.5 63 125 ?.50 500 1000 zooo 4000 8000 !dBl (dBi 

····················· ······ ············································································ Vlak: Noordgevel 20.3 50 
1nvoer R lH.00 5.0 10.0 20.0 26.0 38.0 44. 0 44.0 14.0 44.0 39 
glos-dubbeJ 4 12 mm 40.00 15 . 0 19 . 0 22.4 21.3 29.5 3'1 . 0 31 . 0 3·1.0 43.6 33 
qac R•O 35.00 0 . 0 0 . 0 o.o 0.0 0.0 o.o o . o o.o o.o 1 
ataa I/ I jzer 1 ... 12.50 10.4 16. 4 22.5 28.7 34.9 40.9 46.8 31.8 35.3 39 

totalen 228.50 4.5 6 . 6 7.9 8.1 8. l 6.1 8 . 1 8. l 8.1 

Vlak: 2 Noord9ev11l 26.5 50 
qlas-dubb!!l 4 12 6 nvn 4.50 15 . 0 19.0 22.4 21.3 29.5 37 . 0 37 . 0 37 . 0 43.6 33 
staal/ijzer 4 mm 41 .oo 10.4 16. 4 22.5 28.7 34.9 40.9 46.8 31.8 35.3 39 
J11voer R 183 . 00 5 . 0 10 . 0 20 . 0 26 . 0 38.0 44.0 44.0 44 .o H.0 J~ 

tot~en 2?.8.SO S . 7 10.7 20 .4 26.2 36.6 42.2 43.0 37 . 8 40.2 

V1ak: 3 Noocd9evol 38 . s 50 
111voor R 525.00 s.o 10. 0 20 . 0 26.0 38.0 44 .o 44. 0 4 4 .o 44 .o 39 

total en 525 .00 5.0 10.0 20.0 26.0 37.7 43.0 43.0 43.0 o.o 
Vlc>k: 4 OostqeveJ so 
lnvoer R 936.00 5 . 0 10 . 0 20 . 0 26.0 38 . 0 44. 0 H. O H.O H. O 39 

totalen 936.00 5.0 10.0 20.0 26.0 37.7 43 . 0 43.0 43.0 43.0 

Vlak: 5 Oak :u 1d:1 jde 50 
invoer R 455.00 1.0 3.0 7.0 12 . 0 12.0 15.0 2!i.O 26.0 26.0 11 

Lotalen 455.00 1.0 3 . 0 7.0 12.0 12 . 0 15.0 25 . 0 26.0 26.0 

Vial<: 6 Oak :u1dzi1dc/mldden 50 
1nvoer R 455.00 1.0 3 . 0 1.0 12.0 12.0 IS.O 25.0 26.0 26.0 17 

totalen 455.00 l.0 3 . 0 7.0 12 . 0 12.0 !S.O 25.o 26.0 26.0 

Vink: 1 Oak midden/noord2ljde 50 
lnvoer R 4 55. 00 1.0 3.0 1.0 12.0 12.0 15.0 25 . 0 26 . 0 26.0 17 

Lolalen 455.00 1.0 3.0 ., .o 12.0 12.0 15.0 25.0 26 . 0 26.0 

Vial< : 8 Oak noorddjdc 50 
1nvoer R 4!>!> . 00 !.0 J.O 1 .0 12.0 12.0 15.0 25 . 0 26 . 0 26.0 17 

tOl:lllen 455.00 1.0 3.0 7.0 12 .0 12.0 15.0 25.0 26 . 0 26.0 

... Geluidniveaus in gebouw ... 
l.p hlnnen np l m vonr dP VIAkk Pn In tlfl(1') per oktoar 

vlak mei;ln<J 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal Cd 
······································································································· 36.3 46.1 S1 . 7 61.S 61.4 6'1 .1 66 . 2 64.0 58.l 73 .0 

2 36.3 46.1 57.7 61.S 61.4 67.l 66.2 64 . o 58.1 73.0 

3 ~8.0 Sl.l 59 . 7 69 .0 70 . S 68 .4 66 . l ~4 . 3 42.2 75.0 

•iB.O 51 . I 59 .1 69 . 0 70 . 5 68.4 66 . l 54. 3 •12 .2 75 . 0 

s 34. 8 H.6 4 5. 1 53 . 4 61.9 63.2 6l. 9 56. 4 46.9 67. 7 

6 35.3 H.1 51.0 58.6 69.S 67.8 67.4 62 . l 52.6 73 . 6 

7 33.0 40. 4 46 . 8 56.'/ 64 . 1 66.2 65 . 2 60.7 S2.3 70.8 

8 33 . 0 38 . 4 44.4 56.1 64 .3 65.1 64.5 61.S SS.3 70.6 



... Berekcn~n9sresultaLen per vlak . .. 
Bronvcrm09enniveau Lw in dB(A) (re. l pit) pee vlak In oktaven 

opp 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal 
Cm'I ....... ............... ................. ................................. ........................... 

Vlak: Noord9evel 20 . J 
irwocr R 141 . 00 •18.8 53.G 55.2 53.0 46.9 40.6 39 .• , 37 . 5 3l. 6 59.6 
9las- dubbel 4 12 6 mm 40.00 33.3 39.1 4•1.3 52.Z 49. 9 42.t 41.2 39 .0 26.5 55.7 
qat R•O 35.00 47.7 57.5 69. I 72.9 78.8 78.5 77 .6 75.4 69.5 84.S 
staal/ijzer 4 mm 12.50 32. 9 36 . 7 42.2 39.8 39.5 33 .1 26. 4 39 . 2 29.8 47.3 

tot11lcn (lncluslef lek) 228.50 51.4 59. I 69.3 73.0 78.8 78.5 77.6 7S.4 69.5 84.S 

Vlak: 2 Noordgevel 26 . 5 
qla11- dubbel 4 12 6 mm 4.SO 23 . 8 29.6 37.8 12 . 8 40.S 32.6 31. 1 29.5 17 .o 4 6. 2 
stanl/ljze.r 4 """ 41.00 J8 . 0 41. 8 47.3 41 . 9 44. 6 38.3 31. 6 44 .4 34.9 52.4 
invoc1 I\ 183. 00 49.9 54.7 56 .3 54 .l 48.0 41.7 40.8 38.6 3?.. 7 60.7 

total en (inclusie£ lel<l 228.50 S0.2 55.0 56.9 54 . 9 S0.4 44. 5 42.7 45 . 8 37.S 61. 5 

Vlak: l Noord9eveJ. 38 . 5 
invoer R 525.00 66. 2 64.3 62.9 66.2 55.7 47. 6 45.3 n.s 21.4 71.3 

totalcn cinclusle( lekl 525.00 66.2 64.3 62. 9 66.2 S6 .0 48 .6 H.3 34 . 5 22.4 71.3 

Vlok: 4 Oostgcvcl 
lnvocr R 936.00 68 . ., 66.8 65. 4 68.1 58.2 50. 1 4·1 . 8 36 . 0 23.9 73 . 8 

total!!n (1nclusief lek) 936.00 68. 7 66.8 65.4 68.1 sa.s 51. l 48.8 3"1. 0 24. 9 73.8 

Vl4k: 5 Dak i.uidzi:lde 
tnvoer R 455.00 56. 4 61.2 61.3 64.0 "12.5 70.8 59 . S 53.0 43.5 15.6 

total en Clnclusief lek) 455.00 56.4 61.2 61. 3 64.0 72.5 70.8 59.S 53.0 43.S 15 .6 

Vlok: 6 O.ak zu.ldd jde/midden 
lnvoer R 455.00 56.9 64.J 66 . 6 69.2 80. I 75.4 65.0 58. 1 49.2 81. 9 

tot4len (inclusief lek) 455.00 56.9 6~.3 66.6 69 . 2 80. l 75. 4 65 . 0 58.7 49.2 81. 9 

Viale: 1 Dok mldden/noord2ijdc 
invoer R 455.00 54 . 6 60.0 62.4 67.3 14.1 13.8 62.8 57.3 48. 9 18 .1 

total en Cinclusie( lek) 4S5.00 54.6 60.0 62.4 67.3 14.1 73.8 62.8 51.3 48.9 78. l 

Vlak: 8 Oak noorddjde 
invoo~ I\ 455 . 00 54 . 6 58.0 60.0 66. 7 74.9 73.3 62.l 58 . 1 51. 9 .,., .9 

total en (J nc 1 usie! lek) 4SS . 00 54.6 58.0 60.0 66. 7 74.9 73.3 62.l 58. J 51. 9 77.9 

Bijlage: 1 
Blad: 10 



Bijlage: 1 
Blad: 11 

8EREKENING BRONV&RMOGENNIVEAU M&THODE C7 HeDaPi:oc !ile : loshall. mdp 

... Sornenste,llln9 v.tokken . .. 
opp. R-woatd!!n Jn dB per okt<ia r Rw Rmax 
(111') 31.5 63 125 250 500 1000 2000 qooo 8000 (d81 (d8l .................................. .. ....... ............................................................ 

Vlak: We$t9evel rechls so 
gat R• O ~7.00 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0 . 0 0.0 0.0 o.o I 
1-0VOCT R 483.00 5.0 10.0 20.0 26.0 38.0 44 . 0 44 .o 44.0 44 .o 39 

tota1en 530.00 4.2 7.5 10.1 10.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 

Vlak: 2 Westgevel m•dden 50 
gat R~O 41.00 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o l 
invoer R 483.00 s.o 10.0 20.0 26.0 38 . 0 H.O H.O 44 .o 44 .0 39 

totalen 530.00 4 . 2 7.5 10.1 l 0. 4 10.5 10 . S 10.S 10.5 10.5 

Vlak: 3 Westgevel links 50 
gat R~o 47.00 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 1 
invoer R 483.00 5 . 0 10.0 20.0 26.0 38.0 44 .o 44 . 0 44.0 H.O 39 

totaleo 530.00 4. 2 7.5 10.1 10.4 10.5 10.5 10 . 5 10 . 5 10. !> 

Vlak : ~ Zuidgevel 50 
lnvoer R 480 . 00 s .o 10.0 20.0 26.0 38.0 H . O 44 .o 44.0 H.O 39 

totalen 480.00 5.0 10.0 20.0 26.0 37.7 43 . 0 43.0 43.0 43 . 0 

Vlak : 5 Nootdgevel !>O 
lnvoer R 430.00 5 . 0 10.0 20.0 26.0 38.0 44.0 44 .o 44 . 0 44 .o 39 

total en 430.00 5.0 10.0 20.0 26.0 37. 7 43 . 0 43.0 43.0 43.0 

Vlak: 6 Oak rechls so 
1nvoer R 1127.00 1.0 3 . 0 7.0 12.0 12.0 15 . 0 25.0 26.0 26.0 17 
gat R• O 3.JO 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 1 

lotalcn 1130.30 LO 3.0 6.9 11.8 11.8 14. 6 22.2 22.6 22.6 

Vlalt: 1 Dak midden so 
invoar R 1127. 00 l . 0 3 . 0 7.0 12.0 12.0 15 . 0 25.0 26.0 26.0 17 
qat R• O 3.30 o.o 0.0 o.o o.o 0 . 0 0.0 o.o o.o o.o 1 

total en 1130.30 1.0 3.0 6.9 11.8 2 i. e 14 . 6 22 . 2 22.G 22.G 

Vlak : 8 Dalt links !'Ill 
1nvoer R 1127. 00 1.0 3 . 0 7.0 12.0 12 . 0 15 . 0 25 . 0 26. Q 26.0 17 
9at R•O 3.30 0 . 0 0 . 0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 1 

total en 1130 .30 1.0 3.0 6.9 11 .8 11.8 14 . 6 22.2 22.6 22.6 

... Geluic:lnlveaus in gobouw . .. 
1.p b!nnen op l m voor de vlaklton 1n d8(AI per oktaar 

vlak n>etlng 31.S 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal Cd 
····················· ···························· ······································· ··············· 43 . 9 53.0 60. 4 65.0 10.2 12 . 3 10 . 3 64.S 54.0 76.6 

2 42 . 3 53.7 61.2 66.0 68.5 70 . 8 61 . 9 Gl .4 49.4 75.l 

3 48 . 4 52.1 59.1 6•1.3 69.3 73 . 0 12.2 66.4 56.7 77 .3 

43 . 9 53.0 60. •I 65.0 70 . 2 72 . 3 10.3 64 .s 54 . 0 76.6 

48.4 52.l 59.l 64.J 69.3 73 . 0 '12.2 66.4 56.7 77.3 

6 43 . 9 SJ.O 60.4 65.0 ·10.2 72.3 70.3 64.5 54 . 0 76.6 

42.3 53.1 61.2 66.0 68.S 70.8 67. 9 61.4 49.4 15.l 4 

48.4 !>2.1 59.1 61.3 69.3 '73.0 7'. . 2 66.4 56.7 77 . 3 



.. . Bcrekentngsresullaten per vlak . .. 
Bronvermogenniveau Lw in dBIA) (te. l pWl per vlak Jn oktaven 

opp 
lm'l 

31. s 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 tOlalll 

···· ··· ········ ··· ··· ······ ······· ··················································· ·· ··········· 
Vlalt: l Westgevel rechts 
gal: R• O 47.00 56.6 65. 7 73 . l 77.7 82.9 85.0 83 . 0 71.2 66.7 89.3 
1.nvoer R 483.00 61. 7 65.8 63 . 2 61.8 55.0 51.1 49 . l 43.3 32.8 69.8 

total en Cl nclusieC Jek ) 530 . 00 62.9 68.8 73 .5 77.8 82.9 85.0 83 . 0 17.2 66.7 89 . 4 

Vlak: 2 wesLgcvel midden 
gat R•O 0.00 55.0 66.4 73.9 78.7 81.2 83.S 80.6 74. l 62.l 87.8 
lnvot'r R 483 .00 60.l 66.5 64 . 0 62.8 53.3 0.6 46.7 40.2 28.2 70.2 

total en 11nclus1cC lekl 530.00 61 . 3 69.5 74 ' ) 78 . 8 81.2 83 . 5 80 . 6 74.l 62. l 87 . 9 

Vlak: 3 Westgevel links 
gat R•O 47.00 61. l 64 .8 71.8 17.0 82.0 85. 7 84 .9 79. l 69.4 90.0 
invoer R 483.00 66.2 64.9 61.9 61. l 54. l 51.8 51.0 45.2 35.5 70 . 3 

tot a len linclusleC Jekl !i30 . 00 67.4 67. 9 72.2 7·1.1 82.0 85.7 84. 9 "19.1 69.4 90. l 

Vl4k: 4 Zuidgevel 
invoer R 480.00 61. 7 65.8 63.2 61.8 55.0 51.1 49. l 43.3 32.8 69.8 

total en llnclus!ef lckl 480.00 61. 7 65.8 63 . 2 61.8 55.3 52.1 50.l 44.3 33.8 69.8 

Vlak: s Noordgcvel 
lnvocr R 4 30. 00 65 . 7 64 . 4 61.4 60.6 53.6 51.3 50.5 44.7 35 . 0 69.8 

t:ot:alen (inclusief lekl 430.00 65.7 64.4 61.4 60.7 il.9 52.3 51.S 45.7 36.0 69.9 

Vlak: 6 Oak re ch ts 
invoer R 1127 . 00 69.4 '1 6.5 79 . 9 '19 . S 84 . 7 83.8 71. 8 65.0 54 . S 89.0 
qal R•O 3 . 30 45.1 54.2 61. 6 66.2 "/l. 4 73.5 71.5 65.7 55.2 71.8 

tctalen (lnclusief le kl 1130.30 69.4 76.5 80.0 79.7 84.9 84.2 74.7 68.4 57.9 99.3 

Vlak: oak 1nldd0n 
invoer R 1127.()0 67.8 77 . 2 80. 7 80.!> 83 . 0 82 . 3 69 . 4 61. 9 H.9 88.J 
gat R•O 3.30 43.5 54.9 62 .>I 6"1.2 69 . . , 12.0 69 . l 62.6 50.6 16. 3 

tolalen llnclusier lck> 1130.30 67.8 77.2 80.8 80.7 83.2 82 . • , 12 . 3 65.3 53 . 3 88.5 

Vlak: 8 Dalt links 
invoor R 1127. 00 73.9 75 . 6 78.6 78.8 83.8 84. !> 73.7 66.9 57.2 8$ . 8 
qac R•O 3.30 49 . 6 53 . 3 60.3 65.5 70 . 5 7 4 .2 73.4 67.6 57 . 9 78.5 

Lota I en linclusie! lokl 1130.30 73.9 75.6 78.7 79.0 84.0 84 .9 76.6 "10 .3 60.6 8!1. 2 

Bijlage: 1 
Blad: 12 



Bijlage: 1 
Blad: 13 

BEREl<&HING BRONVERMOG&NNJVEAll METllOOE C? MeOaProc file : rookgasl.mdp 

... Samenstelllng vlakken . .. 
opp. R-waarden in dB per oktaac Rw Rmax 
Cm') 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dBi (dBi 

················· ········ ····· ······ ·· ··········· ····· ················································· V!ok: I Westgevel 50 
invoer R 609.00 5.0 l 0 . 0 20 . 0 76.(\ 38.0 H .O 44.0 44.0 44.Q J9 

toLalen 609.00 5 . 0 10.0 20.0 26.0 31 .. , 43.0 43.0 43 . 0 43.0 

Vlllk: 2 Zuidgevel 8.8 50 
lnvoer R 11 3 .00 s.o 10.0 20.0 26. 0 38.0 H.O 44.0 44.0 o.o 39 
staal/ijt.er 4 mm 40.00 10.4 16.4 22.5 28. ? 34.9 40.9 46.8 31.8 35.3 39 

l:OLa len 153.00 5.9 lJ .o 20.S 21>.5 36.7 42.2 43.5 36.7 I. 3 

Vlak: 3 2.uld9evei 13.8 50 
1nvocr R 90.00 5.0 10.0 20.0 26. 0 38.0 44.0 44 .o 44.0 44.0 39 
gaL R• O 26.SO 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0 . 0 o.o I 
staal/I j?.er 4 mm 12.00 10.4 16.4 22 . 5 28.7 34 . 9 40.9 46.8 31.8 35.3 39 

LOLO len 128. 50 3.6 5.6 6 . 7 6.8 G.9 6.9 6. 9 6 . 9 G.9 

Vlak: ~ ?.uidqevel 20 . 3 50 
invoer R 90.50 5 . 0 10.0 20.0 26 . 0 38.0 44.0 44.0 44 .0 44.0 39 
9las-dubbel 4 12 6 111111 35 . 00 15 . 0 19.0 22.4 21.3 29.S 37.0 37.0 37.0 43.6 33 
:itaal/ijzer 4 mm 40.50 10.4 16.4 22 . S 28 . 7 34.9 40.9 46.8 31.8 35.3 39 

LOtalen 166.00 7.0 12.0 20.9 24.8 33.8 40.3 41.0 36 . 3 39.S 

Vlak: s Zuidgevel 31 so 
invoer R 348.00 5.0 10.0 20.0 26. 0 38 . 0 44.0 44.0 44.0 44 .o 39 
glas-dubbcl 4 12 6 mm 9.00 JS.O 19.0 7.7.4 2l.3 29.S 37.0 3'1.0 37.0 43.6 3l 

tOt4len 357.00 5.1 l 0. l 20.0 25.8 37.1 H.1 47.. 1 42 ,7 43.0 

Vlak: G Oostqevcl so 
invoer R 944.00 s.o 10 . 0 20.0 7.6.0 38.0 44.0 44.0 44.0 44 . 0 39 
st a al/ lj:r.e r 4 IMI 84.50 10. 4 16 .4 22.S 28.7 34 . 9 40.9 46.8 31.8 35.3 39 
glas- dubbel 4 17. 6 mm 44.00 15.0 19.0 22 .4 21.3 29.S 3·1.0 37 . 0 37.0 43.6 33 

toLalen 1072 . SO S. 4 10.4 20.2 25.8 36.5 42.3 U.6 39 . 8 41.5 

Vlak: 7 Noord9evel 8.8 so 
lnvoer R 111.00 5.0 10.0 20.0 26.0 18.0 .. 0 44 .0 44.0 44.0 39 
sLaal/ijzec 4 .... 39.50 10.4 16.4 22.5 28.7 34. 9 40.9 46.8 31.8 35.3 39 

tot a ion 210.so 5.6 10.7 20.4 26.4 37.0 42 4 43. 3 37 .8 40. l 

Vlak: 8 Noordgevel 13.8 50 
lnvoec R 137 . 00 5.0 10 . 0 20.0 26 . 0 38. () H.O H .0 ~4.0 44. 0 39 
9ill. R~O 17 .so 0 . 0 0.0 o.o 0 . 0 0.0 o.o 0.0 0 . 0 o.o I 
$l.il41 /11:ter 4 mm 20 . 50 10.4 16. 4 22 . 5 28 . 7 34. 9 40.9 46.8 31.8 35 . 3 39 

total en 17~. 00 4.S 7. 4 9.6 9 . 9 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

... Geluldn!veaus in gebouw . .. 
t.p blnnen op 1 m vooc de vlakken ln dB(A) per oktaar 

vlak me Ling 31.5 63 125 250 500 100() 2000 4000 8000 totaal Cd 
······························· ···· ·· ·· ········· ······························ ······· ···· ···· ....... . .. 35 . 2 43.G Si .•1 66 . 8 70 . 8 "/2. 5 7LS 69.3 59 . , 18 . 6 

2 U.2 49.9 Gl.3 65 . 8 69.7 H.O 71.2 67.0 52 . 9 77 . 6 

3 38.6 48.9 63.8 66 . l 73.3 72.2 70.ll 6L4 49.9 .,, . 7 

37.4 47 .4 61.4 6S.3 71.3 72.4 71.9 66.6 Sl.8 n.s 4 

5 37 .4 47.4 61.4 65.3 71.3 72 .4 71.9 66.6 51.8 77.S 

6 36 . l 43.4 57.2 64 . 3 69 . 7 72.5 72.4 66 . 7 53.0 77 .2 

7 36 . 5 19.6 58.6 68 . 6 72 .4 76. l 74 .4 73.9 63.8 80.8 

8 36 . 8 45.6 60. i 65 . .1 11.0 13 .6 72.3 69.8 58.6 78.3 4 



... Borekenlnqsresultoten per vlak . .. 
Bronvormoqennlveau Lw ln dB(AI (re. l pW) per vlak in oktaven 

opp 3 1. 5 63 l2S 250 500 1000 2000 1000 8000 totnal 
(In') 

·············· ···················································································· 
Vlak : weslqevel 
invoor R 609.00 54 . 0 S7.4 61.2 64.6 56 . 6 52.3 54.3 0.1 39.0 67.8 

cotalen (lnclusief lek) 609.00 54. 0 57.4 61.3 64. 7 56 . 9 53.3 55 . 3 50. l 40.0 67 . 9 

Vlak : 2 Zu1dgevel a.a 
invoer R 113.00 52 . ., 56. 4 51 . 8 56.3 48.2 46.5 43 . 1 39.5 69.4 10 . 2 
staal/1 )2er 4 !Ml 40.00 42.8 45.5 50.8 49. I 46.8 45. l 36.4 47.3 29 . 6 56.0 

Lotalon ( lnclusi.ef lokl 153.00 53 . 2 56.8 58.6 57 .1 50 . 8 49. 1 45.6 48.l 69 . 4 70 .4 

Vlak: 3 Zuldgevel lJ . 8 
lnvoer R 90.00 49 . l 54.4 59. 3 SS.6 50. 8· 43.7 42.3 35.9 21. 4 62.4 
qac. R•O 26.50 48.8 59. l 74 .o 76.3 83 . 5 82.4 81.0 74. 6 60 . l 88.0 
stanl/ljier 4 mm 12.00 35.0 39.3 48. l 44 .2 4!L 2 38.0 30 . 8 39.4 21. 4 51.8 

total en (lnclusief lekl 128.50 52 . 1 60. 4 14.2 76. 4 83.5 82.4 81.0 ·14. 6 60 . l 88.0 

V.lak: zuldqevel 20 . 3 
lnvoor R 90.50 48.0 53.0 57.0 54.9 48.9 44.0 43.5 38.2 23. 4 60.8 
glas- dubbol 4 12 6 rnm 35.00 33.9 39 . 8 50.4 55.5 53.3 46.8 46.3 41.0 19 . 7 S9.0 
staal/lj:er 4 mm •10.50 39.l 43.l 51.0 48.7 48.5 43.S 37.2 46.9 28 . 6 55.7 

totalcn (lnctusie! lck) 166 . 00 48 . 6 53.6 58 . 7 58 . 7 !>5 . ., 50.3 4 9 .1 48.5 30 . 5 63.8 

Vlak: 5 Zuid9evel 31 
invocr R 348.00 !>3.8 se.a 62.8 60.7 54 .7 49.8 49.3 44 .0 29 . 2 66.6 
g1as-dubbel 4 12 6 mm 9.00 28.0 33.9 44.5 49.6 41 .4 40.9 40 . 4 35.1 13 . 8 53. l 

tot 11 len (1nclusier lckl 35'1.00 53 . 8 58.8 67. . 9 6l. l 55. 1 51.2 50. 1 45 . 4 30 . 3 66.9 

Vl..ik: 6 Oostgevel 
lnvoer R 944 .oo 56 . 8 59. l 62.9 64.0 57.4 54.2 54.) 48.4 34. 1 68. 4 
staal/ l J-icr 4 mm 84.50 41.0 42.3 50.0 50.9 50. 1 46.8 40.9 50.2 33.0 57.2 
glas-dub~l 4 12 6 mm H.00 33.5 36.8 41 . 2 55.5 52.7 47. 9 41.8 42. l 21. 9 58 . 7 

totalen !inclusief lekl 10"12.50 57.0 59.3 63 . 3 64 . 8 S9 . 5 56.5 56. l Sl.2 37 . 8 69.3 

Vlak: ., Noordqevel 8.8 
invoer R 111 .00 49.8 57.9 56.9 60 . 9 S2 . 7 50. 4 48 . 7 48.2 38. l 64. 6 
staal/ijuir 4 mm 39.50 38.l 45.l 48. l 51.9 49.5 47.l 39.6 54.l 40 . 5 58.3 

tota lcn (inclusieC lekl 210 . SO 50 . J 58 . 2 57 . 5 61. s 51, . 6 57. . 9 50.3 55 . 4 12 . 9 65 . G 

Vlak: 8 Noordgevel 13.8 
lnvoer R 137 .oo 49.2 53.0 57.5 56 • . , 50.4 47.0 45 . 1 0.2 32 . 0 61.8 
gat R· O 17 .so 45.2 54 .0 68.5 73.7 79.4 82.0 80 . 7 18.2 67 . 0 86.1 
staal/lj:er 4 mm 20.50 35.5 38.3 46 . 7 45.7 45.Z H.8 34 . 6 41. l 32 . 4 53.0 

tot a l on (lncluslef lek) 175.00 50.8 56.6 68.9 ·13 . 8 79 . 4 82.0 80 . ., 18 . 2 67 . 0 86. "I 

Bijlage: 1 
Blad: 14 



Bijlage: 1 
Blad: 15 

B&R~KENJNG 8RONV&RMOGENN1V&AU HETHOOE C7 HeDaProc Clle: rookqas2.mdp 

... Samenscclllng vlakkcn . .. 
opp . R-waarden in oe per okcaaf Rw R:nax 
(111>) 31.5 63 125 250 500 1000 7.000 4000 8000 (dB) (dB) 

··············· ··· ····················································································· Vlak: Noocdgf'.'vel 20.3 50 
lnvoo1 R 152 . 00 5 . 0 to .o 20.0 26 . 0 38.0 44.0 44.0 H.O 44.0 39 
91as-dubbol 4 12 6 mm 35 . 00 15.0 19 . 0 22.4 7.1. 3 29.5 37.0 31 . 0 31.0 43.6 33 
st.anl/ijr.er 4 mm 41.00 10 . 4 l6. 4 22.S 28 .1 34. 9 40.9 46.8 31.8 35.3 39 

total"" 228.00 6.3 11. 4 20.1 25. l 34.6 40.9 41.5 31.3 40.2 

Vlak: 2 Noordgevel 31 50 
invoer R 481.00 5 . 0 10.0 20.0 26.0 38 . 0 H.0 44 .0 14 . 0 H.O 39 
glas-dubbcl 4 12 6 mm 9.00 15.0 19.0 22.4 2L3 29.5 37.0 37.0 37.0 43.6 33 

tot.al en 490.00 5. l JO. I 20.0 ,~ . 8 31.) 42.8 42.8 42.8 43.0 

Vlak: 3 Oak ZUi<lzijdO 50 
lnvoer II 632 .00 LO 3 . 0 7.0 12.0 ) 2 . 0 15.0 25.0 26 . 0 26 . 0 17 

tot.alen 632 . 00 1.0 3 . 0 1.0 12 . Q 12 . 0 15.0 25 .0 26.0 26 . 0 

Vlak : 4 Oak 1111ddcn so 
i11voer R 632 . 00 l. 0 3.0 7.0 12.0 12.0 15.0 25 .0 26.0 26.0 11 

t.otalcn 632.00 1.0 3.0 ., .o 12.0 12.0 15.0 25.0 26.0 26.0 

Vlak: 5 Dalt noord2ijde 50 
!nvoer R 632.00 l.O 3.0 7.0 12 . 0 12.0 15.0 25.0 26.0 26.0 11 

totalen 632.00 l.O 3.0 1.0 12 . 0 12.0 15.0 25.0 26.0 26.0 

... GCl\JJdnivcaus in gctbouw . .. 
Lp blnnen op J m voor de vlakkc11 in dB(AJ per okt..>o t 

vlak ml!Llng 31. ~ 63 J25 250 500 1000 2000 4000 8000 tot.aal Cd 
······················ ········· ··············· ········ ························ ·· ······················· 36. 4 46.0 59.0 66.9 69.6 12.6 14.4 10.6 61. 9 18.7 4 

2 JS .2 0.6 51.4 6!>.8 10 . 8 n.s 71.5 6?.3 5?.2 "/O. G 

3 36.8 44.3 51.8 63 . 2 71.1 72 . l 73.7 67.S 55.7 78.0 

36.1 4 6. s 58.3 63 . 8 69 . 6 72. 8 72 . 5 66 . 3 54.3 11.3 

5 35 . l 1 6. 8 58.1 63.8 '/~.I n. 1 71.8 66.0 53.0 78 .l 



... Uerekeningsrosultaten per vlak . .. 
Oronvermoqennlveou Lw In dB(lll <re. l pW) per vlak i n ok t aven 

opp 
(m'I 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 tot;,al 

................... ........ ..... ................................. .......... ..................... ... 
Vlak : tloord9evel 20 . 3 
lnvoer R 152.00 49 . 2 53.8 s6.a 58 , 7 49 . 4 4 6 . 4 48 . 2 4 4 . 4 35 . . , 62.S 
qlaa-dubbol 4 12 6 mm 35 . 00 32 . 9 38. q 48.0 57.l 51. 6 47.0 48.8 4$ . 0 n. a 59 . 5 
stool/ljzer 4 mm 41 . 00 38 . l 41. 1 48.6 50.3 46 . 8 43 . 8 39 . 8 51.0 38.7 56 . 2 

totalen (lncluslef lek) 228.00 49 . 6 54.2 57.9 61.4 54.6 51.3 52.5 52 . 9 41. 3 65.0 

V1ak: 2 Noord9evel 31 
lnvoer R 481.00 53 . 0 56.4 60.2 63.6 55.6 51.3 53.3 48 . l 38.0 66 . 8 
qlas- dubbel 4 12 f> mm 9 .00 25.8 30.l •t0.5 51.l 46 . 9 41.0 n .o 37 . 8 21.2 53 . 6 

totalen (incluslu! .lok) 490 . 00 53 . D 56.4 60.3 63 . 9 56 .4 52.6 54 . 6 4 9 . 4 39 . l 67 . l 

Vlak: 3 Oak zulddjde 
invoer R 632.00 59.8 65.3 74 . 8 75.2 83.7 81. l 72.7 65.S 53.7 86.6 

totalen {inc lusief lek) 632 . 00 59.8 65.3 14.8 75 . 2 83 .. , 81.l 72. 7 65.5 53.7 86.6 

Vlak : 4 Dt>k midden 
lnvoer R 632 . 00 59 . l 67.5 75 . 3 75.8 81. 6 81.8 71.5 64.3 5?..J 85.9 

~otalen (lnclusler lekl 632 . 00 59 . l 67.5 15.3 15 . 8 81. 6 81.8 71.5 64.3 52.3 85.9 

V.lak: 5 Oak noorddjde 
lnvoer R 632.00 58.l 61.8 ·15 . 7 75 . 8 86 . l 81. l 70.8 64.0 51.0 88.0 

cocalen !incluslef lekJ 632.00 58 . l 67 . 8 75 . 7 75.8 86 . 1 81. l 70 . 8 64. 0 51.0 88. 0 

Bijlage: 1 
Blad: 16 



Bijlage: 1 
Blad: 17 

86Rf.K£N1NG BRONVERMOGENNIV&AU, uitst.raling gebouwen MeDaProc file: SOil_nw. mdp 

... Somenstelling vlakken ... 
opp. R-waacden in dB per ok,aaf Rw Rmax 
(111') 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) (dB) 

············································· ··· ·· ·············· ············· ············· ·· ····· ··· ·· · Vl.1k: Noord9ovel 50 
I ~t.ecn 200 mrn 189,00 27,6 3'-,S 37,? 39,6 46, 0 54 •. , 62, 2 68,9 71, 9 51 
2 roldeur 19 , 00 0,7 3,7 6,7 8, 7 11, 3 14 . 6 111, 2 19,3 21, 0 14 
3 3tU<il/lj7.0C •1 mrn 7,00 10,4 l6,4 22,S 28,7 34,9 40, 9 46,8 31,8 35,3 39 
4 glos-dubbol 026 IMI 2,00 15, 0 19,0 22,4 21, 3 29. 5 37,0 37,0 37,0 43,6 33 
5 staai/1 jzer 4 IMI 13, 00 10, 4 16, 4 22,S 28,7 34, 9 40 , 9 46, 8 31,8 35,3 39 
6 9l11s- dubbe.l 4126 mm 6, 00 15,0 l 9, 0 22,4 21.3 29. 5 37,0 37,0 37,0 43, 6 33 
7 lnvoer R 374,00 5,0 10,0 20,0 26,0 38,0 44,0 H,0 44,0 44, 0 39 

totalen 610,00 6, 5 11,2 18,9 22,3 26,.! 29,S 29,l 33,7 35,3 

Vlak: 2 Westgevul so 
l coldeur 38,00 0,7 3,7 6,7 8, 7 11. 3 H , 6 14 , 2 19,3 21,0 H 
2 :iteen 200 "'"' 128 , 00 '-7, 6 32, S 37, 7 39, 6 46,0 54,7 62,2 68,8 74,9 51 
3 staa1/ lj"ier 4 mm 7,00 10, 4 16, 4 22,5 28, 7 34,9 40, 9 46 , 8 31,8 35, 3 39 
4 lnvoer R 284 , 00 S,O 10,0 20,0 26. 0 36, 0 44, 0 44,0 44,0 H , 0 39 

totlllen 457 , 00 5,7 10, l 16, 2 18, 9 22,0 25,3 25, 0 29,9 31,6 

Vlak: 3 Zu1dqevel 50 
l steen 200 mm 230,00 27,G J2, s 37,7 39,6 46,0 54, ., 62,2 68,8 14, 9 SI 
2 lnvoer R 379,00 s.o 10,0 20.0 26,0 38,0 41,0 44,0 44,0 44. 0 39 

lOlalcn 609,00 7,0 12,0 22,0 27, 9 39,3 44, 4 44, 6 44, 6 44, 6 

Vlak: Oos.tgevel 50 
l stean 200 mm 144, 00 27,6 32,S 37,7 39,6 46, 0 :.1. 7 62,2 68,8 74,9 51 
2 lnvooc R 19 . 00 0 , 7 3, 7 6,7 8,., 11, 1 14,6 14, '- l9, 3 21, 0 14 
3 SlMl/ I jzec 4 nun 7, 00 lO, ~ 16, 4 22,S 28, 7 34,9 40,9 46, 8 31. 8 35,3 39 
4 openl ng R• O 3 , 00 0 , 0 o,o 0,0 o,o o.o o .. 0 0, 0 o.o 0,0 I 
s rnvoer R 284, 00 s.o 10,0 20,0 26, 0 38,0 44,0 44, 0 H,O 44,0 39 

Lotalen 457,00 6, 2 10, 6 16, 6 18, 6 20,1 20,9 20,9 21, s 21. 6 

Vlak: 5 Oak SOI so 
l lnvoec R 1523,00 I, 0 3. 0 7,0 12.0 12,0 I!>, 0 25,0 26,0 26, 0 11 
2 constcuctle type 3 12, 00 8,0 12, 0 16, 0 20,0 22, 0 28,0 32,0 35,0 35,0 28 

toLalen 1535.00 1,0 1,n 7, 0 1,,0 12, 0 IS,O 25,0 26.0 26,0 

Vlak: 6 Oak shredder so 
l openlnq R•O 4,50 0, 0 0, 0 0,0 0,0 0,0 o.o o.o o. o o.o l 
2 1nvooc R 189,00 1, 0 3, 0 7,0 12, 0 12,0 l~ . o 25, 0 26, 0 26,0 17 

tou1lon 193, 50 1 , 0 2, 9 6, 6 10, 7 10,1 12, 7 15, 8 15, 9 15, 9 

Codorln9 lngevoerde construclletypes: 
- conslructle type 3: ac:.yl .,.1 .... (VDt-83.6.l) 

••• Geluldniveaus in gebouw 

Lp blnnen op 1 m voor de vlokkcn In dB(AI per oktaof 

vlak mcl1nq 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 tOtll.)J Cd ........................................ ... ................................. .................... ....... 
46, a 62, 3 70, I 76, 3 81, 6 65,l 85 , 0 81. 7. ?5,4 90,0 

2 SS, 3 59, 8 69,4 76, 2 80, 2 83, 1 82, 9 80,5 13,9 88 , 4 

3 55, 9 63,3 71, 1 77,5 81, 5 83,7 82,4 79,0 68, 9 88,5 

46.~ 65,6 73,S 18, 9 83,9 86,0 84,3 19,7 71, 8 90,5 

s 0001 . Slll 57,8 64,2 76, 4 19,5 83,4 86,8 8!>, 4 81, 7 12, 6 91,3 

6 62,1 "12, 5 19,4 85,7 90,0 94,0 94 , S 91 , 5 81, 2 99,2 



... Berckonin9sresultot.en poc vlak ... 

Bronvcrmoqonniveau Lw ln dB(Al (re . l pW) per vlak in okt.aven 

opp ll.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 t.ot.aal 
(111') .................................. ····· ··· ·· ·············· ············ ····· ·········· ··········· ·· 

Vlak : Noordgevel 
steen 200 mm 189, 00 38, 0 48, 5 51.1 55 , 4 5 4, 4 49 , 2 41 , 6 31 , I 19, 3 59, 7 
roldeur 19, 00 54, 9 67,4 72 . 2 16, 4 79, I 79, 3 79, 6 70, 7 63, 2 85, 3 
sraal/ijzer 4 mm 7, 00 40, 9 50. 3 52,l 52 , l 51 , 2 48, 6 42. 7 53.9 H, 5 59, 7 
qlas- dubbol 4126 nun 2, 00 30, 8 42, 3 46, 7 54 , 0 51 , I n,1 47,0 43, 2 30, 8 57, 6 
staal/ij7.er 4 nun 13, 00 43,5 53,0 54,7 54, 7 53, 9 51 , 3 45,4 56, 6 47 , 2 62, 4 
glas-dubbcl 4126 mm 6, 00 35, 6 n . 1 51 , S 58,8 55,9 51. 9 51. 8 48, 0 35, 6 62,3 
lnvoec R 374 , 00 63,5 74, 0 71 , 8 72, 0 65, 3 62,8 62, 7 58,9 SJ, I 78, 3 

t.ot11lcn (inclu:sieC lek) 610 , 00 64 . 2 74, 9 75, l 77, 9 79, J 79 , 4 79, 7 71, 3 63, 9 86, 1 

Vlak : 2 l~es tgove l 

roldeur 38 ,00 66, 4 61 , 9 H , S 79, 3 80, ., 80, 3 80, 5 73, 0 64 , 7 86, 8 
stecn 200 nun 128, 00 44, 8 44, 3 48. 8 53, 6 5 1. 3 45, 5 37 , 8 28, 7 16, l 57, 3 
staa l/ijzcc 4 nun 7, 00 H , 4 47, 8 51 ,4 52, 0 H . 8 46, 6 40 , 6 53, 2 43, 0 59,l 
lnvoer R 284 , 00 70, 8 70, 3 69, 9 70, 7 62, 7 59, 6 59,4 57,0 50, 4 "16 , 9 

total on Onclus•ef lekl 457, 00 72,2 72, 3 75, 8 79, 9 80, 8 80,4 80, 5 73, 2 64 , 9 87, 3 

Vlak: 3 Zuldgevel 
stecn 200 nun 230, 00 48, 0 50, 4 53 , 6 57, 5 SS, ) 48, 6 39,8 29, 8 13, 6 6 I , 4 
1nvoer R 379, 00 72 , ., 75 , l "13 , 5 73, 3 65 , 3 61, 5 60, 2 56, 8 46, 7 80,0 

totolon ( lncJu :s i eC l ek) 609, 00 72, 7 75, l 73, 5 73,4 66, 1 63, I 61,7 58, 3 0 , 2 80, 2 

Vlak: Oostgcvel 
scccn 200 mm 144 , 00 36,4 50, 6 53. 4 56, 8 55, 5 48, 9 39, 7 28, 4 14 , 5 61. 0 
invoer R 19,00 54 , 5 70, ., 75, 6 19, 0 81. 4 80, 2 78, 9 69, 2 59, 6 86, 6 
staa l/ I jier mm 7, 00 40, 5 53,6 55,5 54 , 7 53, 5 49,5 42,0 52, 4 40,9 61 , 5 
openln9 R• O 3, 00 41, 2 66,4 74, 3 79, 7 84 , 7 86, 8 85,l 80, 5 72, 6 91 , 3 
lnvoor R 284, 00 61 , 9 76, I 7~ . 0 73,4 66, 4 62, 5 60,8 56, 2 48,3 79, 9 

tot.a Ion ! 1. nclusie( lekJ 451 , 00 62, 8 .,., , 6 79, 5 82, 9 86,4 87 , "7 86, 0 80, 8 "/2 , 8 92 , 8 

Vlak : s Oak SOJ 
lnvoor R 1523, 00 84, ., 89, 0 97, 2 95 , 3 99,2 99, 6 88, 3 83, S 74, 4 104, 5 
constructie lype 3 12,00 56, 6 58, 9 61, 2 66, 3 68, 2 65, 5 60, 2 53, 4 44 , 4 13, S 

total en Unclusief lek) 1535, 00 84 , 7 89, 0 97, 2 95, 3 99, 2 99, 6 88, 3 83,S 74, 5 104, 5 

Vlak: 6 Dok shredder 
opening R• O 4, 50 65, 2 75, 0 81. 9 88, 2 92, S 96, 5 97, 0 94, 0 83 , ., 101 , 8 
lnvoer R 189, 00 80, 5 88,3 91 , 2 92 , S 96, 8 97 , 8 88, 3 84, 3 74, 0 I 0 1. 9 

tot~ len (1 ncluslef l ck) 193, 50 80, 6 88, 5 91, 7 93 , 9 98, 2 100, 2 97 , 6 94. 5 84, 2 10•1, 8 

Bijlage: 1 
Blad: 18 



BEREKEllJNG BRONVeRMOGeNNlV&AU METHOD& C7 

· ·· Samonstclllnq vlakken ••• 

opp . 
tm') 31.5 

Vlak: 1 zl'jkanten en bovcnkant 
constructle type 6 703 .00 2.0 

tot&1!!n 703.00 2.0 

Codcdng lngevoerde constructlctypes: 
- con~tructie type 6: 9epro1l1cerd staal 

... Geluldnlveaus in gebouw ••• 

Lp binncn op l m voor de vlakkcn in dB(A) 

vlak mctin9 3 1. 5 

MeDaP roe U le : solbru9. mdp 

R- waarden ln dB per oktaaf 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

5 . 0 10.0 16.0 19.0 2LO 24.0 26.0 30 . 0 
5.0 10.0 16.0 19 . 0 21.0 24.0 26.0 30.0 

O, 1 rrm (IL- HR-13- 011 

per oktaa! 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Rw Rm1>x 
(dBi (dBi 

50 
22 

tot<ial Cd 

42.5 56.2 63.8 68.6 72 . 6 73. 4 10 .8 65.6 56 . 3 78 . 2 

Bijlage: 1 
Blad: 19 



••• Berekeningsresultaten per vlak •·· 

Bronvermogenniveau Lw in dB (A) (re. 1 pW) per vlal< in oktaven 

Vlak: 
con s tructie type 6 

totalen (inclusief lek) 

opp 31. 5 
(m > ) 

63 

zijkanten en bovenkant 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

703.00 65.0 75.7 78.3 77.1 78.1 76.9 71.3 64.1 50.8 

703.00 65.0 75.7 78.3 77.1 78.1 76.9 71.3 64.1 50.8 

totaal 

84.6 

84,6 

Bijlage: 1 
Blad: 20 



Bijlage: 1 
Blad: 21 

B£R£KENING 8RONV£RMOG£NNlV&AU, ultstraling gebouwen MeDaProc flle: ZTVENTl_nw. mdp 

.. . Sdmen~telllng vlakken ... 
opp . R-waarde11 In dB per okta&( Rw RmaJC 
Crn'> 31.S 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) (dB) 

····················· ·················································································· Vlak: I Zuldgevel 50 
1 1nvoer R 138.00 s.o 10,0 20,0 ?6, () ) 8, 0 44, 0 H,0 44,0 44,0 39 

totalen 138,00 5,0 10,0 20, 0 26, 0 31, "I 43 , 0 43,0 43,0 ·13, 0 

Vlak : 2 Oost9evel 50 
l 1nvoer R 60J . 00 5,0 10,0 20, 0 26,0 38, 0 4 ~, 0 44 , 0 44, 0 H , 0 39 
2 opening R• O 26, 50 0,0 0,0 0, 0 0 , 0 o.o 0 , 0 o,o 0, 0 o,o 1 

totalcn 621, 50 4,6 8.6 12,9 13, 5 13, 1 13 , 7 13,1 13,7 13, ., 

Vlak: 3 Noord9ev<tl so 
1 lnvoet R 138, 00 s.o 10, 0 20,0 26,0 38,0 44 , 0 44,0 44,0 44 , 0 39 

totalen 138, 00 s.o 10,0 20,0 26,0 31,1 43,0 13, 0 43,0 43,0 

Vlak: 4 Oak zuldell jk 50 
1 invoer H 221,00 1,0 ), 0 7 , 0 12 , 0 12 , 0 15 , 0 25,0 26, 0 26, 0 11 

totalQn 221,00 1,0 3,0 7, 0 12 , 0 12, 0 15, 0 25,0 26, 0 26, 0 

Vlak : 5 Oak midden 50 
I lnvoer R 227,00 ),0 3,0 7,0 12,0 12,0 15,0 25,0 26,0 26, 0 11 

totalen 227,00 1,0 3, 0 7,0 12,0 12. 0 15,0 25,0 26,0 26, 0 

Vlak: 6 Oak noordelilk 50 
lnvoer R 221 , 00 1 , 0 J , O 7, 0 12, 0 12, 0 15, 0 2S , 0 26 , 0 26,0 17 
totalcn 227 , 00 1.0 3, 0 7,0 l?., 0 12 , 0 IS . O 25 . 0 26.0 26,0 

... Gc.lu1dn1 voaus In 9eb0uw .. . 
Lp blnnen op 1 m voor de vlakken ln d6(A) per oktaat 

vlaJ< metin9 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal Cd 

······················ ············ ··· ·· ··· ····················· ···· ···· ··············· ·· ······· ········ 
OOl5 . $la 45. 2 50.8 6Z,2 73, 1 11, ~ ri, 3 ?1,0 68,0 52, 7 80, 7 4 

2 0015.:sla 45,2 50,8 62.2 73,3 11, 6 77,1 73,0 68,0 52,7 80,7 

3 0015.sla 45, 2 so.a 62,2 73,3 71, 6 11, 3 73.0 68,0 52,7 80, 1 

0015. GlD 45,2 so. 8 62 , 2 73,J 71. G 71 , 3 73,0 68, 0 52,7 80, 7 

s 0015 . sln 4.i !i , 2 ~o, a 62 , 2 73, 3 71. 6 71, 3 73, 0 68, 0 57. , ., 60,7 

6 0015.~la 45, 2 50 , 8 62 , 2 73,J 71, 6 77, 3 ·13 , 0 68, 0 52 , 7 80,7 



... Berckeninqsrcsultaten per vlak . .. 
Bconve n1>09enni veou Lw in dB (A) (re. l pW) per vlal< .1.n oktaven 

opp 31.S 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal 
(rn') 

······································································· ·· ······· .... .............. 
Vlak: Zuid9evel 
invoer R 1J8, 00 57, 6 58,2 59,6 64 , -, 51,0 50,1 46 . 4 41. 4 26, I 67,3 

total en (J ncl us1t!f le kl 138, 00 57,6 58,2 59, 6 64 . 1 51 , 3 51. 6 47 , 4 42, 4 27 , 0 67 ,4 

Vlak: 2 Ooslgevel 
lnvoer II 601,00 64 , 0 64,6 66,0 71, I 57,4 57,0 52,8 47,8 32,5 73 , 7 
opening R•O :a.so 55,5 61,0 72,4 83, 5 Bl, 9 87,5 83 , 3 78,3 62,9 90, 9 

total en (lnclusleC le kl 627,50 64, 6 66 , 2 73, 3 83, 8 81. 9 81 , 5 83 , 3 78,3 62,9 91,0 

V!ak: 3 Noocd9evel 
lnvocr II 138, 00 57,6 58,2 59,6 64. 7 Sl, 0 50,1 46, 4 41 . 4 26,l 67,3 

totalen ( incluslef lek) 138.00 51,6 58,2 59 , 6 6•1, 7 51. 3 51. 6 41,4 42, 4 21 , 0 67,4 

Vlak : 4 Oak "Zuidclijk 
invoor R 227. 00 63, 8 61,3 14 , 8 90 , 9 79,2 81,8 67 . 6 61 , G 46, :! 86, 0 

total en llnclusle! lekl 227,00 63, 8 67,3 14 , 8 80,9 19, 2 81. 8 6'1, 6 61' 6 46, 3 86,0 

Vltik: !> 011k rn ldden 
invoer R 221 , 00 63 , 8 67,3 7 ~. 8 80,9 79, 2 81. e 67 , G 61,6 46, 2 86,0 

totalc:n (inclusler lekl 227 , 00 63,8 67, 3 74,8 80,9 79, 2 81,8 67, 6 61, 6 46,3 86,0 

Vlak: 6 Oak noordeli jl< 
lnvocr R 227,00 63,8 6.,, 3 74 , 8 80,9 79,2 81, 8 67 , 6 61, 6 46. 2 86, 0 

coc<ilcn tlnclusle( lllk) ?.27. 00 63,8 67, ) 74,8 80,9 19 , 2 81 , 8 67 , 6 61, 6 ~ 6 . 3 86,0 

Bijlage: 1 
Blad: 22 



Akoestisch onderzoek MER 5° liJn 

Definitfef rapport 

DOD 
_ o e o _ 

ODD 

ROYAL HASKONIN&. 

Bijlage 2 
Bedrijfsduurpercentages verkeer 

9S5915.01/R0015/Nijm 

5Juni2008 



Projecl : Akoeslisch onderzoek AZN 
erknummer 985915,01 
Onderdeel : Berekening bedrijfsduurpercentages verkeer op het terrein 

Lijn 1 t/m 4 

Vekeersbeweglngen 

aantanen vrachtwagens voor aanvoer 
lolaal aantal passages per vrachtwagen 1oegang lerrein 
tolaal aantal passages per vrachtwagen hoofdroute 
totaal aantal passages per vrachtwagen containerwisselplaats 
tataal aantal cantainerwisselingen per vrachtvJ. op wisselplaats 

aantallen vrachtwagens voar afvoer 
totaal aantal passages per vrachtwagen afvoer slakken (weg) 
totaal aantal passager per vrachtwagen afvoer slakken {boot) 
totaal aantal passager per vrachtwagen atvoer vliegas 

lsoo~ I route 
IVtathtwaG!l!oan::;i.nn 1erreln 
lvrach1Walldhoafdrou1e 
lvrachtwaodcontainerMsseM1.:t:m· 

Opmerking: lengte van een rijroute geldt voor een enkele rit 

Dlversen 

lcontainerhandllnq 
l""'OQl><UQ 

Mabiele-
bronnr bronnr daa avond nacht 

267 113 58 
4 2 2 2 
1 4 4 2 
2 6 6 0 

212-215 4 4 0 

Mabiele-
b10nnr bronnr daa avond nae ht 

100 -
5 66 . 
7 2• -
6 10 -

aantal bewegingen . snelheid 
bronnummer.s liinbron daa avond nae hi rk,m,/hl 

0 ,040 5341 2261 116 10 
0560 10681 •521 116 10 
0.120 16021 6781 28 10 

duur aantal bewegingen aantal 

bronnummers (uurl dan avond nachr bronnunten 
212 - 215 0,008333 10681 4521 28 4 

211 0008333 10681 2261 58 2 

bedrijfsduurpercentage bedrijfsduurcorrectie (dB) 
avo.nd nacht dac avond nae ht 

18.54%1 23.54%1 0.73% -7.31 -6.31 -21 ,4 
37.08%1 23.54%1 3.02% -4.31 -6.31 -15.2 

Lijn 1 t/m 5 

Vekeersbewegingen 

aantallen vrachlwagens voor aanvoer 
totaal aantal passages per vrachtwagen toegang terrain 
lotaal aantal passages per vrachtwagen hoofdroute 
lotaal aantal passages per vrachtwagen containerwisselplaats 
totaal aantal cantainerwisselingen per vrachtw. op wisselplaats 

aantallen vrachtwagens voor afvoer 
!otaal aantal passages per vrachtwagen afvoer slakken (weg) 
lo!aal aanlal passager per vrachtwagen afvoer slakken (boot) 
totaal aantal passager per vrachtwagen atvoer vliegas 

I soon I route 
I vraohlwAD£1 toeaano lliueln 
tvroehtwarull>ooldroule 
lvra<h!WaridcontlliK!rwi<-""""""!S 

Opmerklng: lengte van een ri]route gekJt voor Mn enkele ril 

Diversen 

lcontalnerhandllno , .... ~~~ 

[] [] [] 

-o•o-
DOD 

ROYAL HASKONING 

Mabiele-
bron_nr bronnr daD avond nae ht 

347 147 116 
4 2 2 2 
1 • 4 2 
2 6 6 0 

212-214 4 4 0 

Mobiele-
bronnr bronnr daa avond nae ht 

5 86 -
7 31 -
6 13 • 

aantal bewegingen snelheld 
lton.oumme li"nbran daQ av and nae ht (k.m./hl 

0.040 6941 2941 232 10 
0.560 13881 5881 232 10 
0120 20831 881 1 36 10 

ctuur aan1a1 oeweg1ngen aantal 

annum me luurl dao avond nacht bro.nnunten 
214 -215 0,008333 6941 2941 3li 4 

211 0.008333 6941 2941 116 2 

becfrijfsctuurpercentage bedrijlsduurcorrectle (dB) 
daa avond nae ht dao avond nacht 
12.05%1 15.30%1 0.94% -9,21 -8,21 -20,3 
24.10%1 30.60%1 6.04% ·6.2[ -5.11 ·12,2 



DOD 
~ 

DOD 

ROYAL HASKONINl 

Bijlage 3 
lngevoerde gegevens geluidsberekeningen 

Akoestisch onderzoek MER 5° !ijn 

Definitief rapport 

9S5915.01/R0015/Nijm 

5juni2008 



AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 9P5915.01 

) Invoergegevens lijn 1 t/m 4 Bijlage 3 

Model:Revisievergunning 4e lijn - AZN, met containerwisselplaats (LAr,LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving Hoogte Maaiveld Hoogte definitie 
---------------------------- ---------- - --- - - - - --- - - - - - - __ __________ , _______ ---------------------- - -- - - - - --- - - --------
214 containerhandling 1,20 3,00 Eigen waarde 
215 containerhandling 1,20 3,00 Eigen waarde 
211 containerhandling 1,20 3,00 Eigen waarde 
212 containerhandling 1,20 3,00 Eigen waarde 
272 vrachtwagen we gen 1,50 3,00 Eigen waarde 

l LH westg rooster 1 3,70 3,00 Eigen waarde 
2 LH westg rooster 2 1,50 3,00 Eigen waarde 
3 LH westg rooster 3 3,70 3,00 Eigen waarde 
1 LH westg rooster 4 3,70 3,00 Eigen waarde 
5 LH westg rooster 5 3,70 3,00 Eigen waarde 

LH westg rooster 3,70 3,00 Eigen waarde 
LH westg rooster 7 3,70 3,00 Eigen waarde 
LH westg rooster 8 3,70 3,00 Eigen waarde 
LH noordg rooster 1 3,70 3,00 Eigen waarde 

10 LH zuidg rooster 1 3,70 3,00 Eigen waarde 

11 LH zuidg rooster 2 3,70 3,00 Eigen waarde 
12 LH zuidg rooster 3 3,70 3,00 Eigen waarde 
13 LH noord doorrij zva 11, 00 3,00 Eigen waarde 
14 LH noord doorrij zva 11, 00 3,00 Eigen waarde 
15 LH westgevel re ch ts 14,00 3,00 Eigen waarde 

16 LH westgevel midden 14,00 3,00 Eigen waarde 
17 LH westgevel links 14,00 3,00 Eigen waarde 
18 LH zuidgevel 14,00 3,00 Eigen waarde 
19 LH noordgevel 14,00 3,00 Eigen waarde 
20 LH dak zuidzijde 20,10 3,00 Eigen waarde 

21 LH dak midden 20,10 3,00 Eigen waarde 
22 LH dak noordzijde 20,10 3,00 Eigen waarde 
23 BU noord open deur 3,20 3,00 Eigen waarde 
24 BU noord gesl. deur 3,20 3,00 Eigen waarde 
25 BU zuid opening slak 3, 60 3,00 Eigen waarde 

26 BU zuidgevel 31,00 3,00 Eigen waarde 
27 BU zuidgevel 14,00 3,00 Eigen waarde 
28 BU zuidgevel 40,00 3,00 Eigen waarde 
29 BU noordgevel 31,00 3,00 Eigen waarde 
30 BU noordgevel 14,00 3,00 Eigen waarde 

31 BU noordgevel 40,00 3,00 Eigen waarde 
32 BU westgevel 33,00 3,00 Eigen waarde 
33 BU westgevel 33,00 3,00 Eigen waarde 
34 BU dak 36,50 3,00 Eigen waarde 
35 BU dak 36,50 3,00 Eigen waarde 

36 BU dak 36,50 3,00 Eigen waarde 
37 BU dak 36,50 3,00 Eigen waarde 
38 BU zuidg rooster 1 20,50 3,00 Eigen waarde 
39 BU noordg rooster 1 19,50 3,00 Eigen waarde 
40 BG dak af zuiging 30,60 3,00 Eigen waarde 

41 BG dak ventilator 30,00 3,00 Eigen waarde 
42 BG zuidg rooster 1 3,70 3,00 Eigen waarde 
43 KH dakafzuiging 1 45,20 3,00 Eigen waarde 
44 KH dakafzuiging 2 45,20 3,00 Eigen waarde 
45 KH dakafzuiging 3 45,20 3,00 Eigen waarde 

46 KH dakafzuiging 45,20 3,00 Eigen waarde 
47 KH dak stoomafblaas 4 6, BO 3,00 Eigen waarde 
48 KH zuidg rooster 1 3,50 3,00 Eigen waarde 
49 KH zuidg rooster 2 3,00 3,00 Eigen waarde 
50 KH zuidg rooster 3 8,50 3,00 Eigen waarde 

51 KH zuidg rooster 13,50 3,00 Eigen waarde 
52 KH westgevel 41,50 3,00 Eigen waarde 
53 KH westgevel 41,50 3,00 Eigen waarde 
54 KH westgevel 41,50 3,00 Eigen waarde 
55 KH zuidgevel 8,80 3,00 Eigen waarde 

56 KH zuidgevel 13, 80 3,00 Eigen waarde 
57 KH zuidgevel 20,30 3,00 Eigen waarde 
58 KH zuidgevel 26,50 3,00 Eigen waarde 
59 KH zuidgevel 38,50 3,00 Eigen waarde 
60 KH noordgevel 8,80 3,00 Eigen waarde 

61 KH noordgevel 13,80 3,00 Eigen waarde 
62 KH noordgevel 20,30 3,00 Eigen waarde 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 9P5915.01 
Invoergegevens lijn 1 t/m 4 Bijlage 3 

Model:Revisievergunning 4e lijn - AZN, met containerwisselplaats (LAr, LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroEp 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijvi ng Hoogte Maa i veld Hoogte definitie 
-~~~~~------- - ---- - ---------------------------------- ------ --- -- - ---------- -- -----~----------- ----------- --- - -----
63 KH noordgevel 26,50 3,00 Eigen waarde 
64 KH noordgevel 38,50 3, 00 Eigen waarde 
65 KH oostgevel 38,00 3,00 Eigen waarde 
66 KH oostgevel 38,00 3,00 Eigen waarde 
67 KH oostgevel 38,00 3,00 Eigen waarde 
68 KH dak zuidzijde 44,10 3,00 Eigen waarde 

69 KH dak zuidz./midden 44,10 3,00 Eigen waarde 
70 KH dak midden 44,10 3,00 Eigen waarde 
11 KH dak midden/noordz 44,10 3,00 Eigen waarde 
72 KH dak noordzijde 44,10 3,00 Eigen waarde 
73 EF dak stoomafblaas 32,20 3,00 Eigen waarde 

74 EF dakventilator 26,90 3,00 Eigen waarde 
75 EF zuidgevel 8,80 3, 00 Eigen waarde 
76 EF zuidgevel 13, 80 3, 00 Eigen waarde 
77 EF zuidge vel 20,30 3,00 Eigen waarde 
78 EF zuidgevel 22,50 3,00 Eigen waarde 

79 EF noordgevel 8,80 3,00 Eigen waarde 
80 EF noordgevel 13,80 3,00 Eigen waarde 
81 EF noordgevel 20,30 3,00 Eigen waarde 
82 EF noordgevel 22,50 3,00 Eigen waarde 
83 EF dak 26,10 3, 00 Eigen waarde 

84 EF dak 26,10 3,00 Eigen waarde 
85 EF dak 26, 10 3,00 Eigen waarde 
86 EF dak 26,10 3,00 Eigen waarde 
87 EF dak 26,10 3,00 Eigen waarde 
88 RG oostg rooster 1 17,50 3,00 Eigen waarde 

89 RG oostg rooster 2 17,50 3, 00 Eigen waarde 
90 RG oostg rooster 3 17,50 3, 00 Eigen waarde 
91 RG oostg rooster 4 17,50 3,00 Eigen waarde 
92 RG oostg rooster 5 17,50 3,00 Eigen waarde 
93 RG oostg rooster 6 17,50 3,00 Eigen waarde 

94 RG oostg rooster 7 17,50 3 , 00 Eigen waarde 
95 RG oostg rooster 8 17,50 3,00 Eigen waarde 
96 RG oostg rooster 9 17,50 3, OG Eigen waarde 
97 RG dakrooster 1 36,50 3,00 Eigen waarde 
98 RG dakroos ter 36,50 3 , 00 Eigen waarde 

99 RG dak.roos ter 3 36,50 3,00 Eigcn w.:iardc 
100 RG dakrooster 36, 50 3,00 Eigen waarde 
101 RG dakrooster 5 36,50 3, 00 Eigen waarde 
102 RG dakrooster 6 36,50 3,00 Eigen waarde 
103 RG dakrooster 7 36,50 3,00 Eigen waarde 

104 RG dakrooster 36,50 3,00 Eigen waarde 
105 RG zuidg rooster 3,70 3,00 Eigen waarde 
106 RG westgevel 33,00 3,00 Eigen waarde 
107 RG westgevel 33,00 3,00 Eigen waarde 
108 RG westgevel 33,00 3, 00 Eigen waarde 

109 RG zuidgevel 8, 80 3,00 Eigen waarde 
110 RG zuidgevel 13, 80 3,00 Eigen waarde 
111 RG zuidgevel 20,30 3,00 Eigen waarde 
112 RG zuidgevel 31,00 3,00 Eigen waarde 
113 RG oostgevel 30,00 3,00 Eig~n waarde 

114 RG oostgevel 30,00 3,00 Eigen waarde 
llS RG oostgevel 30,00 3,00 Eigen waarde 
116 RG noordgevel 8' 80 3,00 Eigen waarde 
117 RG noordgevel 13,80 3,00 Eigen waarde 
118 RG noordgevel 20,30 3,00 Eigen waarde 

119 RG noordgevel 31,00 3,00 Eigen waarde 
120 RG dak zuidzijde 36,50 3,00 Eigen waarde 
121 RG dak zuid/midden 36,50 3,00 Eigen waarde 
122 RG dak midden/noord 36,50 3,00 Eigen waarde 
123 RG dak noordzijde 36,50 3,00 Eigen waarde 

124 ZT dakroos ter 1 16,90 3, 00 Eigen waarde 
125 ZT dakroo s ter 2 16' 90 3, 00 Eigen waarde 
126 ZT dakroos ter 3 16,90 3,00 Eigen waa r de 
127 ZT dak.roo s ter 16,90 3,00 Eigen waarde 
128 ZT dakrooster 16, 90 3,00 Elgen waarde 

129 ZT dakrooster 16,90 3,00 Eigen waarde 
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AZN vergunningaanvraag Wm 5e lijn 9P5915.0l 
Invoergegevens lijn 1 t/m 4 Bijlage 3 

Model:Revisievergunning 4e lijn - AZN, met containerwisselplaats (LAr, LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, veer rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving Hoogte Maaiveld Hoogte definitie 
-------------·--- -------------·------ ---------------------------- ---------------------------·------------
130 ZT dakrooster 7 16,90 3,00 Eigen waarde 
131 ZT dakrooster 8 16,90 3,00 Eigen waarde 
132 ZT oostg rooster la 0,50 3,00 Eigen waarde 
133 ZT oostg rooster lb 3,80 3,00 Ei gen waarde 
134 ZT oostg rooster 2a 0,50 3,00 Eigen waarde 
135 ZT oostg rooster 2b 3,80 3,00 Eigen waarde 

136 ZT oostg rooster 3a 0,50 3,00 Eigen waarde 
137 ZT oostg rooster 3b 3,80 3,00 Eigen waarde 
138 ZT oostg rooster 4a 0,50 3,00 Eigen waarde 
139 ZT oostg rooster 4b 3,80 3,00 Ei gen waarde 
140 ZT zuidgevel 13,00 3,00 Eigen waarde 

141 ZT oostgevel 13,00 3,00 Eigen waarde 
142 ZT oostgevel 13,00 3,00 Eigen waarde 
143 ZT oostgevel 13, 00 3,00 Eige n waarde 
144 ZT noordgevel 13, 00 3,00 Eigen waarde 
145 ZT dak zuidzij de 16,40 3,00 Eigen waarde 

146 ZT dak midden 16,40 3,00 Eigen waarde 
147 ZT dak noordzijde 16, 40 3,00 Eigen waarde 
148 ZT dak noordzijde 16,40 3,00 Eigen waarde 
14 9 rooster NSA lijn 1 2,60 3,00 Eigen waarde 
150 rooster NSA lijn 2 2,60 3,00 Eigen waarde 

151 rooster NSA li j n 3 2, 60 3,00 Eigen waarde 
152 uitlaat NSA lijn 1 17,80 3,00 Eigen waarde 
1 53 uitlaat NSA li j n 2 17,80 3,00 Eigen waarde 
154 uitlaat NSA lijn 3 17, BO 3,00 Eigen waarde 
155 schoorsteen 1 80,00 3,00 Eigen waarde 

156 schoorsteen 2 80,00 3,00 Eigen waarde 
157 schoorsteen 3 80,00 3,00 Eigen waarde 
158 schoorsteen 4 80,00 3,00 Eigen waarde 
186 shovel 2,00 3,00 Eigen waarde 
187 shovel 2,00 3,00 Eigen waarde 

188 SOI westgevel 8,00 3,00 Eigen waarde 
189 SOI noordgevel 8,00 3,00 Eigen waarde 
1 90 SOI oostgevel 8,00 3,00 Eigen waarde 
191 SOI zuidgevel 8,00 3,00 Eigen waarde 
192 SOI dak 12,80 3,00 Elgen waarde 

193 SOI transportband 8,00 3,00 Eigen waarde 
194 SOI storten slak 2,50 3,00 Eigen waarde 
195 SOI storten slak 2,00 3,00 Eigen waarde 
196 SOI storten slak 2,50 3,00 Eigen waarde 
197 SOI uitl. compon. 13,00 3,00 Eigen waarde 

198 SOI slak storten 2,50 3,00 Eigen waarde 
199 dumper rijden 1,50 3,00 Eigen waarde 
200 dumper rijden 1,50 3,00 Ei gen waarde 
201 dumper laden 2,00 3,00 Eigen waarde 
202 dumper wegrijden 1,50 3,00 Eigen waarde 

203 kraan 2,00 3,00 Eigen waarde 
204 SOI schoonspuiten 1,00 3,00 Ei ge n waarde 
205 SOI doo rvoer lb 0,50 3,00 Ei gen waarde 
206 SOI slaksilo 10,10 3,00 Eige n waarde 
207 SOI deur westgevel 4,00 3,00 Ei g e n waarde 

208 SOI rooster Ngev . 9,00 3,00 Eigen waarde 
209 SOI rooster Ngev. 8,00 3,00 Eigen waarde 
210 SOI dak shredder 12,80 3,00 Eigen waarde 
211 vrachtwagen wegen 1,50 3,00 Eigen waarde 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m 4 

Model:Revisievergunning 4e lijn - AZN, met containerwisselplaats (LAr,LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

9P5915.01 
Bijlage 3 

Id Bron type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. lk Lw. 2k 

214 
215 
211 
212 
272 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
4 2 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
4 9 
50 

51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Af stralende gevel 
Afstralende gevel 
Af stralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 

Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Norma al 
Afstralende gevel 

Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Normaal 
Normaal 
Af stralende qevel 

Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Norma al 
Dak HMRI-II.8 

Dak HMRI-II.B 
Dak HMRI-II.B 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 

Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende qevel 
Af stralende gevel 
Af stralende gevel 

Afstralende gevel 
Afstralende gcvcl 
Afstralende gevel 
Dak HMRI-lI. B 
Dak HMRI-ll.B 

Dak HMRI-ll. 8 
Dak HMRI-II.8 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Normaal 

Norma al 
Afstralende 9evel 
Normaal 
Norma al 
Norma al 

Norma al 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Norma al 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Normaal 

Norma al 
Normaal 
Normaal 
Norma al 
Afstralende gevel 

Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
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0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
o,oo 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 

0 , 00 360,00 
0,00 360 .00 
0 ,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360 ,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
O, 00 360, 00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 

7' 30 
7,30 
7,30 
7,30 
4' 30 

O, 00 
0,00 
o.oo 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 
o,oo 
0, 00 
a, oo 
0, 00 

0, 00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

6, 30 
6,30 
6,30 
6,30 
6,30 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

21, 4 0 
21, 4 0 
21, 4 0 
21,40 
15,20 

0,00 
O, 00 
o,oo 
0,00 
0,00 

0, 00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

a, oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, 00 
O, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

69,20 
69,20 
69,20 
69,20 
69,00 

56' 90 
46,00 
35,00 
37,50 
29,90 

31,10 
43' BO 
36' 4 0 
37,20 
44, 70 

44,70 
44,70 
63,60 
63,60 
65' 90 

64' 30 
70,40 
64,70 
68,70 
69' 40 

67,BO 
73,90 
50,20 
51,60 
52,20 

53,50 
52' 60 
50,10 
53,50 
61, 90 

50,10 
54' 30 
54' 30 
59, 30 
59,30 

59,30 
59,30 
50,50 
50,50 
4 4' 60 

42,70 
35,60 
36,80 
53' BO 
54' 00 

54, 00 
48,00 
46,20 
49,00 
62,40 

50,50 
64' 90 
64' 90 
64' 90 
58' 60 

62, 40 
49,20 
49,30 
67' 70 
56, 10 

63,30 
54' 40 

Bl,00 
Bl,00 
Bl,00 
81,00 
69,00 

60, 60 
52,50 
53, 40 
47,20 
51,20 

57' 10 
57,70 
4 8' 4 0 
54,40 
4 9' 50 

49,50 
49,50 
69,20 
69,20 
71, BO 

72,50 
70, 90 
68,80 
67' 40 
76, 50 

77,20 
75,60 
58,30 
57,60 
63,50 

61,BO 
60, 90 
58,40 
61,BO 
63,60 

5B' 4 0 
62,60 
62,60 
70,BO 
70,80 

70, 80 
70,80 
56,40 
56, 4 0 
60,70 

56, 20 
50,50 
49, 60 
60,50 
60,80 

G0,80 
58,70 
51,80 
58,50 
67' 80 

56, 40 
63,00 
63,00 
63,00 
62,00 

68,20 
56,20 
55,40 
65,80 
61,30 

67,80 
62,10 

90,30 
90,30 
90,30 
90,30 
81,00 

6B' 10 
58,70 
62' 50 
49,30 
63,40 

64' 60 
66,30 
60,00 
62,10 
67,BO 

67' 80 
67' BO 
75,40 
75, 40 
7 6, 50 

77,30 
75,20 
66,20 
64,40 
B2,00 

82, BO 
80,70 
64' 70 
60,00 
66, 70 

63,50 
62,60 
60,10 
63,50 
62, 4 0 

60,10 
64' 30 
64,30 
81,10 
Bl, 10 

Bl, 10 
81,10 
65,70 
65,70 
64,20 

62,50 
61, 20 
66,50 
72, BO 
71,00 

71, 00 
67,50 
62,10 
69,20 
7 5, 00 

65,70 
61,60 
61, 60 
61, 60 
58,30 

73 ,20 
65,50 
63,80 
64' 4 0 
67' 4 0 

77 ,40 
72, 30 

93,50 
93,50 
93,50 
93,50 
80,00 

80,60 
75,70 
69,10 
70,70 
64' 90 

66,90 
80,20 
66,10 
65,60 
6B, 60 

6B. 60 
68, 60 
B0,10 
B0,10 
BO. BO 

81,80 
B0,10 
64,80 
63,70 
Bl,70 

B2,70 
81,00 
77,80 
67. 60 
76,30 

62,30 
61,40 
5B,90 
62,30 
55,90 

58, 90 
63,10 
63,10 
82,50 
82,50 

B2' 50 
82,50 
71, 90 
71, 90 
73,80 

67' 50 
77,20 
67. 40 
84. 20 
85,BO 

85,80 
68,10 
71, 10 
77,30 
83,50 

71, 90 
64,90 
64. 90 
64. 90 
65,40 

81,00 
73,30 
71, 50 
67. BO 
74,80 

85,40 
76,00 

9B,30 
9B,30 
98,30 
98,30 
84,00 

75,70 
7 4' 60 
5B,50 
70,90 
62,10 

65,50 
7 6, 30 
69,50 
67,70 
66,00 

66,00 
66,00 
85,20 
85, 20 
B5, 90 

B4,20 
B5,00 
5B,30 
56,90 
B 6, 90 

B5,20 
B6,00 
8B,40 
76,30 
B 6, 60 

55,80 
54,90 
52,40 
55, BO 
53, 40 

52,40 
06,~U 

56, 5 0 
B7,70 
B7,70 

87,70 
87,70 
77,50 
77,50 
77' 60 

74,50 
71, 10 
6B,90 
87,60 
8B,10 

88,10 
75,80 
77,20 
B4,90 
87,40 

77, 50 
54,70 
54,70 
54,70 
62' 80 

B9,20 
79, 20 
77,40 
57,50 
7 9, 90 

94,20 
Bl,80 

9B, 80 
9B, BO 
98, BO 
98,80 
8B,OO 

79, 10 
62, 30 
68, 90 
72, 20 
60, 10 

62, 30 
77,30 
70,30 
66,70 
62, 20 

62, 20 
62, 20 
88,00 
88,00 
B8,00 

B6,50 
BB, 70 
55,10 
55,30 
B6,20 

B4,70 
B6,90 
83,50 
69,90 
Bl,30 

53,30 
52, 40 
49,90 
53,30 
55,00 

49,90 
~4,00 

54,00 
B9,10 
B9,10 

8 9, 10 
B9,10 
75,90 
75, 90 
7B, 90 

75,70 
70,80 
71, 30 
86,20 
B7,10 

87,iO 
B3,50 
B0,90 
B7,50 
90' 10 

75,90 
47,30 
47,30 
47,30 
62,00 

92, 30 
80,70 
7B,90 
50,10 
77,BO 

93,70 
Bl,50 

96,00 
96,00 
96,00 
96, 00 
90,00 

79, 70 
57,00 
68, 4 0 
75,00 
5B,40 

59, 90 
76, BO 
64,40 
66,20 
5B, 40 

5B' 40 
58' 40 
86,60 
86,60 
06,00 

83,60 
B7' 90 
53,10 
54,50 
76, 70 

74,30 
7B,60 
82,90 
67,60 
78,20 

54,90 
54,00 
51,50 
54' 90 
4 7' 90 

51,50 
55,60 
55,60 
91, 90 
91, 90 

91, 90 
91,90 
72,80 
72, BO 
71,10 

72, BO 
64,10 
63,00 
77,20 
77' 90 

1 ·1, YU 
89,10 
75,90 
81,70 
B6, 90 

72, 80 
45,00 
45,00 
45,00 
51, 60 

88,20 
78,70 
76,90 
4 7, BO 
76,50 

91, 00 
80' 60 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m 4 

Model:Revisievergunning 4e lij n - AZN, met containerwisselplaats (LAr,LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor reke nmethode Industrielawaai - IL 

9P5915.01 
Bijlage 3 

Id Brontype Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. lk Lw. 2k 
----------------------------------------------------------------------------------------·--------
63 
64 
65 
66 
67 
68 

69 
70 
71 
72 
73 

74 
75 
76 
77 
78 

79 
80 
81 
82 
83 

84 
85 
86 
87 
88 

89 
90 
91 
92 
93 

94 
95 
96 
97 
98 

99 
100 
101 
102 
103 

104 
105 
106 
107 
108 

109 
110 
111 
112 
113 

114 
115 
116 
117 
118 

119 
1 20 
121 
122 
123 

1 24 
125 
126 
127 
1 28 

129 

Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
~fstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Dak HMRI-II.8 

Dak HMRI-II . 8 
Dak HMRI-II . 8 
Dak HMRI-II . 8 
Dak HMRI-II . 8 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Oak HMRI-II . 8 

Oak HMRI-II.8 
Oak HMRI-II.8 
Dak HMRI-II. 8 
Dak HMRI-II.8 
Afstralende gevel 

Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 

Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Norma al 
Afstralende gevel 
Normaal 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 

Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 

Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 
Afstralende gevel 

Afstralende gevel 
Dak HMRI-II.8 
Dak HMRI-II.8 
Dak HMRI-II .8 
Dak HMRI-II.8 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Norma al 
Norma al 

Norma al 

Geonoise VS.41 

0 , 00 360,00 
o.oo 360,00 
o,oo 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0 ,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
o,oo 360,00 
0,00 360,00 
0 , 00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
o,oo 360,00 
o,oo 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0 ,00 360,00 
0 , 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
o,oo 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00360,00 
0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
0, 00 360, 00 

0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 

0, 00 360, 00 
0, 00 360, 00 
0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
O, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 , 00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0, 00 
0, 00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0 , 00 
0 , 00 
0 , 00 
0 , 00 
0 , 00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 

0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o. oo 

0,00 
o. 00 
0,00 
0,00 
o,oo 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0, 00 
0,00 
0, 00 
0, 00 

0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0, 00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

(), 00 
0,00 
0,00 
0,00 
o.oo 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0, 00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

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

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 

53,20 
69,20 
68,70 
68,70 
68,70 
56,40 

56,90 
54,60 
54,60 
54. 60 
48,60 

46,50 
54,40 
56,00 
51,40 
48,30 

50,40 
47,90 
53,80 
51,10 
56,50 

56,50 
56,50 
56,50 
56,50 
49,40 

46,20 
4 6' 60 
47,00 
4 6. 90 
48,40 

48,40 
48,40 
48,40 
43,10 
41, 10 

43,30 
41,80 
43,30 
41,80 
43,30 

41,80 
4 4. 50 
54,00 
54 ,00 
54,00 

56,20 
55,10 
51,60 
56,80 
57,00 

57,00 
57,00 
53,10 
53,80 
52,60 

56,00 
59,80 
59,10 
58,10 
58,10 

31,90 
31,90 
31, 90 
31, 90 
31, 90 

31, 90 

58,00 
67,30 
66,80 
66,80 
66,80 
61,20 

64,30 
60,00 
58,00 
58,00 
57,50 

54,20 
5 6, 10 
57,70 
62,50 
56,30 

50,30 
49, 40 
59,50 
53,90 
62,30 

62,30 
62,30 
62,30 
62,30 
51,60 

53,10 
53,60 
53,10 
54,70 
54,30 

53, 40 
53,40 
53,40 
51,60 
4 9, 90 

52,60 
51,10 
52,60 
51,10 
52, 60 

51,10 
55,80 
57,40 
57,40 
57,40 

59,80 
63,40 
56,60 
61,80 
59,30 

59,30 
59,30 
61,20 
59,60 
57,20 

59,40 
65,30 
67,50 
67,80 
67,80 

39, 50 
39,50 
39, 50 
39,50 
39, 50 

39,50 

59, 90 
65,90 
65, 40 
65,40 
65,40 
63,30 

68, 60 
64. 4 0 
62,00 
62,00 
62,50 

63,90 
53,70 
55,20 
63,70 
4 8, 60 

56,90 
63,70 
68,20 
53,90 
70,30 

70,30 
70,30 
70,30 
70,30 
62, 10 

62,30 
63,30 
63,40 
64. 00 
63,60 

61,80 
61,80 
61,80 
62,60 
60,70 

63, 40 
62,00 
63,40 
62,00 
63, 40 

62,00 
65,50 
61,30 
61,30 
61, 30 

61,60 
77,20 
61,70 
65,90 
63,30 

63,30 
63,30 
60,50 
71, 90 
60,90 

63,30 
76,80 
77,30 
77,70 
77' 70 

52,30 
52,30 
52,30 
52,30 
52,30 

52,30 

57,90 
69,20 
68,70 
68,70 
68,70 
66,00 

71,20 
69,30 
68,70 
68,70 
69,60 

62,70 
57,50 
55,30 
73,00 
52,00 

56,00 
54,80 
73,70 
53,50 
70,90 

70, 90 
70,90 
70,90 
70,90 
65, 90 

66,90 
67' 90 
67. 60 
69,00 
69,80 

67,70 
67. 70 
67. 70 
67. 80 
66,50 

68,30 
67,30 
68,30 
67,30 
68,30 

67' 30 
65. 4 0 
64. 70 
64. 70 
64. 70 

60,10 
79, 40 
61, 7 0 
64. 10 
64. 80 

64. 80 
64' 80 
64,50 
76,80 
64. 4 0 

66, 90 
77,20 
77, 80 
77,80 
77,80 

55,50 
55,50 
55,50 
55. 50 
55,50 

55 ,50 

53, 40 
59,00 
58,50 
58,50 
58,50 
74,50 

82,10 
76,70 
76, 90 
76,90 
77,50 

59,60 
45,00 
4 9, 10 
75,60 
4 2' 90 

50,10 
49,50 
78,90 
47,00 
76,20 

76,20 
76, 20 
76, 20 
76, 20 
69, 4 0 

6 9, 90 
71, 80 
70,20 
72, 80 
75, 40 

73,90 
73,90 
73,90 
72, 30 
71, 90 

73,30 
73,60 
73,30 
73,60 
73, 30 

73,60 
75,90 
56, 90 
56,90 
56,90 

53,80 
86,50 
58,70 
58,70 
59, 50 

59,50 
59,50 
57,60 
82, 40 
57,60 

5 9, 4 0 
85,70 
83,60 
88' 10 
88,10 

54,30 
54,30 
54. 30 
54,30 
54,30 

54,30 

47,50 
51,60 
51,10 
51, 10 
51,10 
72,80 

77. 40 
75,80 
75,30 
75,30 
87. 60 

63,60 
37,90 
4 2. 90 
77,30 
39,30 

42,20 
40,10 
79,70 
42,50 
74,00 

74,00 
74,00 
74,00 
74,00 
70, 90 

70,60 
71,40 
70,90 
73,00 
73, 80 

73,60 
73,60 
73,60 
73,10 
72,60 

73,00 
73,30 
73,00 
73,30 
73,00 

73,30 
78, 90 
53,30 
53,30 
53,30 

52,70 
85,40 
53,30 
54,20 
56,50 

56,50 
56,50 
55. 90 
85,00 
54,30 

55,60 
83,10 
83,80 
83,10 
83, 10 

64,80 
64,80 
64,80 
64,80 
64,80 

64,80 

45,70 
49,30 
48,80 
48,80 
48,80 
61,50 

67' 00 
64. 80 
64. 10 
64. 10 
92. 4 0 

67' 00 
34. 70 
40,50 
76, 30 
38,30 

36,30 
35,80 
76,60 
39,40 
60, 90 

60, 90 
60, 90 
60, 90 
60, 90 
68. 4 0 

66, 70 
67. 40 
68, 60 
68,50 
70,70 

71,10 
71, 10 
71,10 
72, 10 
72, 10 

71,10 
72, 60 
71,10 
72, 60 
71,10 

72, 60 
71, 10 
55,30 
55,30 
55,30 

48, 60 
84,00 
52,10 
53,70 
56, 10 

56,10 
56,10 
53,30 
83,70 
55, 50 

57,60 
74. 70 
73,50 
72, 80 
72,80 

62, 80 
62, 80 
62,80 
62, 80 
62,80 

62,80 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 9P5915.01 
Invoergegevens lijn 1 t/m 4 Bijlage 3 

Model:Revisievergunning 4e lijn - AZN, met containerwisselpl~ats (LAr, LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lij st van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Bron type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. lk Lw. 2k 

-----------------------------~--------------- ------- -----------------------------------------------~--~-------------
130 Norma al 0,00 360 ,00 0,00 0,00 o.oo 31,90 39,50 52,30 55,50 54' 30 64,80 62,80 
131 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 o. oo 31,90 39,50 52,30 55,50 54,30 64,80 62,80 
132 Afstralende gevel 0,00 360, 00 0,00 0,00 0,00 42,00 51,00 53,30 65,30 65,70 73,00 59,30 
133 Af stralende gevel 0,00 360, 00 0,00 0,00 0,00 44' 50 53,50 55,80 67' 80 68, 20 75,50 61,BO 
134 Afstralende gevel 0,00 360, 00 0,00 0,00 0,00 40,30 48,40 53,70 62,20 70,80 73, 40 58, 40 
135 Af stralende gevel 0,00 3 60' 00 0,00 0,00 0,00 42,80 50,90 56,20 64,70 73,30 75,90 60,90 

136 Afstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 40,30 4 6, 90 55,20 63,70 70,30 73,90 57' 60 
137 Afstralende gevel 0,00 3 60' 00 0 , 00 0,00 0,00 42,80 4 9, 4 0 57,70 66,20 72, 80 76, 4 0 60,10 
138 Afstralende gevel 0,00 360,00 O, 00 0,00 0,00 40,30 4 6, 90 55,20 63,70 70,30 73,90 57' 60 
139 Afstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 42,80 4 9, 40 57,70 66,20 72, 80 7 6, 4 0 60,10 
140 Af stralende gevel 0, 00 360,00 o.oo 0,00 0,00 53, 40 56,20 61,70 64,30 56,10 63,80 58' 90 

141 Afstralende gevel 0,00 360,00 0 ,00 0,00 0,00 62,40 67,00 69,00 80,50 82,70 97,50 89,90 
142 Afstralende gevel 0, 00 3 60' 00 o,oo 0,00 0,00 62' 4 0 67,00 69,00 80,50 82,70 97,50 89,90 
143 Afstralende gevel o,oo 3 60' 00 0 , 00 0,00 0,00 62,40 67,00 69,00 80,50 82,70 97,50 89,90 
144 Afstralende gevel 0,00 3 60' 00 o,oo 0,00 0,00 54,10 56,30 54' 40 63,20 53,30 61,40 53,00 
145 Dak HMRI-II. 8 0,00 3 60' 00 0, 00 0,00 0, 00 59,80 68,30 76,40 80,80 82,80 93,20 74, 30 

146 Dak HMRI-I I. 8 0,00 360 ,00 0 , 00 0,00 0,00 60,80 66,60 72 , 80 81,30 81,90 94,10 75,80 
147 Dak HMRI-II. 8 0,00 360,00 0 ,00 0,00 0,00 56,70 61,80 73,90 78,60 80,60 91,30 71,80 
148 Dak HMRI-II . 8 0,00 360,00 0 , 00 0,00 0,00 56,70 61,80 73,90 78,60 80,60 91,30 71,80 
149 Af stralende gevel 0,00 360,00 7,80 99,00 99,00 56,40 74,00 84,90 78.00 79,40 83, 90 85,90 
150 Afstralende gevel 0,00 360,00 7 ,80 99,00 99,00 57,70 74,50 87,30 79,40 82,70 88,10 88, 60 

151 Af stralende gevel 0,00 360,00 .., '80 99,00 99,00 57,50 7 6, 90 85,80 77,00 79, 10 83,80 83,90 
152 Norma al 0,00 360,00 7 , 80 99,00 99,00 54,20 73,30 87,20 88,70 95,30 Bl, 60 78,20 
153 Norma al 0,00 3 60' 00 7, 80 99,00 99,00 54,20 73,30 87' 20 88,70 95,30 81, 60 78,20 
154 Norma al 0,00 3 60. 00 7, 80 99,00 99,00 62. 80 76,60 90, 30 93,30 100,30 85,10 80,00 
155 Normaal 0,00 3 60' 00 0 ,00 0, 00 0,00 59,60 75,60 85, 60 89,60 91, 60 89, 60 85,60 

156 Normaal 0,00 3 60' 00 0 ,00 0,00 0,00 59,60 75,60 85,60 89, 60 91, 60 8 9, 60 85,60 
157 Normaal 0,00 3 60' 00 0 , 00 O, 00 0,00 59, 60 75,60 85,60 89, 60 91, 60 89,60 85,60 
158 Normaal 0,00 360,00 0 , 00 0,00 0,00 59, 60 75,60 85, 60 89' 60 91, 60 8 9' 60 85,60 
186 Normaal 0,00 360,00 5 , 30 99,00 99,00 75,00 75,00 86,00 94,00 97,00 99,00 98,00 
187 Normaal 0, 00 360,00 5 , 30 99,00 99,00 75,00 75,00 86,00 94,00 97,00 99,00 98 ,00 

188 Af stralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 75,20 75,30 78,80 82,90 83,80 83,40 83,50 
189 Afstralende gevel 0,00 360,00 0 , 00 0,00 0,00 67,20 77' 90 78,10 80,90 82,30 82,40 82, '/O 
190 Afstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 65,80 80,60 82,50 85,90 89,40 90,70 89,00 
191 Af stralende gevel 0,00 360,00 0 , 00 0,00 0,00 75,70 78,10 76,50 76, 40 69,10 66, 10 64,70 
192 Dak HMRI-II. 8 0, 00 360,00 0 , 00 0,00 0,00 80,30 88,20 97' 40 99,20 104,50 104,00 62,20 

193 Norma al 0,00 360,00 o.oo 0,00 0,00 65,00 75, 70 78,30 77' 10 78,10 7 6, 90 71,JO 
194 Normaal 0, 00 360,00 o. 00 0,00 0,00 49,50 64,60 66,80 75,10 85,90 83, 90 92,40 
195 Norma al 0,00 360,00 0, 00 0,00 0,00 51, 90 57,80 69,50 73,30 76,10 77,20 80,50 
196 Norma al 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 38,50 4 2' 10 52,00 69,20 72,70 70,00 69,80 
197 Norma al 0, 00 3 60' 00 0, 00 0,00 0,00 52,10 70,10 83,10 8 6' 10 84,10 80,10 72, 10 

198 Normaal 0, 00 3 60' 00 9, 90 9, 90 9, 90 78,30 8 9' 10 98,30 102,70 10 9' 60 112, 20 109,80 
199 Normaal 0,00 360,00 7,30 99,00 99,00 79,00 79,00 91, 00 90,00 94,00 98,00 100, 00 
200 Normaal 0,00 360,00 7,30 99,00 99, 00 79 , 00 79,00 91, 00 90,00 94,00 98,00 100,00 
201 Norma al 0,00 360,00 6,00 99,00 99, 00 73,50 83,50 87,70 95,70 98, 4 0 102,60 102,50 
202 Normaal 0, 00 360,00 13,80 99,00 99,00 67' 40 84,20 92,00 98, 70 102,60 104,30 103, 50 

203 Norma al 0,00 360,00 0,00 99,00 99,00 73, 20 73,20 84.20 92,20 95,20 97,20 %,70 
204 Normaal 0,00 360,00 6,00 6,00 6,00 58,90 71, 10 81,10 86 ,90 90,50 93,80 95,70 
205 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 54,30 66,00 75,50 80,10 82,80 85,40 82, 50 
206 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 45,40 SB, 60 63,20 70,40 73,50 77,50 82,50 
?07 ]l._fstralende gevel 0, 00 360,00 0,00 0,00 0,00 62, 40 70,10 81, 10 0e, 90 94,10 96,50 ~s.oo 

208 Afstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 6 6' 90 71,50 79,00 87,20 77, 80 79,20 84' 4 0 
209 Afstralende gevel 0,00 3 60' 00 0,00 0,00 0,00 67,70 72, 80 84' 20 81,30 82,00 82,30 80,60 
210 Dak HMRI-II.8 0,00 3 60' 00 0, 00 0,00 0,00 80,60 88,50 93,70 95,90 100,20 102,20 99, 60 
211 Norma al 0, 00 3 60' 00 4,30 6,30 15,20 69,00 69,00 81,00 80,00 84,00 88,00 90,00 
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AZN vergunningaanvraag Wm 5e lijn 9P5915.0l 
Invoergegevens lijn 1 t/m 4 Bijlage 3 

Model:Revisievergunning 4e lijn - AZN, met containerwisselplaats (LAr, LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Lw. 4k Lw. Bk Red. 31 Red. 63 Red. 125 Red. 250 Red. 500 Red. lk Red. 2k Red. 4k Red. Bk 
-- ------------------------ ----- --------~--~--~-~---------------~------~--------~--~~-~-----------~------------
214 91, 80 83,30 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
215 91, 80 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
211 91,80 83,30 0,00 0 , 00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
212 91,80 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
272 90,00 86,00 0,00 o,oo 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 

1 67. 20 58. 60 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 , 00 3,00 
2 56,00 46,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3 , 00 3,00 
3 61, 10 46,10 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3;00 3,00 
4 67. 70 53,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3 , 00 3 , 00 
5 55,00 45,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3 , 00 3 , 00 

6 57,00 48,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
7 66,50 S4,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 
8 57,20 44,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 ),00 3,00 
9 61, 60 4 9, 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 o. 00 '0 , 00 0,00 
10 5S,70 4 6, 4 0 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 , 00 3,00 

11 5S,70 4 6, 40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
12 SS, 70 4 6, 40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
13 83, 10 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 83,10 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 80,20 69,70 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

16 77. 10 8S,10 3,00 3,00 3 , 00 3, 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
17 82,10 72, 40 3,00 3,00 3 ,00 3, 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
18 47,30 36,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
19 48,70 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 70, 40 59, 90 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, 00 2,00 2,00 

21 67, 30 S5,30 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, 00 2,00 
"· 00 

22 72, 30 62, 60 0,00 0,00 2,00 2 ,00 2,00 2,00 2, 00 2,00 2,00 
23 78,90 68,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 
24 60, 80 58,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3 ,00 
2S 70,40 S9,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

26 47. 80 34,00 3,00 3,00 3 , 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
27 46,90 33,10 3,00 3,00 3 , 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
28 44,40 30,60 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3, 00 3,00 3,00 
29 47,80 34,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
30 34. 10 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3,00 

31 4 4. 4 0 30,60 3, 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 , 00 3,00 3 , 00 3,00 
32 48,SO 34,70 3,0o 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
33 4 8. 50 34,70 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 , 00 3,00 3,00 3,00 
34 81, BO 68,00 0 , 00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2 , 00 2,00 
3S 81, 80 68. 00 0 , 00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, 00 2,00 

36 81, 80 68,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
37 81, 80 68,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
38 78, 10 60,70 3,00 3,00 3,00 3,00 3 , 00 3,00 3,00 3,00 3,00 
39 78, 10 60,70 3 , 00 3,00 3,00 3, 00 3 , 00 3,00 3,00 3,00 3,00 
40 61, 70 so.so 0 , 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 67,20 57,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
42 53, 10 3S,80 3,00 3, 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 3,00 
43 56, 90 44,80 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 
44 67,80 50,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 , 00 0,00 
45 69,00 53,90 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 

46 69, 00 53, 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
47 89,40 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
48 12 , 70 64,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49 79,30 69,SO 0,00 0'; 00 0,00 o, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50 ·1e . 30 65,10 o,oo 0,00 0,00 0, 00 0 , 00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 

51 7S, 10 60,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 
52 33,20 21,10 3,00 3 ,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 
53 33,20 21,10 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
54 33,20 21,10 3,00 3,00 3,00 3,00 J ,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
55 52, 10 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 79, 90 66,20 0,00 o, oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
57 72, 10 60,70 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
58 70,30 58,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59 36,00 23, 90 0,00 0,00 0 ,00 O, 00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 
60 69,70 57,80 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 

61 85,90 78,70 3,00 3, 00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 
62 78, 40 72, 50 3,00 3 , 00 3 , 00 3, 00 3,00 3 ,00 3, 00 3,00 3,00 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 9PS91S.Ol 
Invoergegevens lijn 1 t/m 4 Bijlage 3 

Model:Revisievergunning 4e lijn - AZN, met containerwisselplaats (LAr,LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Lw. 4k Lw. Bk Red. 31 Red. 63 Red. 125 Red. 250 Red. 500 Red. lk Red. 2k Red. 4k Red. Bk 
--------------------------------------------------------------------------·------------------
63 4B,80 40,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
64 37,50 25,40 3,00 3 ,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 
65 37,00 24 ,90 3,00 3 ,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3, 00 3,00 3,00 
66 37. 00 24 ,90 3,00 3, 00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3, 00 3,00 3,00 
67 37,00 24,90 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3,00 
6B 55,00 45,50 0,00 0,00 2,00 2 ,00 2,00 2, 00 2,00 2,00 2,00 

69 60,70 51 , 20 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
70 59,30 50,90 0,00 0,00 2,00 2,00 2 , 00 2 , 00 2,00 ?,00 2,00 
71 60,10 52,90 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
72 60,10 52,90 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
73 92,50 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74 63, 4 0 55, 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 
75 36,60 23,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 O, 00 0,00 0,00 0,00 
76 43,20 31,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 
77 69,30 SB,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
78 31,30 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 36,30 20,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
80 37. 10 20,70 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3,00 
81 71, 80 62, 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3, 00 3,00 3,00 
82 34,60 24. BO 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3, 00 3,00 3,00 
B3 55,10 70,30 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, 00 

B4 55,10 70,30 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2 ,00 2,00 2,00 2,00 
BS 55,10 70,30 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
B6 55, 10 70,30 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, 00 
87 55, 10 70,30 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, 00 2,00 
8B 63,50 50,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 

69 63,10 49 , 80 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
90 65,40 51,70 3 ,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
91 66,00 53 ,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3 , 00 3 ,00 3,00 3,00 3,00 
92 71,60 55 ,90 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 ) ,00 3,00 3,00 3,00 
93 76,00 58,60 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 3 ,00 3, 00 3,00 3,00 

94 73, 00 57. 60 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
95 73,00 57 . 60 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 , 00 
96 73,00 57,60 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
97 74,80 54,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9B 72, 80 51, 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 73, 70 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
100 74,00 55, 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
101 73,70 52, 50 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 
102 74,00 55,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 
103 73,70 52, 50 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 

104 74,00 55,60 O, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0 ,00 
105 59,50 41,40 3, 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
106 50,10 40,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 
107 50,10 40,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
108 50,10 40,00 3,00 3,00 3 ,00 3,00 3,00 3 ,00 3.00 3,00 3,00 

109 51,10 72, 40 3,00 3,00 3.00 3,no 3, 00 3, 00 3 ,00 3, 00 3 ,00 
110 77. 60 63, 10 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 , 00 3,00 3,00 3,00 
111 51,50 33. 50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 3,00 3, 00 3,00 
112 48,40 33,30 3,00 3,00 3 ,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3,00 
113 53,20 37,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3 , 00 3,00 3,00 3,00 3,00 

114 53,20 37. 80 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3 , DO 3,00 
115 53,20 37,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3,00 3,00 
116 58,40 45. 90 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 
117 81,20 70,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
118 55,90 44,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3 ,00 3,00 3,00 

119 52,40 42, 10 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 3 ,00 3,00 3,00 
120 67,50 55,70 O, 00 0,00 2,00 2, 00 2,00 ?. , 00 2 ,00 2,00 2,00 
121 66,30 54,30 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2 ,00 2,00 2,00 2 ,00 
122 66,00 53,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2 , 00 2,00 2,00 2,00 
123 66,00 53,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2 ,00 2 , 00 2, 00 2 ,00 

124 45,40 32 , 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
125 45, ~o 32 , 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 
126 45,40 32,?0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0 ,00 
127 45,40 32,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
128 45,~0 32,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 

129 4 5. 40 32 ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0. 00 0 ,00 0,00 0,00 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 9P5915.0l 
Invoergegevens lijn 1 t/m 4 Bijlage 3 

Model:Revisievergunning 4e lijn - AZN, met containerwisselplaats (LAr, LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen 1 voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Lw. 4k Lw. Bk Red. 31 Red. 63 Red. 125 Red. 250 Red. 500 Red. 1k Red. 2k Red. 4k Red. 8k 

-- -------------~~~-~--------~-~-----------------~~~------------------------------- - -------------- - -- ----------
130 45,40 32,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

131 4 5, 4 0 32,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

132 50,90 40,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 

133 53,40 43,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 

134 51,60 43,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 

135 54,10 45,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 

136 51,40 39,70 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

137 53,90 42,20 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

138 51,40 39,70 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

139 53,90 42,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

140 46, 00 31,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

141 80,20 65,90 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3 , 00 

14 2 80,20 65,90 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3 ,00 

143 80,20 65,90 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3 ,00 

144 45,20 31, 90 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3 ,00 

145 65,30 52,50 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2, 00 2,00 2,00 2,00 

14 6 65,40 51,30 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2, 00 2,00 2,00 2 ,00 

147 62,70 49,10 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2 ,00 

148 62, 70 49,10 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

14 9 82,60 75,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 

150 85,30 76, 60 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3,00 

151 81,20 74,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 , 00 3,00 

152 78, 80 71, 60 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

153 78,80 71,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

154 80,10 71, 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo 0,00 

155 80,60 75,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

156 80,60 75,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

157 80,60 75,60 0, ()0 0, 0() 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 

158 80, 60 75,60 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

186 91, 00 84,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 •O, 00 0,00 

187 91, 00 84,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

188 76,20 67,90 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 

189 74,30 66, 90 3,00 3 ,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 

190 83,80 75,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 

191 61, 30 51,20 3,00 J ,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 3 ,00 3,00 3,00 

192 86,20 74,80 0,00 o,oo 2,00 2,00 2,00 2, 00 2,00 2,00 2,00 

193 64, 10 50,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 

194 96, 20 92,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 

195 87,70 85,40 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 

196 65, 90 61,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

197 72, 10 66,10 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

198 106,00 99,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

199 100,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 

200 100,00 96,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 O, 00 

201 101,40 95, 40 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 

202 102, 40 90, 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 

203 89,20 82,20 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 

204 96, 40 91, 30 O, 00 o,oo 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

205 79, 50 71, 00 O, 00 0,00 0 ,00 o,oo 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 

206 87' 30 85,20 O, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 

207 90,30 79, 90 3, 00 3,00 3 , 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

208 85,50 83,40 3, 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, 00 

209 83, 80 81, 60 3,00 3,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

210 96, 50 86,20 0, 00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

211 90, 00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
rnvoergegevens lijn 1 t/m 4 

Model:Revls1ovorgunn1ng 4e lijn - AZN, met containerwisselplaats (!.Ar,LT) - AZN rekenmodel HER 5e lijn 
Groep:hooCdqroep 
Lijst van OnLvangecs, voor rekenlMlthode lndustrJalawaai - lL 

ld Ornschdjving Haaiveld Hoogle dofi nltie 

l Zono, Noo1:dsch11ns (<JW SO dBA) 0,00 El.gen waarde 
2 Zone, Klunc.l1u1. (gw 50 dBJ\) 0,00 Elgen 1104rde 
3 7.0110 (gw 50 dll(A)) 0,00 Ejgen waarde 
4 zone (9w 50 dBl\) 0,00 Elgen waardc 
s zone (qw 50 dB/\) 3,00 Elgen wiiarde 

6 zone, Zevenbergen (9w 50 dBA) 0,00 Eigen waarde 
7 Zono, Zevenbergen (gw 50 d!IA) 0,00 Elgen waarde 
8 zone,Koekoekendljk (gw 50 dBA) o.oo E1gen waardo 
9 zone, Lapdljk (gw 50 d8/ll 0,00 Eigen waardc 
10 Zone, Moerdljk zw. (gw so dBi\) 0,00 &1gcn wocirdc 

11 ?.one, Moerdijk W. (<.Jw 50 dBi\) 0,00 Elgen waarde 
12 Zono, Strijensas (9w 50 dBi\) 0, 00 Elgen waarde 
13 zone, S1.djensas (QW 50 dDJ\l 0,00 Elgen woucle 
14 Zone, Schenkc.ldljk (IJW 50 dBA) 0,00 &igon waordc 
15 Woning S.luis,.09 (gw 55 dBA) 0,50 Eigen waardc 

16 Wonin9 Roode Vaart (9w 55 dBAl 5,00 Eigen waarde 
l7 Wonin9 Roode Vaart lgw 5!> d8A) 2,50 Eigen waarde 
18 Roodo Vaarc 25/26 (gw SS d8A) 1, 70 Si9en waardo 
19 Roode Vaart 38-41 lgw ~5 dBl'\l 1, 70 Ei9en waerdc 
20 Corodljk 2 (QW SO dBi\) 0,50 &igen Will\ Cd" 

21 Gorsd.i j k 6/7 (gw SO dBA) 0, 50 Eigcn woorde 
22 Koekoekendij k 7/8 (9w SO dllAl 0,00 Eigen wuorde 
23 Koekookendijk 9 {9w 50 d8Al 0,20 Eigen woarde 
24 Koekoekondljk 12 (gw SO dRA) 0,60 Eigcn waarde 
25 Kecncwc9 (gw SO d8A) 1,00 &.igcn woardc 

26 Keeno.,eg l (gw SO dBlll 3,00 Eigen waorde 
27 uu.,udljk 3 (gw SO dBJ\l l,00 Eiqen waarde 
28 Dikkondijk (gw 50 dBA) 3,00 Elgen waardc 
29 Kololdiop 2 3,00 Elgen waorde 
31 Controlepunt 1 AZN 3,00 Elgen waarde 

32 Conlro.lepunt 2 l\7.N 3, 00 Elgen waard11 
33 Controlepunt 3 AZN J,00 Eigen wa.irc:le 
34 Con~rolepuut 4 AZN 3,00 £>gen waorde 
3S Con1.rolcpunt S AZN 3,00 Elgen waarde 
36 Con1.rolcpunL 6 AiN 3,00 Elgen waarde 

5, 00 
s.oo 
5,00 
S,00 
5,00 

s.oo 
5,00 
s.oo 
5,00 
5,00 

s.oo 
S,oo 
f>, 00 
5, 00 
s.oo 
5,00 
s.oo 
5,00 
5, 00 
5, 00 

5,00 
5, 00 
5,00 
s.oo 
s.oo 
S,00 
5,00 
5,00 
5, 00 
s. oo 
s. oo 
S,00 
5, 00 
5,00 
5,00 

9P5915 . 01 
Bijlage 3 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m 4 

Model:Revisievergunning 4e lijn - AZN, met containerwisselplaats (LAr,LT) - AZN rekenmodel MER 5e lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Hoogte C Hoogte D Hoogte E 
----------------------------------- -------------------
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
31 

32 
33 
34 
35 
36 

Hoogte F 

9P5915.0l 
Bijlage 3 

Geonoise VS.41 27-3-2008 17:20:03 



AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
rnvoergeqevens lijn 1 t/m 4 

9P5915.01 
Bijlage 3 

Model:Revisievecgunning 4e l ijn - AZN, met containerwissolplaats (LAt,LTl - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Grocp:hoofdgroep 
W.jst van Moblele bron, voor relcc.nmelhodo Industdo.lawaai - IL 

ld Omschrijvinq ISO H ISO maaiveldhoogto HDef. Aantal(Dl Aantal(A) 

aanvoor_zv Aanvoer vrachtwagons I, SO 0,00 Relatlef 1068 ~52 
Cont ZV Cont.ai1111r wia:iol vrachtwdgO?ns I. so o.oo Ri!latie{ 1602 678 
Pecsw Personenwagcn l, 50 0,00 Relotief 2-00 ?.4 
aanvoer_ zv Aanvoe r vrachtwn9ens l.SO 0,00 Re.la ti et 534 226 
Slnk_ZV Afvoer slakken Cv r<:.chLw.,genl 1,50 o,oo ReLatlof 66 

Vl!egas_ zv Afvoor vliogos vrachtwagen 1,50 0,00 Relatie! 10 
Afv .boot l\lvoer slakken boot (vrachtwogen} 1.so 0,00 Relatief 24 

Geono.ise VS.41 27-3-2008 17:20:03 



AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m 4 

Modol:Revlsievergunnin9 4e lijn - AZN, met concainerwissclplaats (LAr,LT) - AZN rekenmodel MER 5e lijn 
Groop:hoofdgroep 
Lij$t van Mob!ele bron, voor rckenmethodc Industriclawaa1 - lL 

9P5915.01 
Bijlage 3 

ld Aan~al(Nl Cb(Dl Cb(A) Cb(N) Gem.snc1ho Max.afst. Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. lk Lw. 2k -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - -- ----
aonvoer_zv 116 6,66 5,62 14. 54 10 25,00 79,00 19,00 91,00 90,00 94,00 98,00 100,00 
Conl zv 5,31 4,33 10 25,00 19,00 79,00 91,00 90,00 94,00 98,00 100,00 
Poi;sw 24 13,9? 18,35 21, 36 10 25,00 60,00 72,00 80,00 83,00 81,00 89,00 88,00 
aanvoer_zv 116 10,27 9,23 15, 14 10 25,00 79,00 19,00 91,00 90,00 94,00 98,00 100,00 
Slak_ZV 18,76 10 25,00 79,00 79,00 91,00 90,00 94,00 98,00 100.00 

Vliegas_zv 27,00 10 ?5,00 79,00 79,00 91,00 90,00 94,00 98,00 100,00 
ACv_boot 23,32 10 25,00 79,00 79,00 91,00 90,00 94,00 98,00 100, 00 

Geonoise VS . 41 27-3-2008 17 : 20:03 



AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m 4 

Model :Revisievergunnlng 4e lijn - 117.N, fllel containcrwisselplants (Lllr, 1.T) - l\ZN .-ekenmodet M£R Se JJj n 
Groep:hoofdgroep 
Lljst van Mobi el e bron, voor rekonmcthode Industrie1awaaJ - IL 

9PS915 . 0l 
Bijlage 3 

Id L1o1. 4k Lw. 8k Rod. 31 Red. 63 Red. 125 Red. 250 Red. 500 Red. lk Red. 2k Red . 4k Red. 9k 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~anvocr zv 100, 00 96, 00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 
Cont iv- J00,00 96,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0 , 00 0, 00 
Persw 84,00 80,00 0, 00 0, 00 o.oo 0 , 00 0,00 0,00 0,00 o. oo 0,00 
aanvocr zv 100.00 96,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 
Slak_zv- 100, 00 96,00 0,00 0,00 o.oo 0 , 00 0, 00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 

Vllogas_zv 100, 00 96,00 0,00 o.oo 0, 00 o.oo 0 , 00 o.oo 0,00 0,00 0,00 
/lfv_boot 100,00 96,00 o.oo o.oo 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0 , 00 0 , 00 

Geonoise VS . 41 27-3-2008 17: 20 : 03 



AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoer9egevens lijn 1 t/m 5 

Model:Lnr, lt , Incl . lijn 5 - AZN, met containerwisselplants (LAr, LTl - AZN rekenmodel MER 5e lijn 
Groep:hoofdgrocp 
Lljst van Ontvangers, voor rekenmothode lndustriel awaal - ti. 

Id 

I 
2 
3 
4 
5 

' 7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
IS 

lG 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
~9 
31 

32 
33 
34 
35 
36 

Omschrijvin9 

zone, Noordschan& 
Zone, Klundert 
Zone (gw 50 dB{I\)) 
zone 
zone 

Zone, Zevenbergen 
Zone, Zevenbergen 
Zone,Koekoekendljk 
Zone, Lapdijk 
Zone, Moerdijk zw. 
Zone, Moerdijk H. 
Zone, SLrijensns 
Zone. Slrljensas 
Zone, Schenkeldijk 
Woning Sluisweg 

woning Roode Vaart 
Woning Roode Vaart 
Roode Vaart 25/26 
Roode v~art 38-41 
Gorsdijlt 2 

(gw 50 dBA) 
(gw SO dBA) 

(gw SO dBAI 
(gw SO dBAI 

(gw SO dBA) 
(gw SO dBi\) 
(gw SO dBA) 
((lw SO dBA> 
(9w SO dBA) 

( 'JW 50 dBi\) 
(9w !10 dBi\) 
(gw 50 dBi\) 
(gw SO dBAl 
(gw SS dBA) 

(gw SS dBAl 
(gw SS dBAJ 
(gw 5S dBA) 
(9w 55 dBA) 
(9w SO dBA) 

Gorsdijk 617 
Koekoekendijk 
Koekoekendijk 
Koekoekendljk 
Keeneweg 

(9w 50 dBA) 
7 /8 (9w SO dBAl 
9 (qw SO dBA) 
12 19" 50 dBll) 

Keeneweg l 
UHendijk 3 
Dikkendljk 
Keteldiep 2 
Conu:olepunt AZN 

Controlepunt 2 l\ZN 
Controlepunt 3 AZN 
Controlepunt 4 AZN 
Controlepunt 5 AZN 
Controlepunt 6 A?.N 

(gw SO dBi\) 

<gw !JO dBi\) 
(qw 50 dBA) 
(gw 50 dBi\) 

Geonoise vs .41 

Maalveld Hoogte definitie 

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

0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
o. oo 
o. oo 
0, 00 
0, 00 
o.oo 
o,so 
5, 00 
2,SO 
I, 70 
1,70 
0,50 

0,50 
0 , 00 
0,20 
o. 60 
I , 00 

3, 00 
3, 00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

Ei9en waarde 
&i9en waarde 
Eigen wacrrde 
Eigcn waarde 
£i9en waarde 

E19cn waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Elgen waarde 
&igen waardc 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Ei9en .. aarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Elgen waarde 
Eigen waarde 
Elgen waarde 

Eigen waarde 
Elgen waarde 
E19en waarde 
Elgen waarde 
Elgen waa rde 

Elgen waarde 
Eigen waarde 
Elgen waarde 
Eigcn waarde 
Eigcn waarde 

Elgen waarde 
Elgen waarde 
Elgen waarde 
Elgen waarde 
Elgen waarde 

Hoogte I\ 

S, 00 
S,00 
s.oo 
5,00 
S,00 

5,00 
S,00 
5,00 
5,00 
5,00 

5,00 
5, 00 
S,00 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
s.oo 
s.oo 
S, 00 

s.oo 
5, 00 
s.oo 
s. 00 
s. 00 

5, 00 
s, 00 
s.oo 
5.00 
5,00 

S,00 
S,00 
S,00 
5,00 
s.oo 

9P5915 .01 
Bijlage 3 

Hoogte B 

27-3-2008 17 : 24 : 02 



AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn l t/m 5 

Model:Lar, lt, Incl. lijn 5 - AZN, met containerwisselplaats (LAr,LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Hoogte c Hoogte o Hoogte E Hoogte F 

9P5915.0l 
Bijlage 3 

------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
l 
2 
3 
~ 

5 

7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
31 

32 
33 
34 
35 
36 

Geonoise VS.41 27-3-2008 17:24:02 



AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m 5 

Model :J.ar, ll, Incl. Ujn 5 - AZN, met c:onlainerwisselplaots {1.AJ: , LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoo!dgroep 
Lijst van Mobjele bron, voor ~ekonmelhode IndustrJelawa~I - TL 

Id Omsc:hri j vi n9 ISO H ISO maaiveldhoogco HDef. 

aanvoer zv Aanvoer vraChlwagens l. 50 o.oo Relatie! 
Conl zv- container wissel vrac:htwagens l. 50 o.oo Relallef 
PersW Personenwagen 1, so 0,00 Relatief 
aanvoer ZV Aanvoer vrachtwagens I, SO o.oo Rtlalier 
Slak_zv- A£9oer s lakken (vi:achtwa9on) 1, 50 0, 00 RelatieC 

Vl tegas_zv Atvoer vlJegas vi:achtwagen 1, 50 o.oo Relatief 
Afv_bool Afvoer slakkon boot (vrachtwo9en) l,SO 0,00 Relatie! 

Geonoise VS . 41 

9P5915 . 0l 
Bijlage 3 

Aantal(D) Aantal(A) 

1316 58• 
2064 816 

200 24 
688 292 
86 

12 
32 

27-3-2008 17 : 24:02 



AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m 5 

M<>del:Lac, lt, Incl . lijn 5 - AZN, met containerwisaelplaats !LAr,LT) - AZN rokonmodcl MER So lijn 
Groep:ho0Cd9roep 
Lijst van Mobiele bron, voor rckcnmclhode lndustrielawaai - IL 

9P5915 . 01 
Bijlage 3 

Td Mn to I (N) Cb (0) Cb (f\) Cb (N) Gem. snelhc Max • .tCst. Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 !Jw. 500 1.w. ll< Lw. 2k 
---------------------------------------------------------------~~------------------------------------~---~--------
aanvoer zv 232 5,56 4,51 l l, SJ 10 25, 00 19 , 00 19,00 91,00 90, 0Q 94, 00 98,00 100,00 
Cont_ iv- 4,27 3, 22 10 25,00 19 , 00 79,00 91 , 00 90, 00 94 ,00 98, 00 100,00 
Persw 24 13, 92 18,JS 21 , 36 10 25,00 60,00 n.oo 80,00 83, 00 87,00 89, 00 88,00 
aanvoer_zv 232 9,17 8,12 l2, l3 10 25,00 19,00 '/9, 00 91,00 90,00 94,00 98,00 100.00 
Slak_ZV 17, 61 10 25,00 79,00 79,00 91,00 90,00 94,00 98,00 100,00 

VliegAs_zv 26,21 10 25,00 79,00 79,00 91,00 90, 00 94,00 98,00 100,00 
Afv_ boot 22,07 10 25, 00 79, 00 79,00 91, 00 90,00 94,00 98,00 100, 00 

Geonoise V5 . 41 27-3-2008 17:24 : 02 



AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m S 

Model:Lar, Jt, Incl. lfjn 5 - AZN, met contain~issolplaats (LJ\r,LT) - AZN rekenmodel H&R 5e .lijn 
Groep:hoofdgroep 
tijst van Mobiele bron , voor rekenmethode lndustdelawaai - It 

9PS915.0l 
Bijlage 3 

Id LM. 8k Red. 31 Red . 63 Rod. 125 Red. 250 Red . 500 Red. lk Red. 2k Red. 4k Red. 8k 
-----------~--------------------------------------------------------------------------------------------

aanvoer zv 100,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cont zv- 100,00 96,00 0,00 0, 00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Porsw 84 , 00 80. 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
aanvoor iv 100, 00 96,00 0, 00 o. 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Slak_?.V- 100,00 96, 00 O, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

vuegai;_zv 100,00 96,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Afv_boot. 100,00 96,00 o.oo 0, 00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geonoise VS . Ill 27-3-2008 17:24:02 



AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn l t/m 5 

Model:Lar, lt, Incl. lijn 5 - AZN, met containerwisselplaats (LAr,LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving Hoogte Maaiveld Hoogte definitie 

211 vrachtwagen wegen 1,50 3,00 Eigen waarde 
214 containerhandling 1 , 20 3,00 Eigen waarde 
215 containerhandling 1 , 20 3,00 Eigen waarde 
211 containerhandling 1,20 3,00 Eigen waarde 
212 containerhandling l,20 3,00 Eigen waarde 

272 vrachtwagen wegen 1,50 3,00 Eigen waarde 
1 LH westg rooster 1 3,70 3,00 Eigen waarde 
2 LH westg rooster 2 1,50 3 . 00 Eigen waarde 
3 LH westg rooster 3 3,70 3,00 Eigen waarde 
4 LH westg rooster 3,70 3,00 Eigen waarde 

5 LH westg rooster 5 3,70 3,00 Eigen waarde 
6 LH westg rooster 6 3 , 70 3,00 Eigen waarde 
7 LH westg rooster 7 3 , 70 3,00 Eigen waarde 
8 LH westg rooster 8 3 , 70 3,00 E.igen waarde 
9 LH noordg rooster 1 3 , 70 3,00 Eigen waarde 

223 LH zuidg rooster 1 lijn 5 3,70 3,00 Eigen waarde 
224 LH zuidg rooster 2 lijn 5 3,70 3,00 Eigen waarde 
225 LH zuidg rooster 3 lijn 5 3,70 3,00 Eigen waarde 
13 LH noord doorrij zva 11, 00 3,00 Eigen waarde 
14 LH noord doorrij zva 11, 00 3, 00 Eigen waarde 

15 LH westgevel rechts 14,00 3,00 Eigen waarde 
16 LH westgevel midden 14,00 3,00 Eigen waarde 
17 LH westgevel links 14,00 3,00 Eigen waarde 
226 LH zuidgevel lijn 5 14,00 3,00 Eigen waarde 
19 LH noordgevel 14,00 3,00 Eigen waarde 

20 LH dak zuidzij de 23,10 3, 00 Eigen waarde 
21 LH dak midden 23, 10 3,00 Eigen waarde 
22 LH dak noordzijde 23, 10 3,00 Eigen waarde 
23 BU noo.rd open deur 3,20 3,00 Eigen waarde 
24 BU noord gesl. deur 3,20 3,00 Eigen waarde 

227 BU zuid opening slak lijn 5 3,60 3,00 Eigen waarde 
228 BU zuidgevel lijn 5 31,00 3,00 Eigen waarde 
229 BU zuidgevel lijn 5 14, 00 3,00 Eigen waarde 
28 BU zuidgevel 40,00 3,00 Eigen waarde 
29 BU noordgevel 31,00 3,00 Eigen waarde 

30 BU noordgevel 14,00 3,00 Eigen waarde 
.11 RP noord9evel 40,00 3,00 Big en waarde 
32 BU westgevel 33,00 3,00 Eigen waarde 
33 BU westgevel 33,00 3,00 Eigen waarde 
34 BU dak 36,50 3,00 Eigen waarde 

35 BU dak 36,50 3,00 Eigen waarde 
36 BU dak 36,50 3,00 Eigen waarde 
37 BU dak 36,50 3,00 Eigen waarde 
230 BU zuidg rooster 1 lijn 5 20,50 3,00 Eigen waarde 
39 BU noordg rooster 1 19,50 3,00 Eigen waarde 

40 BG dak afzuiging 30,60 3,00 Eigen waarde 
41 BG dak ventilator 30,00 3,00 Ejgen waarde 
42 BG zuidg rooster 1 3,70 3,00 Eigen waarde 
43 KH dakafzuiging 1 45,20 3,00 Eigen waarde 
44 KH dakafzuiging 2 45,20 3,00 Eigen waarde 

45 KH dakafzuiging 58,30 3, 00 Eigen waarde 
46 KH dakafzuiging 58,30 3,00 Eigen waarde 
47 KH dak stoomafblaas 4 6, 80 3,00 Eigen waarde 
48 KH zuidg rooster 1 3,50 3,00 Eigen waarde 
49 KH zuidg rooster 2 3,00 3,00 Eigen waarde 

50 KH zuidg rooster 8,50 3 , 00 Eigen waarde 
51 KH zuidg rooster 13, 50 3,00 Eigen waarde 
52 KH westgevel 41,50 3,00 Eigen waarde 
53 KH westgevel 41,50 3 , 00 Eigen waarde 
54 KH westgevel 41,50 3 , 00 Eigen waarde 

55 KH zuidgevel 8,80 3,00 Eigen waarde 
56 KH zuidgevel 13, 80 3,00 Eigen waarde 
57 KH zuidgevel 20,30 3, 00 Eigen waarde 
58 KH zuidgevel 26,50 3, 00 Eigen waarde 
59 KH zuidgevel 38,50 3,00 Eigen waarde 

60 KH noordgevel 8,80 3,00 Eigen waarde 
61 KH noordgevel 13,80 3,00 Eigen waard€ 

Geonoise vs. 41 27-3-2008 
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Bijlage 3 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m 5 

Model:Lar, lt, Incl. lijn 5 - AZN, met containerwisselplaats (LAr,LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 
72 

73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
80 
81 
82 

83 
84 
85 
86 
87 

88 
89 
90 
91 
92 

93 
94 
95 
96 
97 

98 
99 
100 
101 
102 

103 
104 
105 
106 
107 

109 
110 
111 
112 
113 

114 
115 
116 
117 
118 

119 
120 
121 
122 
123 

124 
125 
126 
127 
128 

129 

Omschrijving 

KH noordgevel 
KH noordgevel 
KH noordgevel 
KH oostgevel 
KH oostgevel 
KH oostgevel 

KH dak zuidzijde 
KH dak zuidz./midden 
KH dak midden 
KH dak midden/noordz 
KH dak noordzijde 

EF dak stoomafblaas 
EF dakventilator 
EF zuidgevel 
EF zuidgevel 
EF zuidgevel 

EF zuidgevel 
EF noordgevel 
EF noordgevel 
EF noo.rdgevel 
EF noordgevel 

EF dak 
EF dak 
EF dak 
EF dak 
EF dak 

RG oostg rooster 1 
RG oostg rooster 2 
RG oostg rooster 3 
RG oostg rooster 4 
RG oostg rooster 5 

RG oostg rooster 6 
RG oostg rooster 7 
RG oostg rooster 8 
RG oostg rooster 9 
RG dakrooster 

RG dakrooster 2 
RG dakrooster 3 
RG dakrooster 4 
RG dakrooster 
RG dakrooster 

RG dakrooster 7 
RG dakrooster 8 
RG zuidg rooster 
RG westgevel 
RG westgevel 

RG zuidgevel 
RG zuidgevel 
RG zuidgevel 
RG zu i dgevel 
RG oostgevel 

RG oostgevel 
RG oostgevel 
RG noordgevel 
RG noordgevel 
RG noordgevel 

RG noordgevel 
RG dak zuidzijde 
RG dak zuid/midden 
RG dak midden/noord 
RG dak noordzijde 

ZT dakrooster 1 
ZT dakrooster 2 
ZT dakrooster 3 
ZT dakrooster 4 
ZT dakrooster 5 

ZT dakrooster 6 

Hoogte 

20,30 
26,50 
38,50 
38,00 
38,00 
53,00 

47,10 
47,10 
47,10 
47,10 
57,20 

32,20 
26,90 
8,80 

13,80 
20,30 

22,50 
8,80 

13,80 
20,30 
22,50 

29,10 
29,10 
29,10 
44,00 
44,00 

17,50 
17,50 
17,50 
17,50 
17,50 

17,50 
17,50 
17,50 
17,50 
36,90 

36,90 
36,90 
36, 90 
36,90 
36,90 

44,40 
44,40 

3,70 
33,00 
33,00 

8,80 
13,80 
20,30 
31,00 
30,00 

30,00 
30,00 

8,80 
13, BO 
20,30 

31,00 
39,50 
39,50 
39,50 
44,00 

16,80 
16,80 
16,80 
16,BO 
16,80 

16, 80 

Maaiveld 

3, 00 
3,00 
3, 00 
3 , 00 
3 , 00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3, 00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 

Hoogte definitie 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eige.n waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Ei gen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen waarde 

9P5915.01 
Bijlage 3 
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9P5915.0l 
Bijlage 3 

----------------------~~~----------------
130 ZT dakrooster 7 16,80 3,00 Eigen waarde 
131 ZT dakrooster 6 16, 80 3,00 Eigen waarde 
132 ZT oostg rooster la 0,50 3,00 Eigen waarde 
133 ZT obstg rooster lb 3,80 3,00 Eigen waarde 
134 ZT oostg rooster 2a 0,50 3,00 Eigen waarde 
135 ZT oostg rooster 2b 3,80 3,00 Eigen wa arde 

136 ZT oostg rooster 3a 0,50 3,00 Eigen waarde 
137 ZT oostg rooster 3b 3,80 3,00 Eigen waarde 
138 ZT oostg rooster 4a 0,50 3,00 Eigen waarde 
139 ZT oostg rooster 4b 3,80 3,00 Eigen waarde 
14 o ZT zuidgevel 13,00 3,00 Eigen waarde 

141 ZT oostgevel 13,00 3,00 Eigen waarde 
142 ZT oostgevel 13,00 3,00 Eigen waarde 
143 ZT oostgevel 13,00 3,00 Eigen waarde 
144 ZT noordgevel 13,00 3,00 Eigen waarde 
145 ZT dak zuidzijde 19, 40 3,00 Eigen waarde 

146 ZT dak midden 19,40 3,00 Eigen waarde 
147 ZT dak noordzijde 19,40 3,00 Eigen waarde 
148 ZT dak noordzijde 19,40 3,00 Eigen waarde 
149 rooster NSA lijn 1 2,60 3,00 Eigen waarde 
150 rooster NSA lijn 2,60 3,00 Eigen waarde 

151 rooster NSA lijn 3 2, 60 3,00 Eigen waarde 
152 uitlaat NSA lijn 1 17,80 3,00 Eigen waarde 
153 uitlaat NSA lijn 2 17,80 3,00 Eigen waarde 
154 uitlaat NSA lijn 3 17,80 3,00 Eigen waarde 
155 schoorsteen 1 80,00 3,00 Eigen waarde 

156 schoorsteen 2 80,00 3,00 Eigen waarde 
157 schoorsteen J 80,00 3,00 Eigen waarde 
158 schoorsteen 80,00 3,00 Eigen waarde 
186 shovel 2,00 3,00 Eigen waarde 
187 shovel 2,00 3,00 Eigen waarde 

188 SOI westgevel 8,00 3,00 Eigen waarde 
189 SOI noordgevel 8,00 3,00 Eigen waarde 
190 SOI oostgevel 8,00 3,00 Eigen waarde 
191 SOI zuidgevel 8,00 3,00 Eigen waarde 
192 SOI dak 12,80 3,00 Eigen waarde 

193 SOT transportband 8,00 3,00 Eigen waarde 
194 SOI storten slak 2 ,50 3,00 Eigen waarde 
195 SOI storten slak 2 ,00 3,00 Eigen waarde 
196 SOI storten slak 2,50 3,00 Eigen waarde 
197 SOI uitl. compon. .13, 00 3,00 Eigen waarde 

198 SOI slak storten 2,50 3,00 Eigen waarde 
199 dumper rijden 1,50 3,00 Eigen waarde 
200 dumper rijden 1,50 3,00 Eigen waarde 
201 dumper laden 2,00 3,00 Eigen waarde 
202 dumper wegrijden 1.' 50 3,00 Eigen waarde 

203 kraan 2,00 3,00 Eigen waarde 
204 SOI schoonspuiten 1,00 3,00 Eigen waarde 
205 SOI doorvoer lb 0,50 3,00 Eigen waarde 
206 SOI slaksilo 10,10 3,00 Eigen waarde 
207 SOJ rleur we-stgevel 4,00 3,00 Eigen waarde 

208 SOI rooster Ngev. 9,00 3,00 Eigen waarde 
209 SOI rooster Ngev. 8,00 3,00 Eigen waarde 
210 SOI dak shredder 12,80 3,00 Eigen waarde 
216 RG oostg rooster 9 lijn 5 17,50 3,00 Eigen waarde 
217 RG oostgevel lijn 5 30,00 3,00 Eigen waarde 

218 ZT dakrooster 7 lijn 5 17,00 3,00 Eigen waarde 
219 ZT dakrooster 8 17,00 3,00 Eigen waarde 
220 ZT oostgevel lijn 5 13,00 3,00 Eigen waarde 
221 ZT noordgevel lijn 5 13, 00 3,00 Eigen waarde 
222 ZT dak noordzijde li jn 5 16,40 3,00 Eigen waarde 

231 RG dakrooster 7 lijn 5 44,40 3,00 Eigen waarde 
232 RG dakrooster 8 lijn 5 44,40 3,00 Eigen waarde 
233 RG westgevel lijn 5 33,00 3,00 Eigen waarde 
234 RG noordgevel lijn 5 31,00 3,00 Eigen waarde 
235 RG dak noordzijde lijn 44,00 3,00 Eigen waarde 

236 KH dakafzuiging 4 lijn 5 58,30 3,00 Eigen waarde 
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Grocp:hoordgroep 
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237 KH oostgevel lijn 5 38,00 3,00 Eigen waarde 
238 KH dak noordzi j de lijn s 57,20 3, 00 Eigen waarde 
239 Ef noordgevel lijn 5 8, 80 3, 00 Eigen vaarde 
240 Er noordgevel lijn 5 13, 80 3, 00 Eigcn waarde 
240 Er noordgevcl lijn 5 22, 50 3.00 Ei9en woarde 
241 Er dak lijn 5 44 , 00 3,00 F.igen waa rde 

242 Ef noordgevel lijn 5 20,30 3,00 Eigcn waardc 
243 KH noordgevcl Ujn 5 8,80 J,00 Eigcn waarde 
244 KH noordgevel lljn 5 13,80 3,00 Eigcn waardc 
245 Kii noordgevcl lijn 5 20,30 3,00 Eigcn waarde 
1,46 KH noordgevcl 11jn 5 26, 50 3,00 Elgen waarde 

247 KH noordgevel lljn 5 38,50 3, 00 Ei9en waarde 
248 BU dak lijn 5 39, 50 3,00 Eigen waardo 
249 LH dak noordiijde l i jn 5 20, 10 3, 00 Elgen waardo 
250 BU westgevel lljn S 33,00 3, 00 &igen waarde 
251 LH weslg rooster 6 1ijn 5 3, 70 3,00 Eigen waarde 

252 Lil westg l'Ooster 7 lljo 5 J ,70 3, 00 £i9en waarde 
253 LH weslg rooster 8 lijn 5 3, 70 3,00 £i9en waacdo 
254 LH westgeve l l i nks lijn 5 14 , 00 3,00 Eigen waarde 
255 BU zuidgevel lijn S 24, 10 3,00 Ei9en waarde 
256 KH zuidg roostor l lijn 5 3,50 3,00 Eigen waarde 

257 KH zuidg rooster 2 lijn 5 3,00 ) , 00 Elgen waa rdo 
258 Kil zuidg rooster 4 li jn 5 13, 50 3,00 &i9en waarde 
259 KH zuidgevoJ lijn 5 13, 80 3, 00 t:igen waardo 
260 KH zuidgevel lijn 5 26,SO 3, 00 Elgen waardo 
261 KH zuidgevol Jijn S 38, so 3, 00 Eigen waarde 

262 EF zuidgevel lijn S 8,80 3, 00 Elgen waarde 
1.63 ISF' zuidgevel 11.jo 5 13,80 3,00 &l9en waarde 
264 Ef zuidgellel Ujn 5 ?.0 , 30 3;00 t:igcn waarde 
265 EF' zu1dgevel lijn S 22,50 3,00 Elgen waardo 
266 RG zuidg rooster l lij n 5 3,70 3,00 &igen waardc 

267 RG zuidgevel lij n 5 8,80 3,00 Elgen waarde 
268 RG zuidgevcl lijn 5 13,80 3, 00 El gen woarde 
269 RG zuidgevel 20, 30 3, 00 t:iq<>n waarde 
270 RG zuldgevel Ujn 5 ll. 00 3, 00 Elgen waarde 
271 zr zuid:gevel lljn 5 13,00 3, 00 f:i9en waarde 

156 schoorsteen 2 80,00 3,00 Elgen waarde 

9?5915 .01 
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Id Bron type Richt. Hoek Cb(O) Cb(A) Cb(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. lk Lw. 2k 

211 
214 
215 
211 
212 

272 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

223 
224 
225 
13 
14 

15 
16 
17 
226 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

227 
228 
229 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
230 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 

Normaal 
Normaal 
Norma al 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Normaa l 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Norma al 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Norma al 
Normaal 
Norma al 

Oak HMRI - II. 8 
Oak HMRI - II.0 
Oak HMRI-II.8 
Norma al 
Norma al 

Normaal 
Normaal 
Norma al 
Normaal 
Norma al 

Normaal 
Norma al 
Normaal 
Normaal 
Oak HMRI-1I.8 

Oak HMRI-II.8 
Oak HMRI-II.8 
Dak HMRI-II.8 
Normaal 
Normaal 

Norma al 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Norma al 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Norma al 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Norma al 

Normaal 
Norma al 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Normaal 

Geonoise VS.41 

0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
o, oo 360, oo 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 

0,00 360,00 
o,oo 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0 , 00 360,00 

0,00 360,00 
o,oo 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360.00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
O, 00 360, 00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 

6,20 
9,20 
9, 20 
9,20 
9,20 

6,20 
0, 00 
O, 00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

O, 00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

o, 00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0, 00 
O, 00 
0,00 

0,00 
0,00 

5, 10 
8,20 
8, 20 
8,20 
8,20 

5, 10 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
O, 00 
0, 00 
0,00 
0, 00 

0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0, 00 

0,00 
0,00 

12,20 
20,30 
20, 30 
20,30 
20,30 

12,20 
0, 00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 

0,00 
0 ,0 0 

69,00 
69,20 
69,20 
69, 20 
69,20 

69,00 
56,90 
46,00 
35,00 
37' 50 

29,90 
31,10 
43' 80 
36,40 
37' 20 

44,70 
44,70 
44,70 
63,60 
63,60 

65,90 
64' 30 
70' 4 0 
64' 70 
68' 70 

69' 4 0 
67, 80 
73,90 
50,20 
51,60 

52,20 
53,50 
52,60 
50,10 
53,50 

61, 90 
50, 10 
54' 30 
54,30 
59,30 

59,30 
59,30 
59,30 
50,50 
50,50 

4 4' 60 
42,70 
35,60 
36,80 
53,80 

54' 00 
54,00 
48,00 
46,20 
49,00 

62' 4 0 
50,50 
64' 90 
64' 90 
64' 90 

58, 60 
62, 40 
49,20 
4 9' 30 
67, 70 

62,60 
63,20 

69,00 
81,00 
81,00 
81,00 
81,00 

69,00 
60' 60 
52,50 
53,40 
47,20 

51,20 
57,10 
57,70 
48, 40 
54' 4 0 

49,50 
4 9, 50 
4 9, 50 
69,20 
69,20 

71, BO 
72, 50 
70, 90 
68,80 
67,40 

76,50 
77' 20 
75,60 
58,30 
57' 60 

63,50 
61,80 
60,90 
58,40 
61,80 

63, 60 
58, 4 0 
62,60 
62, 60 
70,80 

70,80 
70,80 
70,80 
5 6, 4 0 
56, 40 

60,70 
56,20 
50,50 
4 9, 60 
60,50 

60,80 
60,80 
58,70 
51,80 
58,50 

67,80 
56,40 
63,00 
63,00 
63,00 

62,00 
68,20 
56,20 
55, 4 0 
65,80 

67,20 
69, 40 

81, 00 
90,30 
90,30 
90,30 
90,30 

81,00 
68' 10 
58 .70 
62,50 
49,30 

63,40 
64' 60 
66,30 
60,00 
62,10 

67,80 
67' 80 
67' 80 
75,40 
7 5' 4 0 

7 6' 50 
77' 30 
75,20 
66,20 
64' 4 0 

80,00 
80,80 
78,70 
64,70 
60, 00 

66,70 
63,50 
62, 60 
60, 10 
63, 50 

62' 4 0 
60, 10 
64' 30 
64' 30 
79, 10 

79,10 
79,10 
79,10 
65,70 
65, 70 

64' 20 
62,50 
61, 20 
66,50 
72, 80 

71, 00 
71, 00 
67' 50 
62, 10 
69, 20 

75,00 
65, 70 
61, 60 
61, 60 
61, 60 

58,30 
73,20 
65,50 
63,80 
64' 4 0 

69, 40 
74,20 

80,00 
93,50 
93,50 
93,50 
93,50 

80,00 
80,60 
75,70 
69, 10 
70,70 

64,90 
66,90 
80,20 
66,10 
65,60 

68,60 
68' 60 
68' 60 
80,10 
80,10 

80,80 
81,80 
80,10 
64,80 
63, 70 

79, 70 
80, 70 
79,00 
77' 80 
67' 60 

76,30 
62,30 
61, 40 
58,90 
62,30 

55, 90 
50,90 
63,10 
63, 10 
80,50 

80,50 
80,50 
80,50 
71, 90 
71,90 

73,80 
67,50 
77,20 
67' 40 
84,20 

85,80 
85,80 
68,10 
71 , 10 
77,30 

83,50 
71,90 
64' 90 
64' 90 
64,90 

65,40 
81,00 
73,30 
71, 50 
67' 80 

73, 70 
78,90 

84,00 
98,30 
98,30 
98,30 
98,30 

84,00 
75,70 
7 4' 60 
68,50 
70,90 

62,10 
65,50 
76,30 
69,50 
67,70 

66,00 
66,00 
66,00 
85,20 
85,20 

85, 90 
84' 20 
85,00 
58,30 
56, 90 

84' 90 
83,20 
84,00 
88,40 
76,30 

8 6, 60 
55,80 
54' 90 
52,40 
55,80 

53, 40 
~2,40 

56,50 
56,50 
85,70 

85,70 
85,70 
85,70 
77,50 
77,50 

77' 60 
74, so 
71,10 
68, 90 
87' 60 

88, 10 
88,10 
75,80 
77,20 
84' 90 

8 7' 4 0 
77' 50 
54,70 
54,70 
54,70 

62,80 
89,20 
79,20 
77,40 
57,50 

78,70 
84,00 

88,00 
98,80 
98,80 
98,80 
98,80 

88,00 
7 9, 10 
62, 30 
68,90 
72, 20 

60, 10 
62,30 
77,30 
70,30 
66,70 

62,20 
62,20 
62,20 
88,00 
88,00 

88,00 
86,50 
88,70 
55,10 
55,30 

84,20 
82,70 
84,90 
83,50 
69,90 

81,30 
53,30 
52, 40 
49,90 
53,30 

55, 00 
4 9, 90 
54,00 
54,00 
87,10 

87,10 
87,10 
87,10 
75,90 
75,90 

78,90 
75,70 
70,80 
71,30 
86,20 

87,10 
87,10 
83,50 
80,90 
87,50 

90, 10 
75,90 
47,30 
47,30 
47,30 

62, 00 
92, 30 
80,70 
78' 90 
50, 10 

79, 10 
84,50 

90,00 
96,00 
96, 00 
96,00 
96,00 

90,00 
79,70 
57,00 
68,40 
75,00 

58' 4 0 
59, 90 
76 ,80 
64,40 
66,20 

58,40 
58,40 
58,40 
86,60 
86, 60 

86, 00 
83,60 
87,90 
53,10 
54,50 

74,70 
72,30 
76 ,60 
82,90 
67' 60 

78,20 
54,90 
54,00 
51,50 
54, 90 

4 7' 90 
51,50 
55,60 
55,60 
86, 90 

8 6, 90 
86, 90 
86,90 
72' 80 
72, BO 

71,10 
72 ,80 
64,10 
63,00 
77,20 

77 I 90 
77,90 
89,10 
75,90 
81,70 

86,90 
72, BO 
45,00 
45,00 
45,00 

51,60 
88,20 
78,70 
76, 90 
47,80 

76,20 
81, 60 
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Id Brontype Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. lk Lw. 2k 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 
72 

73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
80 
81 
82 

83 
84 
85 
86 
87 

88 
89 
90 
91 
92 

93 
94 
95 
96 
97 

98 
99 
100 
101 
102 

103 
104 
105 
106 
107 

109 
110 
111 
112 
113 

114 
115 
116 
117 
118 

119 
120 
121 
122 
123 

124 
125 
126 
127 
128 

129 

Normaal 
Norma al 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Dak HMRl-11.8 
Dak HMRI-II.8 
Dak HMRI-11.8 
Dak HMRI-II. 8 
Dak HMRl-II. 8 

Norma al 
Norma al 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Norma al 
Normaal 
Normaal 
Norma al 
Norma al 

Dak HMRl-11.8 
Dak HMRl-II.8 
Oak HMRI-1I.8 
Oak HMRI-1I.8 
Oak HMRI-II.8 

Norma al 
Norma al 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Norma al 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Norma al 
Norma al 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Norma al 

Norma al 
Norma al 
Normaal 
Norma al 
Normaal 

Norma al 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Oak HMRI-II .8 
Oak HMRI-1!.8 
Oak HMRl-II.9 
Normaal 

Norma al 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Norma al 

Norma al 

Geonoise VS.41 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

O, 00 360, 00 
0, 00 360, 00 
O, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
O, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

o,oo 360,00 
0,00 360,00 
o,oo 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

o,oo 360,00 
0 ,0 0 360,00 
0 , 00 360,00 
o,oo 360,00 
o.oo 360,00 

0,00 360 ,00 
o,oo 360,00 
0 , 00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
0, 00 360, 00 
0,00 360,00 

o, oo 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360 ,00 
0, 00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 

0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
O, 00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 

O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 

0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0 ,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, 00 
O, 00 
0,00 

0 ,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

O, 00 

54,40 
53,20 
69,20 
68,70 
68,70 
68,70 

56,40 
56 ,90 
54,60 
54,60 
54 ,60 

48,60 
46,50 
54,40 
56,00 
51,40 

48,30 
50,40 
4 7' 90 
53,80 
51,10 

55,50 
55,50 
55,50 
55,50 
55,50 

49,40 
46,20 
46,60 
47,00 
4 6, 90 

48,40 
48,40 
48,40 
48,40 
43,10 

41,10 
43,30 
41,80 
43,30 
41,80 

43,30 
41,80 
44,50 
54,00 
54' 00 

56,20 
55,10 
51,60 
56,80 
57,00 

57,00 
57,00 
53,10 
53,80 
52,60 

56,00 
59,80 
59,10 
58,10 
58,10 

31,90 
31, 90 
31,90 
31,90 
31,90 

31, 90 

62,10 
58,00 
67,30 
66,80 
66,80 
66, 80 

61,20 
64,30 
60,00 
58,00 
58,00 

57,50 
54,20 
56,10 
57, 70 
62,50 

56,30 
50,30 
49,40 
59,50 
53,90 

61,30 
61,30 
61,30 
61,30 
61,30 

51, 60 
53,10 
53,60 
53,10 
54,70 

54,30 
53, 40 
53,40 
53,40 
51, 60 

49, 90 
52,60 
51,10 
52,60 
51,10 

52,60 
51, 10 
55,80 
57,40 
57,40 

59,80 
63,40 
5 6' 60 
61,80 
59,30 

59,30 
59,30 
61,20 
59,60 
57,20 

59,40 
65,30 
67,50 
67,80 
67,80 

39,50 
39,50 
39,50 
39,50 
39,50 

39,50 

72, 30 
59,90 
65,90 
65,40 
65' 4 0 
65' 4 0 

61, 30 
66,60 
62,40 
60, 00 
58,00 

62,50 
63, 90 
53,70 
55,20 
63,70 

4 8' 60 
56,90 
63,70 
68,20 
53,90 

67,30 
67,30 
67,30 
67,30 
67,30 

62,10 
62,30 
63,30 
63,40 
64,00 

63, 60 
61, 80 
61, 80 
61,80 
62, 60 

60,70 
63, 4 0 
62, 00 
63, 40 
62, 00 

63' 4 0 
62, 00 
65,50 
61, 30 
61,30 

61, 60 
77,20 
61, 70 
65,90 
63,30 

63,30 
63,30 
60,50 
71, 90 
60, 90 

63,30 
76,80 
77' 30 
77,70 
77' 70 

52,30 
52,30 
52,30 
52,30 
52,30 

52,30 

76,00 
57,90 
69,20 
68, 70 
68,70 
68,70 

64,00 
69,20 
67' 30 
62,40 
60,00 

69' 60 
62,70 
57,50 
55,30 
73,00 

52,00 
56,00 
54,80 
73,70 
53,50 

67,90 
67' 90 
67' 90 
67' 90 
67' 90 

65, 90 
66, 90 
67,90 
67,60 
69,00 

69,80 
67,70 
67,70 
67,70 
67' 80 

66,50 
68,30 
67' 30 
68,30 
67' 30 

68,30 
67' 30 
65,40 
64,70 
64' 70 

60,10 
79,40 
61, 70 
64' 10 
64' 80 

64' 80 
64,80 
64' 50 
76' 80 
64' 4 0 

66,90 
77,20 
77' 80 
77,80 
77,80 

55,50 
55,50 
55,50 
55,50 
55,50 

55,50 

81,80 
53,40 
59,00 
58,50 
58,50 
58,50 

72, 50 
80,10 
74,70 
67,30 
66,70 

77,50 
59,60 
45,00 
49, 10 
75,60 

42,90 
50,10 
4 9, 50 
78,90 
47,00 

73,20 
73,20 
73 ,20 
73 ,20 
73,20 

69,40 
69,90 
71,80 
70,20 
72,80 

75,40 
73,90 
73, 90 
73,90 
72,30 

71,90 
73, 30 
73 , 60 
73 , 30 
73,60 

73,30 
73,60 
75,90 
56,90 
56, 90 

53 ,80 
86,50 
58, 70 
58,70 
59,50 

59,50 
59,50 
57,60 
82,40 
57,60 

59, 40 
85,70 
83,60 
88,10 
88,10 

54' 30 
54 ,30 
54,30 
54,30 
54,30 

54,30 

81,50 
47,50 
51,60 
51,10 
51,10 
51,10 

70,80 
75,40 
73,80 
74,70 
74,90 

87' 60 
63,60 
37' 90 
42,90 
77,30 

39, 30 
42, 20 
40, 10 
79,70 
42,50 

71,00 
71,00 
71,00 
71, 00 
71, 00 

70,90 
70' 60 
71,40 
70,90 
73,00 

73,80 
73,60 
73,60 
73,60 
73,10 

72, 60 
73, 00 
73,30 
73,00 
73,30 

73,00 
73, 30 
78,90 
53,30 
53,30 

52,70 
85,40 
53,30 
54,20 
56,50 

56,50 
56, 50 
55,90 
85,00 
54,30 

55,60 
83, 10 
83,80 
83,10 
83,10 

64,80 
64,80 
64,80 
64,80 
64,BO 

64,80 

80,60 
45,70 
49,30 
4 8' 80 
4 8' 80 
4 8' 80 

59,50 
65,00 
62,80 
73,BO 
73,30 

92,40 
67,00 
34,70 
40,50 
76,30 

38,30 
36,30 
35,80 
76, 60 
39, 40 

57,90 
57,90 
57 ,90 
57,90 
57,90 

68,40 
66, 70 
67. 4 0 
68,60 
68,50 

70,70 
71, 10 
71,10 
71,10 
72, 10 

72, 10 
71, 10 
72, 60 
71,10 
72, 60 

71, 10 
72, 60 
71, 10 
55,30 
55,30 

48,60 
84,00 
52,10 
53,70 
56,10 

56,10 
56,10 
53,30 
83,70 
55,50 

57' 60 
74,70 
73,50 
72, 80 
72, 80 

62, 80 
62, BO 
62' 80 
62,80 
62,80 

62' 80 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m 5 

Model:Lar, lt, Incl. lijn S - AZN, met containerwisselplaats (LAr,LT) - ~ZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

9P5915.0l 
Bijlage 3 

Id Bron type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. lk Lw. 2k 

130 
131 
132 
133 
134 
135 

136 
137 
138 
139 
140 

141 
142 
143 
144 
145 

146 
147 
148 
149 
150 

151 
152 
153 
154 
155 

156 
157 
158 
186 
187 

188 
189 
190 
191 
192 

193 
194 
195 
196 
197 

198 
199 
200 
201 
202 

203 
204 
205 
206 
207 

208 
209 
210 
216 
217 

218 
219 
220 
221 
222 

231 
232 
233 
234 
235 

236 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Norma al 
Normaal 
Norma al 
Norma al 
Norma al 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Norma al 
Dak HMRI-II. 8 

Dak HMRI-II.8 
Dak HMRI-II.8 
Dak HMRI-11.8 
Normaal 
Norma al 

Normaal 
Norma al 
Normaal 
Norma al 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Norma al 
Normaal 

Normaal 
Norma al 
Normaal 
Normaal 
Norma al 

Normnnl 
Normaal 
Normaal 
Norma al 
Norma al 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Norma al 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Norma al 
Normaal 
Norma al 

Norma al 
Norma al 
Norma al 
Normaal 
Dak HMRI-Il. 8 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Norma al 
Oak HMRI-II. 8 

Normaal 

Geonoise VS.41 

O, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
O, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
O, 00 360, 00 
O, 00 360, 00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
O, 00 360, 00 
0, 00 360, 00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
O, 00 360, 00 
0, 00 360, 00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
O, 00 360, 00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0, 00 360, 00 
O, 00 360, 00 
0, 00 360, 00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 

0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0, 00 

0, 00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

O, 00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
7,80 
7' 80 

7' 80 
7' 80 
7,80 
7,80 
0, 00 

O, 00 
0,00 
0,00 
3,01 
3, 01 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

9, 90 
7,30 
7,30 
6,00 

J3,80 

0,00 
6,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 

99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
3,01 
3,01 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

9,90 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
6,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

0,00 

o,uo 
0,00 
0,00 

99,00 
99,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

9,90 
99,00 
99, 00 
99,00 
99,00 

99,00 
6,00 
0, 00 
0 , 00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
o,oo 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

31, 90 
31, 90 
42,00 
44,50 
40,30 
42,80 

40,30 
42,80 
40,30 
42,80 
60,60 

67,60 
67,60 
67,60 
60,60 
63,80 

63,80 
63,80 
63,80 
56,40 
57,70 

57,50 
54,20 
54,20 
62,80 
59, 60 

59, 60 
59,60 
59,60 
75,00 
75,00 

75,20 
67,20 
65,80 
75,70 
84,70 

65,00 
49,50 
51,90 
38,50 
52,10 

7B,30 
79,00 
79, 00 
73,50 
67,40 

73.20 
58,90 
54,30 
4 5' 4 0 
62,40 

66,90 
67,70 
80,60 
4 8' 40 
57,00 

31,90 
31,90 
67,60 
60,60 
63,80 

4 3, 30 
41,80 
54,00 
56,00 
58, 10 

54,00 

39,50 
39,50 
51,00 
53,50 
48,40 
50, 90 

4 6, 90 
4 9' 4 0 
46, 90 
49, 40 
61,20 

69,20 
69,20 
69,20 
61,20 
67,30 

67,30 
67,30 
67,30 
74,00 
74,50 

76, 90 
73,30 
73,30 
7 6, 60 
75,60 

7 5, 60 
75, 60 
75, 60 
75,00 
75,00 

75,30 
77,90 
80,60 
78,10 
89,00 

75, 70 
64,60 
57,80 
4 2' 10 
70,10 

89, 10 
79,00 
7 9, 00 
83,50 
84,20 

73,20 
71, 10 
66, 00 
58,60 
70,10 

71, so 
72,80 
88,50 
53,40 
59,30 

39, 50 
39, 50 
69,20 
61,20 
67,30 

52,60 
51,10 
57' 40 
5 9, 4 0 
67,80 

60,80 

52, 30 
52,30 
53,30 
55,80 
53,70 
56,20 

55,20 
57,70 
55,20 
57' 70 
62, 60 

76,30 
76,30 
76,30 
62, 60 
74' 80 

74' 80 
74,80 
74,80 
B4' 90 
87' 30 

BS, 80 
87,20 
87,20 
90, 30 
85, 60 

85, 60 
85,60 
85,60 
86,00 
8 6, 00 

78, 80 
78,10 
82,50 
76,50 
97,20 

70,JO 
66,80 
69,50 
52,00 
B3,10 

9B,30 
91, 00 
91,00 
87,70 
92,00 

84' 20 
81, 10 
75,50 
63,20 
81,40 

79,00 
84,20 
91, 70 
61, 80 
63,30 

52,30 
52,30 
76,30 
62' 60 
74,80 

63,40 
62, 00 
61,30 
63,30 
75,70 

71,00 

55,50 
55,50 
65,30 
67,80 
62,20 
64,70 

63,70 
66,20 
63,70 
66,20 
67,70 

86,80 
86,80 
86,80 
67,70 
80,90 

80, 90 
80,90 
80, 90 
78,00 
79, 40 

77,00 
88, 70 
88,70 
93,30 
89,60 

89' 60 
89,60 
89,60 
94,00 
94,00 

82,90 
80,90 
85,90 
76,40 
95,30 

77 , 10 
75, 10 
73 , 30 
69,20 
86,10 

102,70 
90,00 
90,00 
95,70 
98,70 

92,20 
86,90 
80,10 
70, 40 
00' 90 

87,20 
81,30 
93,90 
67,70 
64,80 

55,50 
55,50 
86,80 
67,70 
80, 90 

68,30 
67,30 
64 '70 
66,90 
75,80 

85,80 

54,30 
54,30 
65,70 
68,20 
70,80 
73,30 

70,30 
7?.' 80 
70,30 
72,80 
54,30 

84' 90 
84,90 
84,90 
54,30 
79,20 

79,20 
7 9, 20 
79,20 
79,40 
82,70 

7 9, 10 
95,30 
95,30 

100,30 
91, 60 

91,60 
91,60 
91, 60 
97,00 
97,00 

83,80 
82,30 
89,40 
69,10 
99,20 

78,10 
85,90 
76,10 
72, 70 
84,10 

109,60 
94,00 
94,00 
98,40 

102,60 

95,20 
90 , 50 
82,80 
73,50 
94 , 10 

77, BO 
82,00 
98,20 
73 , 90 
59, 50 

54,30 
54' 30 
84,90 
54,30 
7 9, 20 

73,30 
7 3, 60 
56,90 
59,40 
86,10 

88,10 

64,80 
64,80 
73,00 
75,50 
73, 40 
75,90 

73,90 
76, 40 
73,90 
76,40 
54' 60 

90,50 
90,50 
90,50 
54,60 
81,80 

81,80 
81,80 
81,80 
83,90 
88,10 

83,80 
81,60 
81,60 
85,10 
89,60 

89,60 
89,60 
89, 60 
99,00 
99,00 

83, 4 0 
82,40 
90,70 
66,10 
99, 60 

76, 90 
83,90 
77,20 
70,00 
80,10 

112, 20 
98,00 
98,00 

102,60 
104,30 

97,20 
93,80 
85,40 
77,50 
96,50 

79,20 
82,30 

100,20 
73, 60 
56,50 

64' 80 
64' 80 
90,50 
54,60 
81,80 

73,00 
73,30 
53,30 
55,60 
81,10 

87,10 

62, 80 
62,80 
59,30 
61,80 
58,40 
60,90 

57,60 
60,10 
57,60 
60,10 
50, 40 

86,30 
86,30 
86,30 
50,40 
67,60 

67' 60 
67,60 
67,60 
85, 90 
88' 60 

83' 90 
78,20 
78,20 
80, 00 
85,60 

85,60 
85,60 
85, 60 
98,00 
98, 00 

83, 50 
82,70 
89,00 
64,70 
88,30 

71,30 
92, 40 
80,50 
69,80 
72, 10 

109,80 
100,00 
100 ,00 
102,50 
103,50 

96,20 
95,70 
82,50 
82,50 
95,00 

84, 40 
BO, 60 
97' 60 
71, 10 
56,10 

62,80 
62,BO 
B6, 30 
50' 4 0 
67,60 

71, 10 
72, 60 
55,30 
57' 60 
70,80 

77,90 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 9P5915.01 
Invoergegevens lijn 1 t/m 5 Bijlage 3 

Model: Lar. lt, Incl. lijn 5 - AZN, met containerwisselplaats (LAr, LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Brontype Richt. Hoek Cb(D) Cb (A) Cb(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. lk Lw. 2k 

--~ ---- ------------------ ------ ----- - - -~-------------- -------~---- ------ ----------- --------~--- ------ - ---~--~~~---
237 Normaal 0, 00 360,00 0,00 0,00 0,00 68,70 66,80 65,40 68,70 58,50 51, 10 48,BO 
238 Oak HMRI-II.8 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 54,60 58,00 60,00 66, 70 74' 90 73,30 62,10 
239 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 50,40 50,30 56, 90 56,00 50,10 42,20 36,30 
240 Normaal 0,00 360,00 0,00 O, 00 0,00 4 7' 90 49,40 63,70 54,80 4 9, 50 40, 10 35,BO 
240 Norrnaal 0,00 360,00 0,00 0, 00 0,00 51,10 53,90 53,90 53,50 47,00 42,50 39, 40 
241 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 56,50 62,30 70,30 70,90 76,20 74,00 60,90 

242 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 53,80 59,50 68,20 73,70 78,90 79, 70 76,60 
243 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 62,60 67,20 69,40 73,70 78,70 79, 10 76,20 
244 Norma al 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 63,20 69, 40 74,20 78,90 84,00 84,50 81,60 
245 Norma al 0,00 360,00 0,00 o,oo o,oo 54,40 62,10 72, 30 76,00 81,80 81,50 80,60 
246 Norma al 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 53,20 58,00 59,90 57,90 53,40 47,50 45,70 

247 Norma al 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 69,20 67,30 65,90 69,20 59,00 51,60 4 9, 30 
248 Norma al 0,00 360,00 0, DO 0, 00 0,00 59,30 70,80 79, 10 B0,50 85,70 87,10 86,90 
249 Dak HMRI-II.8 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 73, 90 75,60 78,70 79,00 84,00 84' 90 76,60 
250 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 54,30 62,60 64' 30 63,10 56,50 54,00 55,60 
251 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 31,10 57,10 64' 60 66,90 65,50 62,30 59,90 

252 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0 , 00 43,80 57,70 66,30 80,20 76,30 77,30 76, 80 
253 Normaal 0,00 360,00 0,00 0, OD 0,00 36,40 48,40 60,00 66, 10 69,50 70,30 64,40 
254 Normaal o,oo 360,00 0,00 0,00 0 , 00 70,40 70,90 75,20 80,10 85,00 88,70 87' 90 
255 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0 , DO 50,10 58,40 60,10 58,90 52,40 4 9, 90 51,50 
256 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 46,20 51,80 62,10 71, 10 77,20 80,90 75,90 

257 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0 , 00 49,00 58,50 69,20 77,30 84,90 87,50 81,70 
258 Norma al 0 , 00 360,00 0,00 0,00 0,00 50,50 56,40 65,70 71, 90 77,50 75,90 72, 80 
259 Norma al 0,00 360,00 0,00 0,00 0 , 00 62,40 68, 20 73,20 81,00 89,20 92,30 88, 20 
260 Norma al 0,00 360,00 0,00 0,00 0, DO 49,30 55, 40 63,80 71, 50 77,40 78,90 76,90 
261 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 67' 70 65,80 64' 40 67' 80 57,50 50,10 47,80 

262 Norma al 0, 00 360,00 0,00 0,00 0,00 54,40 56, 10 53,70 57, 50 45,00 37,90 34,70 
263 Norma al 0, DO 360,00 0,00 0,00 0,00 56,00 57,70 55, 20 55,30 49,10 42, 90 40, 50 
264 Normaal 0, DO 360,00 0,00 0,00 0 , 00 51, 40 62, 50 63,70 73, DO 75,60 77,30 76,30 
265 Norma al 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 48,30 56,30 48, 60 52,00 42,90 39,30 38,30 
266 Normaal o,oo 360,00 O, 00 0,00 0, OD 44,50 55,80 65,50 65,40 75,90 78,90 71, 10 

267 Norma al 0 , 00 360,00 0, DO 0 , 00 0,00 56,20 59, 80 61,60 60,10 53,80 52,70 4 8' 60 
268 Norma al o.oo 360,00 o,oo 0,00 0,00 55,10 63,40 77,20 79,40 86,50 85, 40 9q,oo 
269 Normaal o,oo 360,00 0,00 0,00 0,00 51,60 56,60 61,70 61,70 58,70 53,30 52,10 
270 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 o.oo 56,80 61,80 65,90 64,10 58,70 54,20 53,70 
271 Norma al 0,00 360,00 0,00 0 , 00 0,00 60,60 61,20 62, 60 67, 70 54,30 54,60 50,40 

156 Norma al 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 59,60 75,60 85,60 89,60 91,60 89, 60 85, 60 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn l t/m 5 

Model:Lar, lt, Incl. lijn 5 - AZN, met containerwisselplaats (LAr,LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

9P5915.0l 
Bijlage 3 

Id Lw. 4k Lw. Bk Red. 31 Red. 63 Red. 125 Red . 250 Red . 500 Red. lk Red. 2k Red. 4k Red. Bk 

2 11 
214 
215 
2 11 
21 2 

272 
1 
2 
~ 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

223 
2 24 
2 2 5 
13 
14 

1 5 
16 
17 
226 
1 9 

20 
21 
22 
23 
24 

227 
228 
229 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
230 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

4 5 
46 
n 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
5 9 

60 
61 

90, 00 
91, 80 
91,80 
91, 80 
91,80 

90,00 
67' 20 
56,00 
61, 10 
67,70 

55, 00 
57,00 
66,50 
57,20 
61,60 

55,70 
55, 70 
55,70 
83,10 
83,10 

80,20 
77' 10 
82, 10 
47,30 
48,70 

68' 4 0 
65,30 
70,30 
78,90 
60' 80 

70' 4 0 
47' 80 
46,90 
44,40 
47,80 

34' 10 
4 4, 4 0 
48,50 
48,50 
79,BO 

79,80 
79,80 
79,80 
78' 10 
78,10 

61,70 
67,20 
53,10 
56,90 
67' 80 

69,00 
69,00 
89,40 
72, 70 
79,30 

78,30 
78,10 
33, 20 
33, 20 
33 ,20 

52,10 
79,90 
72, 10 
70,30 
36,00 

72, 50 
77,90 
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86, 00 
83,30 
83,30 
83, 30 
83, 30 

86, 00 
58,60 
4 6, 80 
4 6, l 0 
53, 40 

45, 4 0 
4 8' 00 
54,40 
44,30 
49, 30 

4 6, 4 0 
4 6, 4 0 
4 6, 4 0 
73,50 
73,50 

69,70 
85,10 
72, 40 
36, 80 
39, 00 

57,90 
53,30 
60,60 
68,80 
58,40 

59,20 
34,00 
33,10 
30,60 
34,00 

o,oo 
30, 60 
34,70 
34,70 
66,00 

66,00 
66,00 
66,00 
60,70 
60,70 

50,80 
57,60 
35,80 
4 4' 80 
50, 90 

53,90 
53,90 
81,30 
64,30 
69,50 

65,10 
60,70 
21,10 
21,10 
21, 10 

36,00 
66,20 
60,70 
58, 90 
23,90 

62,10 
67' 40 

0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 

0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

o.oo 
O,Qo 
0,00 
o,oo 
0,00 

0,00 
n,oo 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

o,oo 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
o.oo 
0,00 
0 , 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0 , 00 
0 , 00 
0,00 
0 , 00 
O, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

O, 00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0, 00 

0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 

0,00 
o,oo 
0,00 
0, 00 
o, 00 

0, 0 0 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

O, 00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0, 00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 

0,00 
0,00 
o.oo 
0,00 
0,00 

o.oo 
0,00 
0,00 
0 , 00 
0 , 00 

O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
O, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, oo 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
o,oo 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m 5 

Model:Lar, lt, Incl. lijn 5 - AZN, met containerwisselplaats (LAr,LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

9P5915.01 
Bijlage 3 

Id Lw. 4k Lw. Bk Red. 31 Red. 63 Red. 125 Red. 250 Red. 500 Red. lk Red. 2k Red. 4k Red. Bk 

62 
63 
64 
65 
66 
67 

6B 
69 
70 
71 
72 

73 
74 
75 
76 
77 

7B 
79 
BO 
81 
82 

83 
84 
85 
86 
87 

88 
89 
90 
91 
92 

93 
94 
95 
96 
97 

98 
99 
100 
101 
102 

103 
104 
10 5 
106 
107 

109 
llO 
111 
112 
113 

114 
115 
116 
117 
118 

119 
120 
121 
122 
123 

1 24 
125 
126 
127 
12B 

129 

7B, 40 
4B,BO 
37,50 
37,00 
37,00 
37,00 

53,00 
5B,70 
57,30 
62' BO 
62, 10 

92,50 
63' 4 0 
36,60 
43,20 
69,30 

31,30 
36,30 
37,10 
71, 80 
34' 60 

52,10 
52, 10 
52,10 
52,10 
52,10 

63, 50 
63,10 
65, 40 
66,00 
71, 60 

76,00 
73,00 
73,00 
73,00 
74' 80 

72, BO 
73,70 
74,00 
73,70 
74' 00 

73,70 
74' 00 
59,50 
50, 10 
50, 10 

51,10 
77,60 
51, 50 
48. 4 0 
53,20 

53,20 
53,20 
5B' 4 0 
Bl,20 
55,90 

52, 40 
67,50 
66,30 
66, 00 
66,00 

45,40 
45,40 
4 5, 4 0 
4 5, 4 0 
45, 4 0 

45, 4 0 
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72, 50 
40,50 
25,40 
24,90 
24,90 
24,90 

43,50 
49,20 
4B,90 
57,30 
58,10 

B7,50 
55,90 
23,70 
31, 10 
5B,30 

20,30 
20 , 00 
20 , 10 
62 , 00 
24 , 80 

6B, 30 
68,30 
6B, 30 
68,30 
6B,30 

50,30 
49,80 
51,70 
53,30 
55,90 

58,60 
57,60 
57,60 
57,60 
54. 50 

51,90 
52,50 
55,60 
52,50 
55,60 

52,50 
55,60 
41,40 
40,00 
40,00 

72,40 
63, 10 
33,50 
33,30 
37,BO 

37,80 
37,BO 
45,90 
70,00 
44,30 

42,10 
55,70 
54,30 
53,00 
53,00 

32,20 
32,20 
32,20 
32,20 
32,20 

32,20 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

o.oo 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 

0 , 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0 ,00 
0 ,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 0 0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

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

0,00 
(), 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

o.oo 
0,00 
o.oo 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0 , 00 
0 , 00 
O, 00 
0 , 00 
Q. oo 

0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0 , 00 

0, 00 
o. 00 
0 , 00 
0 , 00 
o.oo 

o. oo 
0 , 00 
0,00 
0,00 
o,oo 

0,00 
O, oo 
0 , 00 
0 , 00 
0,00 

o.oo 
0,00 
0,00 
o. 00 
0, 00 

0,00 

o,oo 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 , 00 

o,oo 
0,00 
o,oo 
0 , 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 

0 , 00 
0 , 00 
0,00 
o,oo 
0,00 

0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o.oo 

0,00 
0,00 
o.oo 
o. oo 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

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

0,00 
0,00 
0, 00 
0 , 00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 

0,00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0, ()0 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m 5 

Model:Lar, lt, Incl. lijn 5 - AZN, met containerwisselplaats (LAr,LT) - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Grocp:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

9P5915.Dl 
Bijlage 3 

Id Lw. 4k Lw. Bk Red. 31 Red. 63 Red. 125 Red. 250 Red. 500 Red. lk Red. 2k Red. 4k Red. Bk 

130 
131 
132 
133 
J 34 
135 

136 
137 
13& 
139 
140 

141 
142 
143 
144 
145 

146 
147 
148 
149 
15U 

151 
152 
153 
154 
155 

156 
157 
158 
186 
187 

188 
189 
190 
191 
192 

193 
194 
195 
196 
197 

198 
199 
200 
201 
202 

203 
204 
205 
206 
207 

208 
209 
210 
216 
217 

218 
219 
220 
221 
222 

231 
232 
233 
234 
235 

236 

45,40 
45,40 
50,90 
53,40 
51,60 
54,10 

51,40 
53, 90 
51,40 
53,90 
45,40 

81,30 
81,30 
81,30 
45,40 
61, 60 

61, 60 
61, 60 
61,60 
B2,60 
B5,30 

81,20 
78,BO 
78,BO 
80,10 
BO, 60 

BO, 60 
80,60 
80,60 
91, 00 
91,00 

76, 20 
74,30 
83,80 
61,30 
B3,50 

64. 10 
96, 20 
87,70 
65' 90 
72, 10 

106,00 
100,00 
100,00 
101,40 
102, 40 

B9,20 
96,40 
79,50 
87,30 
90,30 

85,50 
83,80 
94' 50 
73,00 
53,20 

45,40 
4 5, 4 0 
81, 30 
45, 4 0 
61, 60 

73,70 
74,00 
50, 10 
52,40 
64' 00 

69,00 

Geonoise VS.41 

32,20 
32. 20 
40,80 
43, 30 
43,30 
45,80 

39,70 
42,20 
39,70 
42,20 
30,00 

65,90 
65, 90 
65,90 
30,00 
46,20 

46,30 
46,30 
46,30 
75,20 
76,60 

74,50 
71, 60 
71, 60 
71,50 
75, 60 

75, 60 
75, 60 
75, 60 
84,00 
84,00 

67,90 
66,90 
75,80 
51,20 
74. 50 

50,80 
92, 20 
85, 4 0 
61, 20 
66,10 

99,20 
96,00 
96, 00 
95,40 
90, 4 0 

82,20 
91, 30 
71,00 
85,20 
79,90 

83, 4 0 
81, 60 
84,20 
57. 60 
37,80 

32,20 
32,20 
65,90 
30,00 
4 6, 20 

52,50 
55,60 
40,00 
42, 10 
51,00 

53, 90 

0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0 , 00 
o.oo 
0,00 
0 , 00 
0 , 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
u,uo 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 

0,00 
0,00 
0, 00 
O, 00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

O, 00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
o,oo 
0 , 00 
O, 00 
o,oo 

0,00 

0 , 00 
0,00 
0,00 
0,00 
o. oo 
o. oo 

0, 00 
0,00 
0 , 00 
0 , 00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0, 00 
o, oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0 , 00 
o,oo 
0,00 
o. oo 

o, oo 
0,00 
0, 00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0, 00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0' 00 
0, 00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
o, oo 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0, 00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 

0, 00 
O, 00 
O, 00 
0,00 
O, 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

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

0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0, 00 

o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0, 00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

n,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

o,oo 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
n,oo 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Invoergegevens lijn 1 t/m 5 

Hodel:Lar, ll, Incl. lij n 5 - AZN, mel conlai.nerwisselplaats (W\r,LTI - AZN rekenmodel MER Se lijn 
Groep:hoo!d9roep 
Lijsl van Puntbronnen, voor rekenmelhode Industrieiawaai - IL 

9P5915.01 
Bijlage 3 

Id Lw. 4k Lw. 8k Red. 31 Red . 63 Red. 125 Red. 250 Red. 500 Red. lk Red. 2k Red . •k Red . 8k 

----------------------------------------------------------~--------------------------------------~--~--~~---------
231 
238 
239 
240 
240 
241 

242 
243 
244 
245 
246 

247 
248 
249 
250 
251 

252 
253 
254 
255 
256 

257 
258 
259 
260 
261 

262 
263 
264 
265 
266 

267 
268 
269 
270 
271 

156 

31,00 
58,10 
36,30 
37, 10 
34 , 60 
55, 10 

11, 80 
12. 50 
77, 90 
·10. 40 
48,80 

31, 50 
79,80 
70, 30 
48,SO 
57. 00 

66,50 
51, 20 
82,10 
44,40 
12,70 

79,30 
78,10 
19,90 
10,30 
36,00 

36, 60 
43,20 
69. 30 
31. 30 
59,SO 

SL 10 
77, 60 
51 , 50 
48, 40 
45, 40 

80, 60 

Geonoise VS.41 

24,90 
51, 90 
20,00 
20,70 
24, 80 
i0,30 

62,00 
62,10 
67,40 
12 . 50 
40,50 

25,40 
66,00 
60 , 60 
34, 70 
48,00 
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44,30 
72, 40 
30,60 
64,30 

69,50 
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66,20 
58,90 
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23, 70 
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58, 30 
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NV afvalverbranding Zuid-nerderland 

lmmlsslepunt Omschrijving 

1 A Zone, Noordschans raw 50 dBAl 
2 A Zone, Klundel'I (gw50dBA) 
3 A Zone lnw50dBAI 
4 A Zone C11w50 dBAl 
5 A Zone caw50dBA) 
6 A Zone, Zevenbercen law 50 dBA) 
7 A Zone, ZevenberC1en (Clw 50 dBA) 
6 A Zone. Koekoeksdiik law 50 dBAI 
9 A Zone, Lapdllk low 50dBAI 
10 A Zone, Moerdijk 'ZW. row 50 dBi\) 
11 A Zone, Moerdiik W. law 50 dBAl 
12 A Zone. Strilensas (aw 50 dBAl 
13 A Zone, Strijensas (gw 50 dBA) 
14 A Zone, Schenkeldllk (ow 50 dBAI 
15 A Wonin!l Siulsweg {<1w 55 dBAl 
16 A Woning Roode Vaart law 55 dBA\ 
17 A Wonini:1 Roode Vaart law 55 dBAl 
16 A Roode Vaart 25126 (gw 55 dBA) 
19 A RoO!fe Vaart 34 low55dBA\ 
20 A Gorscllik 2 law50dBA) 
21 A Gorsdljk 617 (gw50 dBA\ 
22 A Koekoeksdilk 718 !ow 50 dBAl 
23 A Koekoeksdijk 9 (Qw50dBA) 
24 A Koekoeksdiik 1 :a (aw 50 dBAl 
25 A Keenewea (!lw50dBAl 
26 A Keeneweg 1 row50dBAl 
27 A Uilendiik 3 (ow 50 dBAl 
26 A Dikkendijk (gw 50 dBA) 
29 A Boerderll KJundert low SC dBAl 
30 A Woonkern Klundert 
31 A Controtepunt 1 AZN 
32 A Controleount 2 AZN 
33 A Controlepunt 3 AZN 
34 A Controleount 4 AZN 
35 A Controleount 5 AZN 
36 A Contraleount 6 AZN 

Bijlage 4_rekenresultaten.xls,Samenvatting 

Bljlage 4 

Ldag 

Hoogte Lijn 1-4 lijn 1-5 Vergunnlng 

5 20,9 20,2 
5 28,4 28.1 24 
5 23.1 23,4 
5 52,9 52.4 
5 52,9 52.4 
5 52,9 52.4 
5 52,9 52,4 
5 52,9 52,4 
5 52,9 52.4 
5 20,9 20,2 
5 20.9 20.2 
5 20,9 20,2 22 
5 20.9 20.2 
5 20,9 20,2 
5 20,9 20,2 30 
5 20,9 20 2 
5 20.9 20,2 
5 28,6 28.4 
5 28.4 28,1 
5 27,3 27,0 
5 26,1 25.9 
5 26,8 29,6 
5 26,5 26.2 
5 25,7 25.4 
5 28.3 27,1 
5 26,8 26,1 
5 27,3 26,2 
5 26,3 25,3 26 
5 23,1 23.4 
5 23,1 23.4 
5 47.1 46,8 48 
5 49,6 50,1 48 
5 50,2 50.2 50 
5 52,8 53,4 52 
5 48,3 48,5 50 
5 52.9 52.4 54 

Blad 1 van 3 



NV afvalverbranding Zuld-nerderland Bljlage 4 

Lavond 
lmmissiepunt Omschrijvlng Hoogte lijn 1-4 lijn 1·5 Vergunning 

1 A Zone, Noordschans raw 50 cfBA\ 5 20J 20,1 
2 A Zone. Klunder! low50 dBAl 5 28,3 28,2 23 
3 A Zone Cow50dBAl 5 22,7 23,1 
4 A Zone low 50dBA\ 5 51 ,7 51,4 
5 A Zone (aw50 dBAl 5 51,7 51.4 
SA Zone. Zevenbemen low 50 dBAI 5 51 ,7 51 ,4 
7 A Zone Zevenberaen raw 50 dBAl 5 51,7 51.4 
BA Zone. Koekoeksdllk law 50 dBAl 5 51,7 51 ,4 
9A Zone. Laodiik laW50dBAl 5 51 ,7 51 ,4 
10 A Zane. Moerdilk ZW. fnw 50 dBAl 5 20,7 20.1 
11 A Zone. Moerdllk W. (!lw 50 dBAl 5 20,7 20,1 
12 A Zone, Slriiensas /ow 50 dBA\ 5 20,7 20.1 22 
13 A Zone, SlrRensas law 50 dBAl 5 20,7 20,1 
14 A Zone, Schenkeldi k (!lW 50 dBAl 5 20.7 20,1 
15 A Wonlno Sluisweo lnw 55 dBAl 5 20,7 20.1 30 
16 A WonlllQ Roode Vaart low 55 dBAl 5 20,7 20,1 
17 A Wonlna Roode Vaart (gw 55 dBA\ 5 20,7 20.1 
18 A Roode Vaart 25/26 lnw 55 dBAl 5 28,5 28.5 
19 A Roode Vaart 34 (!lW 55 dBAl 5 28,3 28,2 
20 A Gorsdilk 2 low 50dBAl 5 27,2 27,1 
21 A Gorsdiik 6/7 low50dBAl 5 26,0 25.9 
22 A Koekoeksdiik 7/8 law 50 dBA\ 5 28,8 29.9 
23 A Koekoeksdilk 9 low50 dBAl 5 26 ,4 26,3 
24 A Koekoeksdlik 12 (gw 50 dBA\ 5 25,5 25,3 
25 A Keeneweo law~dBAl 5 27.9 26.7 
26 A Keenewea 1 (!lw60dBAl 5 26.3 25,7 
27 A Uilendllk 3 raw50dBAI 5 26,9 25,8 
28 A Dikkendiik (aw50 dBAl 5 25.8 24,9 25 
29 A Boerderii Klundert law 50 dBAl 5 22.7 23,1 
30 A Woonkem Klunder! 5 22,7 23,1 
31 A Controleount 1 AZN 5 46.4 46,3 47 
32 A Cantroleount 2 AZN 5 50.1 50,7 48 
33 A Controleount 3 AZN 5 50,6 50,7 50 
34 A Controleount 4 AZN 5 53.4 54,1 52 
35 A Conlrole11unt 5 AZN 5 48 4 48,7 49 
36 A Controleount 6 AZN 5 51.7 51,4 52 

Bijlage 4_rekenresul!aten.xls,Samenvatting Blad 2 van 3 



NV afvalverbranding Zuld-nerderland Bljlage 4 

Lnacht 
lmmlsslepunt Omschrljvlng Hoogte Lijn 1-4 lijn 1-5 Vergunnlng 

1 A Zone. Noordsclla11S (gw 50 dBAl 5 20,0 18,9 
2A Zone, Klundert law 50 dBA) 5 26,1 25,1 22 
3 A Zone law50dBAl 5 22.0 22.2 
4 A Zone l11w50 dBAl 5 51.4 50,5 
5 A Zone 1ow50d8A) 5 51 ,4 50,5 
6A Zone, Zevenberaen !aw 50 dBAl 5 51,4 50,5 
7 A Zone, Zevenbergen (gw 50 dBA) 5 51,4 50,5 
BA Zone, Koekoeksdiik law 50 dBAl 5 51,4 50.5 
9 A Zone, Laodilk (11w50dBAl 5 51 ,4 50,5 
·10 A Zone, Moerdijk ZW. (gw 50 dBAl 5 20,0 18,9 
11 A Zone. Moerdiik. W. law 50 dBAl 5 20,0 18,9 
12 A Zane. Skliensas C!lw 50 dBAl 5 20,0 18,9 22 
13 A Zone. Strlie11sas (<1w 50 dBAl 5 20,0 18,9 
14 A Zone, Schenkeldiik law 50 dBAl 5 20,0 18.9 
15 A Wonino Slulswe<:i row55dBAl 5 20,0 18,9 30 
16 A Woning Roode Vaert low 55 dBAl 5 20,0 18,9 
17 A Wonlno Roode Vaart low 55 dBAI 5 20,0 18.9 
"16 A Roode Vaart 25126 (gw 55 dBA) 5 26.4 25,5 
19 A Roode Vaart 34 law 55 dBAl 5 26,1 25.1 
20 A Gorsdiik 2 Cow 50 dBAl 5 25,1 24,1 
21 A GorsdiJk 6n law50dBA) 5 24,0 23.0 
22 A Koekoeksdllk 718 law 50 dBAI 5 26,3 26,4 
23 A Koekoeksdl]k 9 (gw50 dBA) 5 24.4 23.4 
24 A Koekoeksdiik 12 (aw 50 dBAl 5 23,B 22.7 
25 A Keeneweg (!'.IW50dBAl 5 27.1 25,2 
26 A Keenoweo 1 (owSOdBAl 5 25,6 24.4 
27 A Uilendilk 3 law50dBAl 5 26,2 24,5 
28 A Dikkendiik (Qw50d8A) 5 25,0 23,2 25 
29 A Boerderii Klundert (aw 50 dBAl 5 22.0 22.2 
30 A Woonkem Klundert 5 22,0 22,2 
31 A Conlcolepunt 1 J\ZN 5 46,1 45,8 46 
32 A Controleount 2 AZN 5 47.3 47,8 47 
33 A ConlroJepunt 3 AZN 5 46.1 44 ,9 49 
34 A Controteount 4 AZN 5 46,1 46.5 50 
35 A Controlepunt 5 AZN 5 45,0 44,7 46 
36 A Controleaunt 6 AZN 5 51.4 50.5 52 

Bijlage 4_rekenresultaten.xls,Samenvatting Blad 3 van 3 
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AZN vergunningaanvraag Wm Se lijn 
Rekenresultaten Lamax 

Lllnax lotaal resullaten voor ontvon9ers 
Model: Woax, Incl. lijn S 
Groep: hoo£d9rocp 

IdcntHicatie 
Ontvan9cr 

l A 
2-11 
3-11 
4-A 
S_A 

6 I\ 
1-/\ 
8 II 
9-A 
10_ /I 

ll A 
12- 11 
13 /I 
14- 11 
is::) 

16 l\ 
17- /\ 
18 A 
19-A 
20:::11 

21 A 
22- A 
23 A 
24 A 
25:A 

26 II 
27-A 
28-l\ 
29- A 
ll: A 

32 A 
33-A 
34-A 
35- A 
36)1 

Geonoise VS . ill 

Omschri1vin9 

Zone, Noordschans 
zone, Klundert 
Zone (9w 50 d8(A)) 
zone 
zone 

Zone, Zcvenbe r9en 
Zone, Zevenbergen 
7.onc, Kookoekendij k 
zone, 1.apdlj k 
7.one, Moerdlj k z~1 . 

Zone, Moerdijk w. 
Zone, Std jcnsas 
Zone, Stdjensas 
Zone, Schcnkeldijk 
Woning Slula.,09 

lioning Roode vaart 
Woning Roode Vaart 
Roode Vaart 25/26 
Roode Vaart 38-41 
Corsdijk 2 

Corsdijk 6/7 
Koekockendijk 718 
Koekoekendijk 9 
Koekoekcndljk 12 
Kconcweg 

Kecnewc9 1 
UllendJ.jl< 3 
Dikkendijk 
Kctcldicp 2 
conLrolcpunt AZN 

ConLcolcpunt 2 /\ZN 
Contcolcpunt 3 !\ZN 
Controlepunt 4 MIN 
Controlcpunt S /\ZN 
Conlrolcpunt 6 /\ZN 

(9 ... so 
( 

(9"' so 
lgw 50 

(gw 50 
(gw 50 
(gw 50 
(gw 50 
(gw 50 

(gw 50 
(gw 50 
(gw 50 
(gw 50 
(gw 55 

lgw 55 
(gw 55 
(gw 55 
(gw SS 
(gw SO 

(gw SO 
fgw 50 

(gw 50 
(gw 50 

(gw SO 

(gw 50 
(9" 50 
(gw 50 

Hooqto Avond 

s.o 22,8 22,8 
s.o 26,6 26,6 
s.o 26,8 26, 8 
S,O 25,3 25, 3 
5,0 24,4 24 , 4 

5,0 21 , 5 27, S 
5, 0 29,6 29, 6 
5, 0 28, S 28,S 
5,0 2'1 , 4 27, 4 
5, 0 27,9 27,9 

5, 0 24,6 24, 6 
5, 0 2·1 . 4 2·1 , 4 
5, 0 27 , 6 27, 6 
5,0 25, 2 25,2 
s.o 36, 8 36, 8 

5, 0 36, 0 36,0 
5, 0 35,8 35,8 
5, 0 34,9 34,9 
5, 0 35,0 35,0 
s. 0 33,6 33, 6 

s. 0 32. 5 32,5 
5, 0 36,6 36,6 
5, 0 31. 4 31. 4 
5,0 30.2 J0,2 
5, 0 31, 3 31,3 

5,0 30,2 30,2 
s. 0 29,4 29,4 
5,0 29, 4 29,4 
s.o 27,8 27, 8 
5,0 49,4 49, 4 

5,0 4-,, 8 47,8 
5, 0 59,0 59,0 
5,0 62,4 62,4 
5,0 54,6 54 , 6 
5,0 57,5 57,5 

9PS91S . 01 
Bijlage 5 

Nacht 

22, 8 
26, 6 
26, 8 
25, 3 
24,4 

27,S 
29, 6 
26, S 
27 , 4 
27, 9 

24 , 6 
27,4 
27, 6 
25,2 
36, 8 

36, 0 
3~ . 8 
34 , 9 
35, 0 
33,6 

32,S 
36, 6 
31. 4 
30.2 
31,3 

30,2 
29, 4 
29, 4 
27, 8 
49,4 

47 , 8 
59, 0 
62 . ~ 
54 , 6 
5·1 , 5 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
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NV afvalverbranding Zuid-Nederland (verder: AZN) bedrijft aan de Middenweg op het 
industrieterrein Moerdijk een verbrandingsinstallatie (AVI Moerdijk) voor de thermische 
verwerking van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afvalstromen. De totale 
capaciteit van de AVI Moerdijk is 1.000.000 ton/jaar. 

AZN is voornemens een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) 
aan te vragen voor het realiseren van een 5e lijn. In het kader van deze aanvraag en het 
opstellen van een milieueffectrapportage dienen de emissies naar de lucht, ten gevolge 
van de activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting, in beeld te warden gebracht. 
AZN heeft Royal Haskoning opdracht verleend om aan de hand van de beschikbare 
informatie een inschatting te maken van deze emissies naar de lucht. De bevindingen 
zijn weergegeven in deze rapportage. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beknopte beschrijving gegeven van de beschouwde situaties. 
In hoofdstuk 3 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de relevante emissiepunten, 
waarna vervolgens bepaald is wat de emissies zijn. Het effect van de emissies op de 
luchtkwaliteit wordt beschreven in hoofdstuk 4, waarbij toetsing plaatsvindt aan de 
grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit (verder Wik). Daarnaast vindt in hoofdstuk 4 
toetsing plaats van de verkeersaantrekkende werking aan de Wik. In hoofdstuk 5 wordt 
ingegaan op de depositie van verschillende stoffen in de omgeving van AZN. In 
hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de geurverspreiding en vindt toetsing plaats aan het 
gestelde toetsingskader. Het rapport wordt afgesloten middels conclusies in hoofdstuk 
7. 
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2 BESCHOUWDE SITUATIES 

AZN bedrijft aan de Middenweg op het industrieterrein Moerdijk een verbrandings
installatie (AVI Moerdijk) voor de thermische verwerking van huishoudelijke en daarmee 
vergelijkbare afvalstromen. Ten gevolge van deze activiteiten vinden emissies naar de 
lucht plaats. 

De vergunde situatie ingevolge de Wet milieubeheer, die ten grondslag ligt aan de 
bestaande installatie met vier lijnen, wordt in deze rapportage beschouwd als het 
nulalternatief. De totale capaciteit van de AVI Moerdijk in het nulalternatief is 1.000.000 
ton/jaar. 

Het geheel aan veranderingen en uitbreidingen (waaronder de uitbreiding met een vijfde 
lijn) ten opzichte van het nulalternatief, is feitelijk de voorgenomen activiteit van de 
initiatiefnemer. Echter, voor de duidelijkheid wordt in deze rapportage onder de 
voorgenomen activiteit verstaan: 
• het nulalternatief inclusief de voorgenomen veranderingen en uitbreidingen. 

De voorgenomen activiteit heeft tot doel om verschillende afvalstromen op een bedrijfs
economisch verantwoorde wijze te kunnen verwerken door een verdere optimalisatie 
van de bedrijfsvoering. 

Door het realiseren van een vijfde lijn zal de doorzet van de AVI Moerdijk verhogen. Als 
gevolg hiervan treden er meer emissies naar de omgeving op. Ten opzichte van het 
nulalternatief zal de voorgenomen activiteit dus een grotere doorzet hebben, het aantal 
transportbewegingen op de inrichting en de verkeersaantrekkende werking zullen 
derhalve hoger zijn. 
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Bij het verbranden van afval komen emissies vrij. Deze emissies worden via de 
aanwezige schoorstenen geemitteerd op een hoogte van circa 80 meter boven maai
veld. In paragraaf 3.1 zijn de schoorsteenemissies beknopt beschreven. Daarnaast zijn 
er emissies naar de lucht die afkomstig zijn van transportbewegingen (uitlaatgassen). In 
paragraaf 3.2 zijn de emissies van het transportmateriaal beschreven. 

3.1 Schoorsteenemissies 

Voor het verbranden van afval is het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) van 
toepassing. Dit betekent dat de optredende emissies als gevolg van het verbranden van 
afval zullen moeten voldoen aan de emissie-eisen uit het Bva. In de onderstaande 
tabellen 3.1 en 3.2 is voor de vrachtbepaling uitgegaan van de Bva emissie-eisen. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat het hierbij gaat om hogere emissie-eisen dan in de BREF 
afvalverbranding is aangegeven. De vrachtbepaling is op deze manier uitgevoerd om zo 
geen onderschatting te maken van de emissies. 

Daarnaast is aangenomen dat het afgasdebiet van de 5 verbrandingslijnen gelijk is aan 
elkaar (circa 190.000 Nm3/uur). Bij de verbrandingslijnen 1 tot en met 3 word en in de 
praktijk iets lagere afgasdebieten gemeten. 

Gezien bovenstaande twee punten kunnen zowel de emissies in het nulalternatief als in 
de voorgenomen activiteit als worst case situatie worden beschouwd. 

3.1.1 Nulalternatief 

Ten aanzien van de concentraties van milieuverontreinigende stoffen in de rookgassen 
v66r en na reiniging gelden de emissies zoals weergegeven in tabel 3.1. 
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Tabel 3.1: Overzicht schoorsteenemissies naar de lucht (nulalternatief) 

Component Emissieconcentratie 1> Emissievracht 

Eenheid Emissie- Eenheid Maximale Praktijk 

Eis {dag- vracht waarden 61 

gemiddelde I 

waarden) 

Stof fma/Nm3l 5 fko/uurl 3,800 0,482 

Zuurvonnende gassen 

HCI [mg/Nm3l 10 [kg/uurl 7,600 0 643 

HF [mg/Nm3l 1 [kg/uur] 0,760 0,010 

S02 [mg/Nm3
) 50 [kg/uur] 38,000 0.482 

NOx fmo/Nm3l 200 3) [kg/uurl 152,000 35,341 

NH3 fmg/Nm31 5 fkg/uurl 3,800 1,767 

Zware metalen 

Hg [mg/Nm3l 0,05 4
) [g/uur] 38,000 1,124*10-1 

Cd en Tl [mg/Nm3
) 0,05 4

) [g/uur) 38,000 0,193 

Overige 2J [mg/Nm3
] 0.5 4

) [g/uur] 380,000 4,273 

Onvolledia verbrande koolstofverbindlna ~n 

co fmg/Nm3l 100 fko/uurl 76,000 6,426 

CxHv fmg/Nm3l 10 fkg/uurl 7,600 0, 161 

PCDD/PCDF's als TEQ [ng/Nm3J 0, 1 S) [g/uur] 0,008 1,606*10-5 

1) Teruggerekend naar droge rookgassen bij 0 °C, 101,3 kPa en 11 vol-% 0 2; 

2) Bestaande uit Sb, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Co, Ni, Se en Te; 

3) 100% van de daggemiddelden; 

4) Bemonsteringsperiode van tenminste 30 minuten en ten hoogste 8 uur; 

5) Totale concentratie van dioxinen en furanen, berekend over een bemonsteringsperiode van ten minste 6 

uur en ten hoogste 8 uur; 

6) Praktijkwaarden overgenomen vanuit het milieujaarverslag 2005. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de 

vierde lijn nog niet in werking is (wel vergund). Voor de bepaling van de praktijkwaarden is in dit onderzoek 

aangenomen dat de vierde lijn eenzelfde emissiepatroon zal hebben als de reeds bestaande lijnen. 

Derhalve zijn de praktijkwaarden vermenigvuldigd met een factor 1,33. 

Voorgenomen activiteit 

Ten aanzien van de concentraties van milieuverontreinigende stoffen in de rookgassen 
v66r en na reiniging gelden de emissies zoals weergegeven in tabel 3.2. 
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Tabel 3.2: Overzicht schoorsteenemissies naar de lucht (voorgenomen activiteit) 

Component Emissieconcentratie 1> Emissievracht 

Eenheid Emissie-eis {dag· Eenheid Maximale Praktijk 

gemiddelde vracht waarden 5
> 

waardenl 

Stof fmq/Nm 3l 5 fkq/uurl 4.750 0,602 

Zuurvormende gassen 

HCI [mg/Nm 3
] 10 fkQ/uur] 9,500 0,803 

HF [mg/Nm 3
] 1 [kg/uur] 0,950 0,012 

S02 fmq/Nm3l 50 fkq/uur] 47,500 0,602 

NOx fmq/Nm3l 200 3l fkq/uurl 190,000 44, 177 

NH3 fmq/Nm 3
] 5 fkq/uurl 4,750 2,209 

Zware matalen 

Ha [mg/Nm3] 0,05 4l [g/uur] 47,500 1,406x10·1 

Cd en Tl fma/Nm 3l 0 05 4l fa/uurl 47,500 0,241 

Overiqe 2' fmq/Nm3l 0,5 4l fq/uurl 475,000 5,341 

Onvolledig varbrande koolstofverbindingan 

co [mg/Nm 3
] 100 fkq/uurl 95,000 8,032 

C,H" [mg/Nm 3
] 10 [kg/uur] 9,500 0,201 

PCDD/PCDF's als TEQ [ng/Nm3
] 0, 1 5l [g/uur] 0,010 2,008x10-5 

1) Teruggerekend naar droge rookgassen bij 0 °C, 101,3 kPa en 11 vol-% 02; 

2) Bestaande uit Sb, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Co, Ni, Se en Te; 

3) 100% van de maandgemiddelden; 

4) Bemonsteringsperiode van tenminste 30 minuten en ten hoogste 8 uur; 

5) Totale concentratie van dioxinen en furanen, berekend over een bemonsteringsperiode van ten minste 6 uur en 

ten hoogste 8 uur; 

6) Praktijkwaarden overgenomen vanuit het milieujaarverslag 2005. Hierbij dient te warden opgemerkt dat de 

vierde lijn nog niet in werking was (wel vergund) en de vijfde lijn nog niet is gerealiseerd. Voor de bepaling van 

de praktijkwaarden is in dit onderzoek aangenomen dat de vierde lijn en vijfde lijn eenzelfde emissiepatroon 

zullen hebben als de reeds bestaande lijnen. Derhalve zijn de praktijkwaarden vermenigvuldigd met een factor 

1,67. 

3.2 Emissies van het transportmaterieel 

3.2.1 Nulalternatief 

De emissies van transportmaterieel wordt met name veroorzaakt door de aanvoer van 
afval. Op jaarbasis zullen voor de nulsituatie ongeveer 83.350 transporten per jaar nodig 
zijn voor de aanvoer van afval. Hierbij dient te warden opgemerkt dat daarbij is 
uitgegaan van een laadvermogen circa 12 ton per vrachtwagen. Het aantal 
transportbewegingen binnen de inrichting komt hiermee op ongeveer 166.700 op 
jaarbasis, vol heen en leeg terug. Opgemerkt wordt dat er voor het berekenen van de 
jaaremissie naar lucht is uitgegaan van een gemiddeld aantal transporten en daarmee 
afwijkt van het aantal transporten dat genoemd is in paragraaf 4.7.4 van de hoofdtekst 
van het MER. In paragraaf 4.7.4 (en oak bij de akoestische berekeningen) wordt 
rekening gehouden met piekaanvoeren, zowel in de dag-, avond- als nachtperiode. 

Naast de aanvoer van afval zullen ongeveer 16.425 transporten per jaar nodig voor de 
afvoer van reststoffen. Er wordt vanuit gegaan dat de vrachtwagens leeg aankomen. 
Het aantal transportbewegingen op de inrichting komt hiermee op ongeveer 32.850 op 
jaarbasis. 
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Daarnaast zijn circa 1.825 transportbewegingen per jaar te verwachten voor aanvoer 
van chemicalien en hulpstoffen. Het aantal transportbewegingen op de inrichting komt 
hiermee op ongeveer 3.650 op jaarbasis. 

De emissievrachten als gevolg van de hierboven vermelde transportbewegingen voor de 
nulsituatie zijn uitgewerkt in tabel 3.3. 

Tabel 3.3: Emissiegegevens transportbewegingen (nulalternatief) 

Emissiepunt Component Emissiekental Voertuig Emissieduur 2> Emissievracht 

[g/vkm] 3
> kilometers 1

> [uur/jaar] [kg/uur] 

rkm/iaarl 

Totaal transport NO, 16,56 113.562 8.736 0,22 

(vrachtwagens) PM10 0,47 113.562 8.736 0,006 

Totaal transport NOx 0,76 20.367 1.567 0,010 

(personenauto's) PM10 0,06 20.367 1.567 0,0008 

1) Geschat op basis van de af te leggen afstand binnen de inrichtingsgrenzen waarbij de motor in werking is. 

Aantal kilometers op het terrain is jaarbasis; 

2) Aangenomen is dat de vrachtwagens op de inrichting ongeveer 13 km/uur rijden (modelmatig aangenomen); 

3) De emissiefactoren zijn afkomstig uit de CAR II 7.0 (referentiejaar 2008). 

3.2.2 Voorgenomen activiteit 

Ten behoeve de uitbreiding zullen de vervoersbewegingen op de inrichting gaan 
toenemen. De toename is berekend aan de hand van de bestaande situatie 
(nulalternatief). De toename is berekend op basis van een factor 1,29 (toename is 
290.000 ton/jaar). 

De emissies van transportmaterieel wordt met name veroorzaakt door de aanvoer van 
afval. Op jaarbasis zullen voor de voorgenomen activiteit ongeveer 107.550 transporten 
nodig zijn voor de aanvoer van afval. Hierbij dient te warden opgemerkt dat daarbij is 
uitgegaan van een laadvermogen circa 12 ton per vrachtwagen. Het aantal 
transportbewegingen op de inrichting komt hiermee op ongeveer 215.100 op jaarbasis, 
vol heen en leeg terug. Opgemerkt wordt dat er voor het berekenen van de jaaremissie 
naar lucht is uitgegaan van een gemiddeld aantal transporten en daarmee afwijkt van 
het aantal transporten dat genoemd is in paragraaf 5.2.4 van de hoofdtekst van het 
MER. In paragraaf 5.2.4 (en ook bij de akoestische berekeningen) wordt rekening 
gehouden met piekaanvoeren, zowel in de dag-, avond- als nachtperiode. 

Naast de aanvoer van afval zullen ongeveer 21.188 transporten per jaar nodig voor de 
afvoer van reststoffen (slakken). Er wordt vanuit gegaan dat de vrachtwagens leeg 
aankomen. Het aantal transportbewegingen op de inrichting komt hiermee op ongeveer 
42.376 op jaarbasis. 

Daarnaast zijn circa 2.354 transportbewegingen per jaar te verwachten voor aanvoer 
van chemicalien en hulpstoffen. Het aantal transportbewegingen op de inrichting komt 
hiermee op ongeveer 4.709 op jaarbasis. 
De emissievrachten als gevolg van de hierboven vermelde transportbewegingen voor de 
voorgenomen activiteit zijn uitgewerkt in tabel 3.4. 
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label 3.4: Emissiegegevens transportbewegingen (voorgenomen activiteit) 

Emissiepunt Component Emissiekental Voertuig Emissieduur 21 Emissievracht 

kilometers 11 

[g/vkm] 31 [km/iaar] ruur/jaarl [kQ/uurl 

Totaal transport NO, 16,56 146.469 11.26741 0,22 

(vrachtwagens) PM10 0,47 146.469 11.26741 0.006 

Totaal transport NO, 0,76 26.273 2.021 0,010 

(personenauto's) PM10 0,06 26.273 2.021 0,0008 

1) Geschat op basis van de af te I egg en afstand binnen de inrichtingsgrenzen waarbij de motor in werking is. 

Aantal kilometers op het terrein is jaarbasis; 

2) Aangenomen is dat de vrachtwagens op de inrichting ongeveer 13 km/uur rijden (modelmatig aangenomen): 

3) De emissiefactoren zijn afkomstig uit de CAR II 7.0 (referentiejaar 2008). 

4) Aangezien de gezamenlijke emissieduur van de vrachtwagens meer bedraagt dan het maximaal aantal van 

8.760 uur per jaar, wordt deze bron gemodelleerd als zijnde twee bronnen met ieder een emissieduur van 5.634 

uur per jaar. 
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In Europees verband zijn normen vastgelegd voor de maximum concentratie van een 
aantal stoffen in de buitenlucht. Deze normen zijn voor de Nederlandse situatie sinds 19 
juli 2001 vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit (Ministerie van VROM, 2001 ). Echter op 
15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht 
geworden. De hoofdlijnen van deze nieuwe regelgeving zijn te vinden in hoofdstuk 5, 
titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit hoofdstuk wordt oak wel de 'Wet luchtkwaliteit' 
genoemd (Wik) . Door deze wijziging is het Besluit luchtkwaliteit 2005 en het Meet- en 
rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit 2006 komen te vervallen. De Wik bevat 
luchtkwaliteitsnormen voor de stoffen zwaveldioxide (S02), stikstofoxiden (NOx als N02), 

fijn stof (PM10), koolmonoxide (CO), load (Pb) en benzeen. De Wik geeft bovendien aan 
op welke termijn aan de gestelde normen moeten warden voldaan en welke 
bestuursorganen verantwoordelijkheden hebben bij het realiseren van de normen. De 
normen zijn gebaseerd op recente inzichten van de WHO (World Health Organisation) in 
de mogelijke effecten van luchtverontreinigingen op de gezondheid van de mens. Voor 
bovengenoemde zes stoffen zijn in de Wik grenswaarden opgenomen. Voor de stoffen 
ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen zijn aanvullend richtwaarden 
opgenomen. 

In de Wik is een correctie voor zwevende deeltjes (zeezout) opgenomen. Deze deeltjes 
bevinden zich van nature in de lucht en zijn niet schadelijk voor de gezondheid van de 
mens. Dit betekent voor de toetsing dat de jaarlijkse fijn stof concentratie en het aantal 
overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde verminderd mogen warden 
met de correctie voor de bijdrage van natuurlijke bronnen. Ter hoogte van Moerdijk 
betekent dit dat: 
• De jaargemiddelde achtergrondconcentratie verminderd mag warden met 4 µg/m3

; 

• Het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie verminderd mag 
warden met 6 overschrijdingen. 

In Nederland zijn er eigenlijk twee stoffen van de eerder genoemde stoffen die 
problemen kunnen opleveren met betrekking tot overschrijding van de grenswaarden. 
Het betreft hierbij N02 en fijn stof. Voor fijn stof meet warden opgemerkt dat momenteel 
met name de 24 uurgemiddelde grenswaarde in kleine delen van Nederland 
overschreden wordt. Fijn stof wordt minder be"lnvloed door lokale bronnen en meer door 
grate industriele bronnen (met name uit het buitenland) en diffuse bronnen zeals het 
totale wagenpark en enkele natuurlijke bronnen. Het nemen van maatregelen om de fijn 
stofconcentratie te reduceren, valt dan ook ender het rijksbeleid. N02 wordt 
voornamelijk be"invloed door het wagenpark (verkeersbewegingen). 

Naast de emissies van NOx en stof worden eveneens de overige emissie die bij AZN 
optreden, en tevens in het kader van de Wik van belang zijn, meegenomen ter toetsing 
aan de grenswaarden uit de Wik. De grenswaarden voor de componenten zijn 
opgenomen in de onderstaande tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 : Grenswaarden voor de relevante componenten 

Component Referentie Concentratie Status 

jaar rua/m3
] 

Fijn stof (PM10) 2008 40 Grenswaarde 

50 Grenswaarde 

S02 2008 20 Grenswaarde 

125 Grenswaarde 

350 Grenswaarde 

N02 2008 40 Grenswaarde 

44 Plandremoel 

200 Grenswaarde 

co 2008 10.000 Grenswaarde 

Zware metalen 2008 0,5 Grenswaarde 

(lood) 

Organische 2008 5 Grenswaarde 

componenten 7 Plandrempel 

(benzeen) 

Omschrijving 

Jaaraemiddelde concentratie 
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24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar 

maq worden overschreden 

Jaargemiddelde concentratie 

24 uurgemiddelde dat 3 keer per jaar 

maa worden overschreden 

Uurgemiddelde dat 24 keer per jaar 

maa worden overschreden 

Jaaraemiddelde concentratie (2010) 

Jaaraemiddelde concentratie {2008) 

Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar 

maa worden overschreden 

98 oercentiel van 8 uuraemiddelden 

Jaargemiddelde concentratie 

Jaaraemiddelde concentratie (2010) 

Jaargemiddelde concentratie (2008) 

Voor alle stoffen wordt uitgegaan van 2008 als toetsing omdat 2008 het jaar van 
projectrealisatie is. Verder worden de strengste grenswaarden in dit rapport gehanteerd 
(2010). 

Om een goed vergelijk te kunnen maken tussen de voorgenomen activiteit en het 
nulalternatief worden voor beide situaties dezelfde referentiejaren gehanteerd. 

Voor de verspreidingsberekeningen is, conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007, gebruik gemaakt van standaardmethode 3 voor puntbronnen, zoals toegepast in 
het door KEMA vervaardigde Stacks programmapakket (versie 7.0, update juni 2007) en 
standaardmethode 1 voor verkeersbronnen (CAR II versie 7.0). 

4.2 Uitgangspunten voor toetsing Wik 

Emissies naar de lucht komen bij AZN vrij uit zowel gekanaliseerde emissiebronnen als 
transportbewegingen. De gekanaliseerde emissiebronnen en de emissies afkomstig van 
transportbewegingen zijn in het voorgaande hoofdstuk ge'lnventariseerd en 
gekwantificeerd . Om de invloed op de luchtkwaliteit ten gevolge van de emissies van 
AZN binnen de inrichting vast te stellen zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd. 
Hiertoe is de verspreiding (dispersie) van de emissies uit de gekanaliseerde 
emissiebronnen en de transportbewegingen bepaald. De verspreidingsberekeningen 
zijn uitgevoerd middels het Nieuwe Nationaal Model, zeals toegepast in het door KEMA 
vervaardigde Stacks programmapakket (versie 7.0, update juni 2007). Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de jaargemiddelde achtergrondconcentraties die het Stacks 
rekenmodel hanteert, niet conform de laats beschikbare gegevens zijn. Derhalve 
warden in onderhavig rapport de achtergrondconcentraties uit het CAR 11 rekenmodel 
gehanteerd. 
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Uitgangspunten nulalternatief en voorgenomen activiteit 

De bij de berekeningen gehanteerde aannames en uitgangspunten met betrekking tot 
het nulalternatief en de voorgenomen activiteit zijn weergegeven in onderstaande tabef 
4.2. De bijbehorende scenariobestanden zijn opgenomen in bijlage 2. 

label 4.2: Aannames en uitgangspunten verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 

Klimatologie De klimatologische gegevens van Nederland, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

(99.272, 410.821), zijn representatiefvoor de omgeving. Gehanteerd zijn de 

klimatologische gegevens van 1995 - 1999, zoals voor de toetsing aan de Wik 

qebruikeliik is . Gerekend is met de uur-tot-uur-methode. 

Ruwheidslengte De ruwheidslengte van de omgeving is gesteld op 0,56 meter (berekend door het 

croaramma Stacks). 

Recectorhooate De recectorhooote is aesteld OP 1,5 meter. 

Gebouwinvloed Geen. De oluim zal niet warden be"lnvloed door aanweziqe qebouwen. 

Afmetingen grid De afmetingen van het oppervlak waarin de verspreidingsberekeningen zijn 

uitaevoerd bedraaen: 3.000 x 3.000 meter1l . 

Receotorounten Het aantal receotorounten waarmee aerekend word! bedraaat 1.681 (maxlmaall 

Schoorsteen De schoorstenen zijn benaderd als een puntbron met een hoogte van 80 meter, een 

diameter van 2,7 meter en aeleaen op Rijksdriehoekcoordinaten: 

Nulalternatief Voorcienomen activiteit 

• Schoorsteen 1 (99274,410821); • Schoorsteen 1 (99274,410821); 

• Schoorsteen 2 (99280,410822); • Schoorsteen 2 (99280,410822); 

• Schoorsteen 3 (99278,410829); • Schoorsteen 3 (99278,410829); 

• Schoorsteen 4 (99272,410827) . • Schoorsteen 4 (99272,410827) ; 

• Schoorsteen 5 {99300.410716). 

Transport Transport is gemodelleerd als zijnde een puntbron. De puntbronnen zijn gelegen op 

Ri]ksdrlehoekcoordinaten: 

Nulalternatief Voorgenomen activiteit 

• Shovel (99248,410667); • Shovel (99248,410667); 

• Dumper (99203,410664); • Dumper (99203,410664); 

• Kraan (99231,410579); • Kraan (99231,410579); 

• Vrachtwagens (99340,410830); • Vrachtwagens (99340,410830); 

• Personenauto's (99381,410932). • Personenauto's 199381,410932). 

Emissieduur Nulalternatief Vooraenomen activiteit 

• Schoorstenen 8.300 uur/jaar; • Schoorstenen 8.300 uur/jaar; 

• Shovel 2.555 uur/jaar; • Shovel 5.840 uur/jaar; 

• Dumper 1.643 uur/jaar; • Dumper 5.840 uur/jaar; 

• Kraan 4.380 uur/jaar; • Kraan 4.380 uur/jaar; 

• Vrachtwagens 8.736 uur/jaar; • Vrachtwagens 11.2672) uur/jaar; 

• Personenauto's 1.567 uur/iaar. • Personenauto's 2.021 uur/iaar. 

Emissies schoorstenen Nulalternatief (4 liinen) Voorqenomen activiteit (5 liinen) 

(per schoorsteen) • Stof: 0,95 kg/uur; • Stof: 0,95 kg/uur; 

• S02: 9,5 kg/uur; • S02: 9,5 kg/uur; 

• NOx: 38 kg/uur; • NO,: 38 kg/uur; 

• CO: 19,0 kg/uur; . CO: 19,0 kg/uur; 

• NH3: 0,95 kg/uur; • NH3: 0,95 kg/uur; 

• Zware metalen: 0,095 kg/uur; • Zware metalen: 0,095 kg/uur; 

• Organische componenten: 1,9 • Organische componenten: 1,9 

ka/uur. ka/uur. 
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Parameter Aanname 

Emissies als gevolg van Nulalternatief 

transportbewegingen Shovel: 

• Stof: 0,12 kg/uur; 

• NO.: 2,07 kg/uur; 

Dumper: 

• Stof: 0, 12 kg/uur; 

• NOx: 2,07 kg/uur; 

Kraan: 

• Stof: 0, 12 kg/uur; 

• NOx: 2,07 kg/uur; 

Vrachtwagens: 

• Stof: 0,006 kg/uur; 

• NO.: 0,22 kg/uur: 

Personenauto's: 

• Stof: 0,0008 kg/uur; 

• NOx: 0,010 kg/uur. 

Voorqenomen activiteit 

Shovel: 

• Stof: 0, 12 kg/uur; 

• NOx: 2,07 kg/uur; 

Dumper: 

• Stof: 0, 12 kg/uur; 

• NO.: 2,07 kg/uur; 

Kraan: 

• Stof: 0, 12 kg/uur; 

• NOx: 2,07 kg/uur; 

Vrachtwagens: 

• Stof: 0,006 kgluur: 

• NOx: 0,22 kg/uur; 

Personenauto's: 

• Stof: 0,0008 kg/uur; 

• NOx: 0.010 kq/uur. 

DOD 
_oeg 

DOD 
•OYAL HAIKONING 

1) Gezien de activiteiten binnen de inrichting en de relatief hoge schoorsteen kan het gebied van 3x3 km rondom 

de inrichting aangemerkt worden als het gebied dat onder de invloedssfeer van de inrichting ligt en waarbinnen 

een significante bijdrage aan de luchtkwaliteit verwacht mag worden. 

2) Aangezien de gezamenlijke emissieduur van de vrachtwagens meer bedraagt dan het maximaal aantal van 

8.760 uur per jaar, wordt deze bron gemodelleerd als zijnde twee bronnen met ieder een emissieduur van 

5.634 uur per jaar. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat ammoniak alleen in beschouwing is genomen in 
het hoofdstuk depositie (5), aangezien ammoniak geen deel uit maakt van de Wik. 

4.3 Resultaten en evaluatie Wik ten aanzien van activiteiten binnen de inrichting 

4.3.1 Nulalternatief 

De resultaten van de verspreidingsberekeningen met betrekking tot het nulalternatief 
zijn weergegeven in de tabellen 4.3 en 4.4. Tevens warden de concentratiecontouren 
van fijn stof en N02 in de vorm van een bronbijdrage als gevolg van AZN grafisch 
gepresenteerd. De scenariobestanden van de berekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 2. 

In tabel 4.3 zijn de resultaten opgenomen van de berekeningen voor de 
luchtverontreinigde stoffen conform de Wik, bestaande uit gegevens over de 
jaargemiddelde achtergrondconcentratie, de jaargemiddelde bronbijdrage (ten gevolge 
van de activiteiten) en de som van de achtergrondconcentratie en bronbijdrage. De 
achtergrondconcentratie is de concentratie luchtverontreinigde stoffen, zonder bijdrage 
ten gevolge van de activiteiten. 
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Tabel 4.3: Gemiddelde immissieconcentraties 

Component Grenswaarde Jaargemiddelde 

Wik achtergrond· 

concentratie 

rua/m3
] rua/m3

) 

Fijn stof 1> 40 21 3 

802 20 3,3 

NO, (als N02l 40 20,7 

co 10.000 601 

Zware metalen (load) 0,5 0,019 

Organische componenten 5 0,5 

(benzeen) 

Jaargemiddelde 

bronbijdrage 

rua/m3
) 

0,03 

0,10 

0,57 

0,18 

0,001 

0,02 

CJ CJ CJ 
--0. g 

CJ CJ CJ 

•OVAL HAllCONING 

Jaargemiddelde 

concentratie 

(achtergrond + 

bronbijdrage) 

ruo/m1 

Gem. Max. 

21 ,33 22,56 

3,40 3,57 

21 ,2 22,8 

601 , 18 601 53 

0,020 0,022 

0,52 0,56 

1) In de Wik en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is opgenomen dat een correctie voor de bijdrage van 

natuurlijk fijn stof (dat niet schadelijk is voor de volksgezondheid), kan warden toegepast. Deze correctie is met 

name van toepassing op de bijdrage van zeezout aan de fijn stof concentratie. In de Regaling beoordeling 

luchtkwaliteit 2007 is de correctiemethode uitgewerkt. De aangegeven waarden zijn derhalve inclusief de 

correctie voor zeezout (-4 µg/m 3 voor omgeving Moerdijk); 

In tabel 4.4 zijn de resultaten weergegeven in de vorm van overschrijdingen van de 
grenswaarde. Deze is opgesplitst naar het aantal overschrijdingen van de grenswaarde 
per jaar zonder de aanwezigheid van de activiteit (aantal overschrijdingen ten gevolge 
van de reeds heersende achtergrondconcentratie, dus zonder activiteiten van AZN) en 
het aantal overschrijdingen van de grenswaarde per jaar inclusief de activiteiten. 
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Tabel 4.4: Gemiddelde overschrijding grenswaarde 

000 
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Component Maximaal Gemiddeld aantal overschrijdingen grenswaarde 

toelaatbaar [aantal per laarl 

Overschrijdingen t.g.v. de Overschrijdingen 

(aantal achtergrondconcentratie in aanaevraa ade situatie 

overschrijdingen] aemiddeld maximaal 

S02 3 0 0 0 

24 0 0 0 

NOx (als N02) 18 0 0 0 

Fijn stof1
) 35 11 11 11 

1) In de Wik en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is opgenomen dat een correctie voor het aantal 

overschrijdingen voor de bijdrage van natuurlijk fijn stof (dat niet schadelijk is voor de volksgezondheid), kan 

warden toegepast. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is de correctiemethode uitgewerkt. De 

aangegeven waarden voor het aantal overschrijdingen zijn daarom inclusief de correctie voor zeezout (-6 

overschrijdingen). 

Figuur 5.1: Concentratiecontouren bronbijdrage AZN fijn stof (µg/m3
) in het nulalternatief 
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Figuur 5.2: Concentratiecontouren bronbijdrage N02 (µg/m3
) in het nulalternatief 

Evaluatie resultaten nulalternatief 
De jaargemiddelde grenswaarde uit de Wik bedraagt voor de component N02 vanaf 
2010 40 µg/m3

. Vanaf 2005 geldt voor S02 een jaargemiddelde grenswaarde van 20 
µg/m 3

, waarbij opgemerkt dient te worden dat dit geen humane grenswaarde betreft 
maar een natuurgerichte grenswaarde. Voor PM10 geldt vanaf 2005 een grenswaarde 
van 40 µg/m3

. Voor lood geldt vanaf 2005 een jaargemiddelde grenswaarde van 0,5 
µg/m3 en voor benzeen geldt vanaf 2010 een jaargemiddelde grenswaarde van 5 µg/m3

• 

Uit de resultaten (maximale waarde) van de verspreidingsberekeningen blijkt dater 
geen overschrijdingen worden berekend van de jaargemiddelde grenswaarden van S02 

(3,57 µg/m3
), N02 (22,8 µg/m3

), fijn stof (22,56 µg!m\ lood (0,022 µg/m3
) en benzeen 

(0,56 µg/m3
). 

De 8 uurgemiddelde grenswaarde uit de Wik bedraagt voor de component CO 10.000 
µg/m3

. Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dater geen 
overschrijdingen worden berekend van de 8 uurgemiddelde grenswaarden van CO 
(601,53 µg/m3

). 

Voor S02 geldt vanaf 2005 een uurgemiddelde grenswaarde van 350 µg/m3
. Deze 

uurgemiddelde grenswaarde mag 24 keer per jaar worden overschreden. 
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Op basis van de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dat voor de 
uurgemiddelde concentratie (S02) door de reeds heersende achtergrondconcentratie 
geen overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde worden berekend. Met 
bronbijdrage ten gevolge van de activiteiten bij AZN worden geen extra overschrijdingen 
berekend van de uurgemiddelde grenswaarde. 

Voor 802 geldt tevens vanaf 2005 een daggemiddelde grenswaarde van 125 µg/m3
. 

Deze daggemiddelde grenswaarde mag 3 keer per jaar worden overschreden. Op basis 
van de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dat voor de daggemiddelde 
concentratie (S02) door de reeds heersende achtergrondconcentratie geen 
overschrijdingendagen van de daggemiddelde grenswaarde worden berekend. Met 
bronbijdrage ten gevolge van de activiteiten bij AZN worden geen extra 
overschrijdingsdagen berekend. 

Voor N02 geldt vanaf 2010 een uurgemiddelde grenswaarde van 200 µg/m3
. Deze 

uurgemiddelde grenswaarde mag 18 keer per jaar worden overschreden. Op basis van 
de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dat voor de uurgemiddelde 
concentratie (N02) door de reeds heersende achtergrondconcentratie geen over
schrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde worden berekend. Met bronbijdrage 
ten gevolge van de activiteiten bij AZN worden geen extra overschrijdingen berekend 
van de uurgemiddelde grenswaarde. 

Voor fijn stof geldt vanaf 2005 een daggemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3
. Deze 

daggemiddelde grenswaarde mag 35 keer per jaar worden overschreden. Op basis van 
de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dat voor de daggemiddelde 
concentratie (fijn stof) door de reeds heersende achtergrondconcentratie 11 
overschrijdingsdagen van de daggemiddelde grenswaarde worden berekend. Met 
bronbijdrage ten gevolge van de activiteiten bij AZN worden geen extra 
overschrijdingsdagen berekend. 

4.3.2 Voorgenomen activiteit 

De resultaten van de verspreidingsberekeningen met betrekking tot de voorgenomen 
activiteit zijn weergegeven in de tabellen 4.5 en 4.6. Tevens worden de 
concentratiecontouren van fijn stof en N02 in de vorm van een bronbijdrage als gevolg 
van AZN grafisch gepresenteerd. De scenariobestanden van de berekeningen zijn 
bijgevoegd in bijlage 2. 

In tabel 4.5 zijn de resultaten opgenomen van de berekeningen voor de 
luchtverontreinigde stoffen conform de Wik, bestaande uit gegevens over de 
jaargemiddelde achtergrondconcentratie, de jaargemiddelde bronbijdrage (ten gevolge 
van de activiteiten) en de som van de achtergrondconcentratie en bronbijdrage. De 
achtergrondconcentratie is de concentratie luchtverontreinigde stoffen, zonder bijdrage 
ten gevolge van de activiteiten. 
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label 4.5: Gemiddelde immissieconcentraties 

Component Grenswaarde Jaargemiddelde Jaargemiddelde Jaargemiddelde 

Wik achtergrond- bronbijdrage concentratie 

concentratie (achtergrond + 

bronbijdrage) 

ruo/m31 

rua/m3
) rua/m1 [µg/mll Gem. Max. 

Fiin stof 1l 40 21 ,3 0,05 21.35 21 ,78 

S02 20 33 0, 12 3,42 3,64 

NO, (als N02l 40 20 7 1 05 21,6 24,7 

co 10.000 601 0.23 601,23 601 ,65 

Zware metalen (lood) 0,5 0,019 0,001 0.020 0,023 

Organische componenten 5 0,5 0,03 0,53 0,58 

(benzeen) 

1) In De Wik en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is opgenomen dat een correctie voor de bijdrage van 

natuurlijk fijn stof (dat niet schadelijk is voor de volksgezondheid), kan warden toegepast. Deze correctie is met 

name van toepassing op de bijdrage van zeezout aan de fijn stof concentratie. In de Regeling beoordeling 

luchtkwaliteit 2007 is de correctiemethode uitgewerkt. De aangegeven waarden zijn derhalve inclusief de 

correctie voor zeezout (-4 µg/m 3 voor omgeving Moerdijk); 

In tabel 4.6 zijn de resultaten weergegeven in de vorm van overschrijdingen van de 
grenswaarde. Deze is opgesplitst naar het aantal overschrijdingen van de grenswaarde 
per jaar zonder de aanwezigheid van de activiteit (aantal overschrijdingen ten gevolge 
van de reeds heersende achtergrondconcentratie, dus zonder activiteiten van AZN) en 
het aantal overschrijdingen van de grenswaarde per jaar inclusief de activiteiten. 

label 4.6: Gemiddelde overschrijding grenswaarde 

Component Maximaal Gemiddeld aantal overschrijdingen grenswaarde 

toelaatbaar raantal per iaarl 

Overschrijdingen t.g.v. de Overschrijdingen 

{aantal achtergrondconcentratie in aangevraa Jde situatie 

overschrijdingen] aemiddeld maximaal 

S02 3 0 0 0 

24 0 0 0 

NO, (als N02l 18 0 0 0 

Fiin stof1l 35 11 11 12 

1) In de Wik en Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 is opgenomen dat een correctie voor het aantal 

overschrijdingen voor de bijdrage van natuurlijk fijn stof (dat niet schadelijk is voor de volksgezondheid), kan 

warden toegepast. In de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 is de correctiemethode uitgewerkt. De aangegeven 

waarden voor het aantal overschrijdingen zijn daarom inclusief de correctie voor zeezout (-6 overschrijdingen) . 
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Figuur 5.3: Concentratiecontouren bronbijdrage fijn stof (µg/m3
) in de voorgenomen activiteit 
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Figuur 5.4: Concentratiecontouren bronbijdrage N02 (µg/m3
) in de voorgenomen activiteit 

Evaluatie resultaten voorgenomen activiteiten 
De jaargemiddelde grenswaarde uit de Wik bedraagt voor de component N02 vanaf 
2010 40 µg/m3

. Vanaf 2005 geldt voor S02 een jaargemiddelde grenswaarde van S02 

20 µg/m3
, waarbij opgemerkt dient te worden dat dit geen humane grenswaarde betreft 

maar een natuurgerichte grenswaarde. Voor PM10 geldt vanaf 2005 een grenswaarde 
van 40 µg/m3

. Voor lood geldt vanaf 2005 een jaargemiddelde grenswaarde van 0,5 
µg/m3 en voor benzeen geldt vanaf 2010 een jaargemiddelde grenswaarde van 5 µg/m3

• 

Uit de resultaten (maximale waarde) van de verspreidingsberekeningen blijkt dater 
geen overschrijdingen worden berekend van de jaargemiddelde grenswaarden van S02 

(3,64 µg/m3
), N02 (24,7µg/m3

), fijn stof (21,78 µg/m3
), lood (0,023 µg/m3

) en benzeen 
(0,58 µglm3). 

De 8 uurgemiddelde grenswaarde uit de Wik bedraagt voor de component CO 10.000 
µg/m3

. Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dat er geen 
overschrijdingen worden berekend van de 8 uurgemiddelde grenswaarden van CO 
(601,65 µg/m3

). 
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Voor 802 geldt vanaf 2005 een uurgemiddelde grenswaarde van 350 µg/m3
. Deze 

uurgemiddelde grenswaarde mag 24 keer per jaar warden overschreden. Op basis van 
de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dat voor de uurgemiddelde 
concentratie (S02) door de reeds heersende achtergrondconcentratie geen over
schrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde warden berekend. Met bronbijdrage 
ten gevolge van de activiteiten bij AZN warden geen extra overschrijdingen berekend 
van de uurgemiddelde grenswaarde. 

Voor 802 geldt tevens vanaf 2005 een daggemiddelde grenswaarde van 125 µg/m3
. 

Deze daggemiddelde grenswaarde mag 3 keer per jaar warden overschreden. Op basis 
van de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dat voor de daggemiddelde 
concentratie (S02) door de reeds heersende achtergrondconcentratie geen 
overschrijdingendagen van de daggemiddelde grenswaarde warden berekend. Met 
bronbijdrage ten gevolge van de activiteiten bij AZN warden geen extra 
overschrijdingsdagen berekend. 

Voor N02 geldt vanaf 2010 een uurgemiddelde grenswaarde van 200 µg/m3
. Deze 

uurgemiddelde grenswaarde mag 18 keer per jaar worden overschreden. Op basis van 
de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dat voor de uurgemiddelde 
concentratie (N02) door de reeds heersende achtergrondconcentratie geen over
schrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde warden berekend. Met bronbijdrage 
ten gevolge van de activiteiten bij AZN worden geen extra overschrijdingen berekend 
van de uurgemiddelde grenswaarde. 

Voor fijn stof geldt vanaf 2005 een daggemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3
. Deze 

daggemiddelde grenswaarde mag 35 keer per jaar worden overschreden. Op basis van 
de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dat voor de daggemiddelde 
concentratie (PM 10) door de reeds heersende achtergrondconcentratie 11 
overschrijdingsdagen van de daggemiddelde grenswaarde warden berekend. lnclusief 
de emissies afkomstig van activiteiten van AZN, warden gemiddeld geen extra 
overschrijdingsdagen berekend. Echter, op een aantal punten in het rekengebied is 
echter een overschrijdingsdag extra vastgesteld. Hiermee bedraagt het aantal 
overschrijdingsdagen op een aantal plaatsen 12. Het aantal overschrijdingen van de 
daggemiddelde grenswaarde blijft hiermee onder het maximale toegestane aantal 
overschrijdingsdagen van 35. 

4.4 Resultaten en evaluatie ten aanzien van verkeersaantrekkende werking 

De luchtkwaliteit in een gebied wordt mede bepaald door de reeds heersende 
achtergrondconcentratie met daar bovenop de bijdrage van lokale bronnen. Naast 
industriele activiteiten (AZN) is autoverkeer op omliggende wegen in de omgeving een 
lokale bron van luchtverontreiniging (met name N02 en fijn stof). In de directe omgeving 
van AZN gaat het hier om de Middenweg. Om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit ter 
hoogte van deze weg zijn berekeningen uitgevoerd middels CAR II versie 7.0. Met CAR 
II kan de luchtkwaliteit langs wegen in kaart worden gebracht. Bovenop de invloed van 
de wegen op de luchtkwaliteit komen ook de immissies van de activiteiten zoals deze 
plaatsvinden bij AZN. 

Om een totaal beeld te krijgen van de luchtkwaliteit langs de wegen is de bronbijdrage 
van AZN gecumuleerd met de berekende jaargemiddelde concentratie langs de 
Middenweg. 
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De verkeersintensiteiten Uaar 2006) zijn afkomstig van de verkeerstellingen van het 
havenschap Moerdijk. Door een groeipercentage van 1 % op jaarbasis te hanteren zijn 
de verkeerintensiteiten berekend voor het jaar 2008. In tabel 4. 7 zijn de uitgangspunten 
voor de berekeningen weergegeven. 

Tabel 4.7: Uitgangspunten CAR II berekeningen voor de Middenweg te Moerdijk 

Parameter Omschriiving 

Straatnaam: Middenweq 

Coordinaten: X= 99.643 y = 410.257 

Verkeersintensiteit: Autonoom 3.115 mvt/etm 

Verkeersintensiteit: Autonoom inclusief AZN Nulalternatief Voorgenomen activiteit 

4.715 mvtletm 5.035 mvtletm 

Verdeling autonoom Verdeling van voertuigen: 

30% licht; 10% middelzwaar en 60% zwaar 

Verdelina autonoom inclusief AZN Nulalternatief Voorgenomen activiteit 

Verdeling van voertuigen: Verdeling van voertuigen: 

30,3% licht; 6,6% middelzwaar 30,4% licht; 6,2% middelzwaar 

en 63, 1 % zwaar en 63,4% zwaar 

Snelheidstype: Bultenweg algemeen laemiddeld 60 km/ul 

Wegtype: 2 - weg met op eniae afstand bebouwina 

Bomenfactor: 1 - enkele of aeen bomen lanas de weg 

Afstand tot weaas: 9 en 14 meter voor resoectieveliik N02 en fiin stof 

Fractie staanatie : 0 

Bijdrage vanuit de inrichting Nulalternatief Voorgenomen activiteit 

N02 0,537 µg/m 3 N02 0,819 µg/m 3 

Fiin stof 0,032 uaim3 Fiin stof 0,053 ua/m3 

Voor de verdeling naar type verkeer (licht, middelzwaar en zwaar verkeer) is 
aangesloten bij een gemiddelde verdeling zoals die op dit type wegen mag worden 
verwacht. Ter hoogte van de Middenweg heeft het verkeer een goede doorstroming 
zonder verkeerslichten. Op basis van de handleiding voor CAR II berekeningen is 
daarom uitgegaan voor snelheidstype 'Buitenweg algemeen' waarvoor een gemiddelde 
snelheid geldt van 60 km/uur. De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in 
tabel 4.8. 
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label 4.8: Berekeningsresultaten CAR II voor de beschouwde wegen (exclusief AZN en inclusief 
AZN) 

Componenten Grenswaarde Nulalternatief Voorgenomen activiteit 

Wik Middenwea Middenwea 

Exel. Incl. Exel. Incl. 

N02 Jaaroemiddelde ruo/m3l 40 26,7 29,7 26.7 30.3 

Jaargemiddelde 40 20,7 20,7 20,7 20,7 

achtergrond rua/m31 

Aantal overschrijdingen 18 0 0 0 0 

uurgemiddelde 

arenswaarde [aantall 

Fijn Jaaroemiddelde rl!o/m3i 40 21 ,9 22,2 21 .9 22,7 

stof 1l Jaargemiddelde 40 21,3 21,3 21,3 21,3 

achtergrond rua/m3
] 

Aantal overschrijdingen 35 12 13 12 13 

daggemiddelde 

arenswaarde [aantal] 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 

Moerdijk (Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007): 

• Jaargemiddelde achtergrond concentratie: -4 µg/m 3
; 

• Aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 

Evaluatie resultaten 
Uit de berekeningen blijkt dat ter hoogte van de Middenweg (verkeer en activiteiten 
AZN) geen overschrijdingen worden berekend van de grenswaarden uit de Wik voor 
zowel het nulalternatief als de voorgenomen activiteit. 
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5 DEPOSITIE 
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Depositie is te onderscheiden in droge depositie en natte depositie. Droge depositie is 
het neerslaan van gasvormige of deeltjesvormige stoffen op de bodem onder invloed 
van de zwaartekracht en turbulenties in de atmosfeer. Natte depositie is het op de 
bodem terecht komen van gasvormige of deeltjesvormige stoffen als gevolg van 
uitregenen en uitwassen. Onder uitwassen wordt verstaan het optreden van natte 
depositie als gevolg van regendruppels die op weg naar het aardoppervlak deeltjes 
invangen. Uitregenen is het gevolg van opname van verontreinigingen in het 
wolkenwater. 

Droge en natte depositie zijn (lineair) afhankelijk van de locale immissieconcentratie van 
een bepaalde component. In het voorafgaande is aangegeven dat de jaargemiddelde 
immissieconcentraties ten gevolge van de activiteiten van AZN voor de beschouwde 
componenten gering zijn in verhouding tot de heersende achtergrondconcentraties. Dit 
betekent dat ook de deposities ten gevolge van de installatie gering zal zijn ten opzichte 
van de achtergronddeposities van de verschillende componenten. 

Bijgevolg zullen ook de milieueffecten middels depositie (inclusief de invloed op 
concentraties van deze componenten in het oppervlaktewater) verwaarloosbaar zijn. 
Om de depositie in beeld te brengen zijn berekeningen uitgevoerd. De berekeningen 
hebben hierbij eveneens plaatsgevonden met behulp van Stacks 7 .0, update juni 2007. 
Berekend is de totale depositie (som van de droge depositie en de natte depositie) voor 
de componenten ammoniak, N02 en 802. 

5.1 Uitgangspunten nulalternatief en voorgenomen activiteit 

De bij de berekeningen gehanteerde aannames en uitgangspunten met betrekking tot 
het nulalternatief en de voorgenomen activiteit zijn weergegeven in onderstaande tabel 
5.1. De bijbehorende scenariobestanden zijn opgenomen in bijlage 2. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat dit dezelfde bestanden zijn zoals die gebruikt zijn bij de toetsing 
Wik. 

Tabel 5.1 Aannames en ultgangspunten verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 

Klimatologie De klimatologische gegevens van Nederland, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

(99.272, 410.821 ), zijn representatief voor de omgeving. Gehanteerd zijn de 

klimatologische gegevens van 1995 - 1999, zoals voor de toetsing aan de Wik 

gebruikeliik is. Gerekend is met de uur-tot-uur-methode. 

Ruwheidslengte De ruwheidslengte van de omgeving is gesteld op 0,25 meter (berekend door het 

oroaramma Stacks) 1J 

Receotorhoogte De receotorhoogte is gesteld oo 1,5 meter. 

Gebouwinvloed Geen. De pluim zal niet warden be'fnvloed door aanwezige gebouwen. 

Afmetingen grid De afmetingen van het oppervlak waarin de verspreidingsberekeningen zijn 

uitoevoerd bedraaen: 18.000 x 18.000 meter 2J 

1) De ruwheidslengte is berekend op 0,25 meter. Oil verschilt ten opzichte van de berekeningen in he! kader van 

de toetsing aan de Wik (ruwheidslengte berekend op 0,56 meter). Dit heeft te maken met he! feit dat voor 

depositie een grater gebied is geselecteerd. Het programma rekent op basis van de ingegeven gegevens 

(coordinaten) vervolgens uit wat de ruwheidslengte is; 

2) De berekeningen voor depositie hebben plaatsgevonden in een grater gebied . Oil heeft te maken met het feit 

dat inzichtelijk dient te warden gemaakt wat de invloed is van AZN op de het natuurgebied 'De Biesbosch'. 
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Voor de overige uitgangspunten (specifiek de emissies) wordt verwezen naar hoofdstuk 
4. 

5.2 Resultaten nulalternatief 

In de figuren 5.5, 5.6 en 5.7 zijn de resultaten van de verspreidingsberekeningen 
weergegeven in de vorm van immissiecontouren. 

Figuur 5.5 Depositie ammoniak in mol/ha/jaar In het nulaltematief 

0 2500 
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Figuur 5.6 Depositie N02 In mol/ha/jaar in het nulalternatief 
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Figuur 5.7 Depositie S02 in mol/ha/jaar in het nulalternatief 
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5.3 Resultaten voorgenomen activiteit 
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In de figuren 5.8, 5.9 en 5.10 zijn de resultaten van de verspreidingsberekeningen 
weergegeven in de vorm van immissiecontouren. 

Figuur 5.8 Depositie ammoniak in mol/ha/jaar in de voorgenomen activiteit 
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Figuur 5.9 Depositie N02 in mol/ha/jaar in de voorgenomen activiteit 
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Figuur 5.10: Depositie S02 in mol/ha/jaar in de voorgenomen activiteit 

5.4 Evaluatie resultaten 
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Op basis van de depositie berekeningen is in tabel 5.2 is de depositie ter plaatse van 
het depositiemaximum gebaseerd op Bva-emissie (maximale emissieconcentraties) 
weergegeven. Daarnaast zijn de deposities op een drietal gevoelige objecten bepaald, 
te weten: 
• Hollands Diep Noordelijke oever (habitatrichtlijn); 
• Hollands Diep Zuidelijke oever (vogelrichtlijn); 
• Biesbosch . 
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Tabel 5.2: Depositie ter plaatse van het depositiemaximum gebaseerd op BVA-emissie (maximale emissieconcentraties) en op een drietal gevoelige objecten 

Depositie Hollands Diep/ DepositiemalCimum BVA 

Biesbosch (2006) 'worst-case' 

Totaal (drooa+natl 

Mol/ha/ir Mol/ha/ir 

Achterarondwaarde (2006} 21 Liin 1-4 Liin 5 Liin 1-5 

NOx 1.270 (100%) 64,99 11,29 96,78 

(5,1%) 10,9%) (7,6%) 

NH3 3l 1.180 (100%) 162,87 28,38 189,89 

1.370 (Moerdiik) (13,8%) (2.4%) (16,1%) 

S02 - 60,21 12,8 73,7 

Potentieel <3.000 (100%) 625, 16 113,52 756,88 

zuur rH+l 41 3.170 (Moerdiik) (20,8%) (3 ,8%) (25,2%) 

Totaal 1.970 (100%) 227,86 39,67 286,67 

stikstof [NJ 5
l 2060 IMoerdiikl (11.6%) (2.0%) (14,6%) 

1) Rijksdriehoek coordinaten van het beoordeelde punt: 

- Hollands Diep Noordelijke oever: x = 101.200, y = 414.450; 

Hollands Diep Zuidelijke oever: 

Biesbosch: 

x = 100.300, y = 412.200; 

x = 103.450, y = 414.000; 

Depositie AZN Hollands Diep 

Noordelijke oever 1> 

(Habitatrichtliinl 

Mol/ha/ir 

Liin 1-4 Liin 5 Liin 1-5 

16,45 3,68 20,85 

(1 ,3%) I0,3%) (1,6%) 

5,49 1,34 6,87 

(0.5%) (0,1%) (0,6%) 

10.76 2,67 13,36 

52.79 12,64 66,12 

(1,8%) (0,4%) (2,2%) 

21.94 5,02 27,72 

(1,1%) (0,3%) (1,4%) 

2) Bron: Milieu en Natuurplanbureau (2007) historische Grootschalige Concentraties Nederland; 

3) Verwachte immissiewaarde NH3; NB: de waarde van lijn 1-5 is geen optelsom van de waarden van lijn 1-4 en lijn 5; 

4) berekend door: 1*mol NOx + 2,7*mol NH3 + 2*mol S02: 

5) berekend door: 1*mol NOx + 1*mol NH3. 
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Depositie AZN Hollands Diep 

Zuidelijke oever 1> 

(Voaelrichtliinl 

Mol/ha/ir 

Liin 1-4 Liin 5 Liin 1-5 

30,95 7,21 39,75 

12,4%) I0,6%) (3,1%) 

11,93 2,79 14,9 

(1,0%) (0,2%) (1 ,3%) 

19,43 4,87 24,35 

102,02 24,48 128,68 

(3,4%) (0.8%) (4.3%) 

42,88 10,00 54,65 

(2,2%) (0,5%) (2,8%) 

Depositie AZN Biesbosch 1
> 

Mol/ha/ir 

Liin 1-4 

14,8 

11,2%) 

4,69 

(0,4%) 

9,43 

46,32 

(1,5%) 

19,49 

(1,0%) 

Liin 5 Lijn 1-5 

3,49 18,84 

(0.3%) (1,5%) 

1, 12 5,79 

(0,1%) (0,5%) 

2,28 11,66 

11,07 57,79 

(0,4%) (1 ,9%) 

4.61 24,63 

I0,2%) (1 ,3%) 
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5.5 Cumulatieve effect Essent 

Op aangeven van bevoegd gezag dient eveneens het cumulatieve effect van Essent te 
warden bepaald. In onderstaande tabel 5.3 is hieraan invulling gegeven. Hierbij is 
uitgegaan van de maximale berekende waarden. Derhalve kan gesteld warden dat de 
situatie als worst case kan warden beschouwd. 

Depositie Hollands Depositiemaximum BVA 'worst-case' 

Dieo/ Biesbosch (2006) Totaal (droog+nat) 

Mol/ha/jr Mol/ha/jr 

Achtergrondwaarde Lijn 1-4 

(2006) 2
> 

NO. 1.270 (100%) 64,99 

(5,1%) 

NH3 3l 1.180 (100%) 162,87 

1.370 (Moerdiik) (13,8%) 

so, - 60.21 

Potentieel zuur [H+j 4l <3.000 (100%) 625,16 

3.170 (Moerdijk) (20,8%) 

Totaal stikstof (NJ 5l 1.970 (100%) 227,86 

2060 (Moerdiik) (11.6%) 

1) Rijksdriehoek coordinaten maximale bijdrage Essen!: 

- Gebied Sassenplaat: x = 99.600, y = 414.400; 

Lijn 1-4 

inclusief 

Essent 1> 

84,69 

(6,7%) 

182,57 

(15,5%) 

60,21 

644,86 

(21,5%) 

247,56 

(12,6%) 

Lijn 1-5 Lijn 1-5 

inclusief 

Essent 1> 

96,78 116,48 

(7,6%) (9,2%) 

189,89 209,6 

(16,1%) (17,8) 

73,7 73,7 

756,88 776,58 

(25,2%) (25 9%) 

286,67 306,37 

(14,6%) (15.6%) 

2) Bron: Milieu en Natuurplanbureau (2007) historische Grootschalige Concentraties Nederland; 

3) Verwachte immissiewaarde NH3; NB: de waarde van lijn 1-5 is geen optelsom van de waarden van lijn 1-4 en 

lijn 5; 

4) berekend door: 1*mol NOx + 2,7*mol NH3 + 2*mol 802; 

5) berekend door: 1*mol NOx + 1*mol NH3• 
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6 GEURVERSPREIDING 

Geurvorming bij de installatie zal met name optreden in de loshal (als gevolg van lossen 
van afval in de bunkers) en in het meng- en opslaggebouw (als gevolg van tijdelijk 
opslag van het afval). De vrijkomende geurstoffen warden allen afgezogen en gebruikt 
als verbrandingslucht. Bij de toegepaste verbrandingscondities zullen de geurstoffen 
effectief worden afgebroken. Desondanks zal via de schoorsteen een restemissie 
optreden. 

De overige onderdelen van de installatie zullen geen geurhinder veroorzaken, door het 
ontbreken van geurgevoelige processen zoals onder andere droging, alsmede door de 
hierna genoemde maatregelen: 
• de oven, ketel en rookgasreinigingsinstallatie warden te allen tijde bij een lichte 

onderdruk bedreven ter voorkoming van het ongecontroleerd uittreden van 
rookgassen. Bij een (dreigende) overdruk wordt de installatie automatisch uit bedrijf 
genomen; 

• de loshal en het meng- en opslaggebouw warden uitgerust met een eigen 
afzuigsysteem. De afgezogen lucht wordt toegepast als verbrandingslucht in de 
wervelbedoven. In geval van storingen en onderhoud van de installatie wordt de 
afgezogen lucht naar een aardgasbrander geleid; 

• de deuren van de loshal, het meng- en opslaggebouw en het ketelhuis zullen zoveel 
mogelijk dicht zijn, opdat de gewenste onderdruk in stand wordt gehouden; 

• de deuren in de overige gebouwen worden eveneens zoveel mogelijk dicht 
gehouden. 

Samenvattend kan gesteld warden dat de emissie van geur alleen zal plaatsvinden via 
de schoorstenen op een hoogte van 80 meter boven maaiveld gedurende 8.300 uur per 
jaar. Voor de nulsituatie wordt de geuremissie van vier schoorstenen in beschouwing 
genomen. Voor de voorgenomen activiteit wordt de geuremissie van vijf schoorstenen in 
beschouwing genomen. 

6.1 Geuremissie 

Er zijn geen geuremissiecijfers beschikbaar van AZN. Op basis hiervan is besloten om 
aan te sluiten bij de geuremissie van vergelijkbare verbrandingsinstallaties. De 
geschatte omvang van de geuremissie is gebaseerd op de gemiddelde geuremissie die 
in de praktijk gemeten is bij andere verbrandingsinstallaties. De geuremissie uit een 
schoorsteen bedraagt circa 65 x 106 ge/uur. 
Voor het nulalternatief bedraagt de totale geuremissie uit de vier schoorstenen van AZN 
derhalve circa 260 x 106 ge/uur. 
Voor de voorgenomen activiteit bedraagt de totale geuremissie uit de vijf schoorstenen 
van AZN circa 325 x 106 ge/uur. 

De geuremissie vormt de basis voor de berekening van de geurconcentratie op 
leefniveau ter bepaling van de potentiele hinder die kan optreden in de omgeving. 

De resultaten van de geurverspreidingsberekeningen zijn weergegeven in paragraaf 6.4. 
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6.2 Toetsingskader 

Het huidige overheidsbeleid ten aanzien van het beperken van geurhinder is in een brief 
van de Minister van VROM van 30 juni 1995 verwoord. Met deze brief wordt afstand 
genomen van de strikte toepassing van in het verleden gehanteerde percentielwaarden 
met een normerende status. Als algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd het 
voorkomen van (nieuwe) hinder. Daarvan afgeleid is de volgende beleidslijn te geven: 
• Als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
• Als er we/ hinder is, worden maatregelen op basis van het BBT principe (best 

beschikbare techniek principe) afgeleid; 
• De mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, 

hinderenquete, klachtenregistratie et cetera; 
• De mate van hinder, die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd 

gezag. 

In de NeR zijn voor belangrijke bedrijfscategorieen de geursituaties uitgewerkt in de 
Bijzondere Regelingen. Het strengste toetsingskader wat voor dergelijke bedrijven wordt 
gehanteerd is 1 ge/m3 als 98-percentiel. In dit onderzoek is derhalve een toetsingskader 
van 1 ge/m3 als 98-percentiel aangehouden. 

6.3 lnvoergegevens verspreidingsberekeningen 

De algemene uitgangspunten voor de verspreidingsberekening zijn weergegeven in de 
tabel 6.1. De gehanteerde invoergegevens voor zowel de nulsituatie als de 
voorgenomen activiteit zijn weergegeven in tabel 6.2. De scenariobestanden van de 
berekeningen zijn opgenomen in bijlage 3. 

label 6.1: Uitgangspunten verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 

Klimatologie De klimatologische gegevens van Schiphol zijn representatief voor de omgeving. 

Gehanteerd zijn de klimatologische gegevens van 2001-2006. 

Gerekend is met de uur-tot-uur-methode. 

Receptorhoogte Voor de receptorhoogte is 1.5 meter aehanteerd. 

Ruwheidlengte De ruwheidlengte bedraagt gezien het gebied 0,56 meter (word! berekend door het 

programma Stacks) 

Afmetingen grid De afmetingen van het oppervlak, waarin de verspreidingsberekeningen zijn 

uitaevoerd. ziin: 3.000 meter bii 3.000 meter. 1
> 

1) Gezien de activiteiten binnen de inrichting en de relatief hoge schoorsteen kan het gebied van 3x3 km rondom de 

inrichting aangemerkt worden als het gebied dat onder de invloedssfeer van de inrichting ligt en waarbinnen een 

significante bijdrage aan de luchtkwaliteit verwacht mag worden. 

label 6.2: Gehanteerde invoergegevens 

Situatie Emissiepunt Geur-

emissie 

fx106 Ge/uurl 

Nulsituatie Schoorsteen 260 

Voorgenomen Schoorsteen 325 

activiteit 
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Warmte-

inhoud 

fMWl 

9,2 

9,2 

Emissie- Afgas- Afgas 

hoogte 

fm] 

80 

80 

debiet Temp. 

fNm3/uurJ r•c1 

190.000 136 

190.000 136 
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6.4 Resultaten en toetsing 
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Uit de verspreidingsberekeningen blljkt dat de geurimmissiecontour van 1,0 ge/m3 als 
98-percentieJ ten gevolge zowel het nulalternatlef als de voorgenomen activiteit niet 
waarneembaar is. Hierdoor kan deze geurimmissiecontour niet op een geografische 
kaart van de omgeving worden weergegeven. De geurconcentratie bij de 
dichtstbijgefe.gen aaneengesloten woonbebouwingen van Klundert, Strijensas en 
Moerdijk is dan ook lager dan 1 ge/m3 als 98-percentiel. De maximale geurconcentratie 
ten gevolge van het nulalternatief bedraagt 0,043 ge/m3 als 98-percentiel. De maximale 
geurconcentratie ten gevolge van de voorgenomen activiteit bedraagt 0,052 ge/m3 als 
98-percentiel. Dit betekent dat geen geurhinder in de omgeving te verwachten is als 
gevolg van de activiteiten. 
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AZN bedrijft aan de Middenweg op het industrieterrein Moerdijk een verbrandings
installatie (AVI Moerdijk) voor de thermische verwerking van huishoudelijke en daarmee 
vergelijkbare afvalstromen. De totale capaciteit van de AVI moerdijk is 1.000.000 
ton/jaar. Ten gevolge van deze activiteiten vinden emissies naar de lucht plaats. 

Het betreft hierbij voornamelijk de emissie van stof, S02 , NOx en CO. In mindere mate 
kunnen tevens emissies van diverse andere componenten (VOS, Hg, Cd, HCI, HF en 
NH3) plaatsvinden. Deze emissies worden allen via de centrale schoorsteen in de 
atmosfeer gebracht. Naast deze emissies vinden ook verbrandingsemissies plaats als 
gevolg van verkeersbewegingen (vrachtwagens). Het gaat hierbij in hoofdzaak om de 
emissies van fijn stof en N02 . 

Bij AZN vindt verbranding plaats van afval, waarbij het Besluit verbranden afvalstoffen 
(Bva) van toepassing is. Het Bva stelt emissie-eisen waaraan een 
verbrandingsinstallatie moet voldoen. De installatie van AZN zal voldoen aan de 
emissie-eisen conform Bva. Deze emissie-eisen zijn dan ook als uitgangspunt gebruikt 
voor het berekenen van de emissievrachten. 

De emissies die optreden bij het verbranden van afval kunnen effect hebben op de 
luchtkwaliteit. Derhalve heeft, voor de relevante componenten, een toetsing van de 
activiteiten plaatsgevonden ten aanzien van de Wet luchtkwaliteit. Het gaat hierbij om de 
componenten S02 , fijn stof, N02 , CO, lood en benzeen. Uit de verspreidings
berekeningen is gebleken dat wordt voldaan aan de grenswaarden van de Wet 
luchtkwaliteit. 

Tevens is gekeken naar de luchtkwaliteit als gevolg van verkeersaantrekkende werking ter 
hoogte van de Middenweg. Uit de resultaten blijkt dat wordt voldaan aan de jaar
gemiddelde grenswaarde voor N02 en fijn stof en de uur- (N02) en daggemiddelde (fijn 
stof) grenswaarde. 

Daarnaast blijkt uit de verspreidingsberekeningen dat de geurimmissiecontour van 1,0 
ge/m3 als 98-percentiel niet waarneembaar is. Er kan derhalve worden gesteld dat wordt 
voldaan aan het gestelde toetsingskader. 
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Bijlage 1 
lnvoerbestanden Berekeningen Stacks 
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Nulalternatief 
SCHOORSTEENEMISSIES 

Component .Emissiec:onrontrat i"' 11 

Eenheid 

St of mQ/Nm
3
1 

Zuurvorrriende gassen ·-- -· 
-

HCI ma/ Nm
3l 

HF ' ma/Nm
31 

S02 ma/Nm
3 l 

NOx ' ma/Nm
31 

NH, rnCl/Nm
3J 

... - - --
Zware metalen •· 
Hg ma/Nm~ l 
Cd en Tl ma/ Nm

31 
Overige2

) [mg/Nm
3

] 

Onvolledig verbrande 
lr<>nf<:t·nfv<>rbindinn,,,., 

co maf Nm
31 

C~H1 [mg/Nm
3

] 

PCDDIPCDF' s als TEQ na/ Nm
3
1 

VERKEEREM ISSIES 

-
Situatie 

Activiteit -
Shovel 1175% van vermogen] 

Dumper [75% van vermogen] 

Kraan (75% van vermogen] 

Situatie 

Activiteit 

Vrachtwagen afvoer van slakken naar water 

Vrachtwagen afvoer van slakken naar weg 

Vrachtwagen aanvoer afval 

Vrachtwagen afvoer vlie.gas 

Vrachtwagen totaal 

Personenauto 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport 

debiet 

Emissievracht 

Em Issie- Eenheid 

Els (dag-
gemlddelde 
waardenl 

5 [kg/uur] 
- -

lo 

10 [kg/uur] 

1 [kg/uur] 

50 [kg/uur] 

200 [kg/uur] 

5 [kg/uur] 
-

0,05 [g/uur] 

0,0 5 [gfuur] 

0 ,5 (g/u ur] 

I 

100 [kg/u ur] 

10 (kg/u ur] 

0,01 (g/u ur] 

Emissiekental 

(g/kWh) 

PM10 0,54 

NOx 9,2 

PM10 0,54 

NOx 9,2 

PM10 0,54 

NOx 9,2 

Emissiekental 

{g/vkm] 

PM10 0,47 

NOx 16.56 

PM10 0,47 

NOx 16.56 

PM10 0,47 

NOx 16.56 

PM10 0,47 

NOx 16,56 

PM10 

NOx 

PM10 0,06 

NOx 0,76 

190000 Nm3/uur,droog 

Berekenlng praklljkwaarden 

Maximale vracht Praktijk totaal 1 lijn 
waarden 

kg/jaar kg/uur 

3, 800 0,482 3000 0,1 20 
··- -

7 ,600 0 ,643 4000 0,161 

0 ,760 0,01 0 62 0,002 

38, 000 0,482 3000 0,1 20 

152, 00 0 35,341 220000 8,835 

3,800 1,767 11 000 0,442 
,-

-
38 ,000 1, 124E-01 0,7 2,81 E-02 

38,000 1 ,928E-01 1.2 4,82E-02 

380 ,00 0 4,273 
26,6 1,07E+OO 

76, 000 6,426 40000 1,6064257 

7 ,6 00 0, 161 
1000 0,0401606 

0 ,008 1,606E-05 0,0001 4,02E-06 

Tota al 
Bron emissiekental Vennogen Bedrijfstijd 

vennogen 

(kW] [kW] [uurfjaar] 

TNO 300 225 2.555 

TNO 300 225 2.555 

TNO 300 225 1.643 

TNO 300 225 1.643 

TNO 300 225 4.380 

TNO 300 225 4.380 

Bron emissiekental Afstand Gem. snelheid Voertuigbewegingen 

[m] [km/uur] [aantal/jaar) 

CAR 300 13 8760 

CAR 300 13 8760 

CAR 400 13 24090 

CAR 400 13 24090 

CAR 600 13 166700 

CAR 600 13 166700 

CAR 350 13 3650 

CAR 350 13 3650 

203200 

203200 

CARii 225 13 90520 

CARii 225 13 90520 

-81.1-

bed rijfsd u u r 8300 uur/jaar 

4 lljnen 

kg/uur 

0,482 

0,643 

0,01 0 

0,482 

35,341 

1.767 

1,124E-01 

0,193 

4,273 

6,426 

0,161 

1,606E-05 

kWh Emissie 

[kWl'lfjaar) [kgfjaar) 

574.875 310 

574.875 5.289 

369.563 200 

369.563 3.400 

985.500 532 

985.500 9.067 

Voertuigkilometers Emissie 

lkmfjaar] [kgfjaar) 

2628 1,2 

2628 43,5 

9636 4,5 

9636 159.6 

100020 47,1 

100020 1656.1 

1278 0.6 

1278 21,2 

113562 53 

113562 1880 

20367 1,3 

20367 15,5 

Tijd 

- [uurfjaar] 

2.555 

2.555 

1.643 

1.643 

4.380 

4.380 

Tijd 

[uurfjaar) 

202 

202 

741 

741 

7.694 

7.694 

98 

98 

8736 

8736 

1.567 

1.567 

(_ 

~ 
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Voorgenomen activ1te1t 
SC HOO RSTEENEMISSI ES 

Component Emissjcrnncentratie 11 

Eenheid 

St of mq/Nm 3
] 

-Zuurvormende gassen 

HCI mq/Nm
3
1 

HF ma/Nm
3
l 

S02 ma/Nm
3
1 

NOx ma/Nm
3
1 

NH3 ma/Nm
3
1 

Zware metalen 

Hg mq/Nm
3
1 

Cd en Tl ma/Nm
3
1 

Overige21 (mg/Nm
3

) 

Onvolledig verbrande - -
I 

lcnnlc:.~ofverbindinaen -
co ma/Nm

3
1 

CxHy [mg/Nm
3

] 

PCDD/PCDF's als TEQ foa/Nm
3
1 

VERKEEREMISSIES 

Situat.ie 

Activitelt 

Shovel 175% van vermogen) 

Dumper f75% van vermogen] 

Kraan [75% van liermogen] 

Situatie - -- - - -.. - - - -
Actlweit - -
Vrachtwagen alvoer van slakken naar water 

Vrachtwagen .afvoer van slakken naar weg 

Vrachtwagen aanvoer afval 

Vrachlwagen afvoer vliegas 

Vrachtwagen totaal 

Personenauto 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport 

debiet 

Emissievracht 

Emissie- Eenheid 

Es (dag-
gemiddelde 
waardenl 

5 [kg/uur] 

10 [kg/uur] 

1 [kg/uur) 

50 [kg/uur] 

200 [kg/uur] 

5 [kg/uur] 

0,05 [g/uur] 

0 ,05 [g/uur] 

0.5 [gluur] 

-
. 

100 [kg/uur] 

10 [kgluur) 

0 ,01 [g/uur] 

Emissiekental 

fg/l<Wh) 

PM10 0,54 

NOx 9,2 

PM10 0,54 

NOx 9.2 

PM10 0.54 

NOx 9,2 

Emissiekental 

[g/vk:m] 

PM10 0.47 

NOx 16.56 

PM10 0,47 

NOx 16,56 

PM10 0,47 

NOx 16,56 

PM10 0,47 

NOx 16,56 

PM10 

NOx 

PM1 0 0,06 

NOx 0,76 

190000 Nm3/uur,droog 

Berekening praktljkwaarden 

Maximale vracht Praktijk totaal 1 lijn 
waarden 

kg/jaar kg/uur 

4,750 0,602 3000 0, 120 

9,500 0 ,803 4000 0,161 

0,950 0,012 62 0,002 

47 ,500 0,602 3000 0,120 

190,000 44, 177 220000 8,835 

4,750 2 ,209 11000 0,442 

47,500 1,406E-01 0,7 2,81 E-02 

47,500 2.41 OE-01 1,2 4,82E-02 

475,000 5 ,341 
26,6 1,07E+OO 

-
-

95,000 8,032 40000 1,6064257 

9 .500 0 ,2 01 
1000 0,0401606 

0.010 2,00BE-05 0,0001 4,02E-06 

Bron emissi~kental 
Tota al 

Vennogen Bedrijfstijd 
vermogen 

(kWJ (kWJ [uurf)aar] 

TNO 300 225 5.840 

TNO 300 225 5.840 

TNO 300 225 5.840 

TNO 300 225 5.840 

TNO 300 225 4.380 

TNO 300 225 4.380 

Bron emissiekental Afstand Gem. snelheid Voertuigbewegin_gen 

[m) [km/uur] [aanla!Jja·ar] 

CAR 300 13 11300 

CAR 300 13 11300 

CAR 400 13 31076 

CAR 400 13 31076 

CAR 600 13 215000 

CAR 600 13 215000 

CAR 350 13 4709 

CAR 350 13 4709 

262085 

262085 

CAR II 225 13 116771 

CAR II 225 13 116771 

- B 1.2 -

bedrijfsduur 

4 lijnen 

kg/uur 

0.482 

0.643 

0.010 

0.482 

35,341 

1,767 

1, 124E-01 

0,193 

4,273 

6.426 

0,161 

1,606E-05 

kWh 

[kWhljaar] 

1.314.000 

1.314.000 

1.314.000 

1.314.000 

985 .500 

985.500 

Voertuigkilometers 

[kmf)aar) 

3390 

3390 

12430 

12430 

129000 

129000 

1648 

1648 

146469 

146469 

26273 

26273 

8300 uur/jaar 

5 lljnen 

kg/uur 

0,602 

0,803 

0,012 

0,602 

44.177 

2,209 

1.406E-01 

0,241 

5,341 

8,032 

0,201 

2.008E-05 

Emissie 

(kgf)aar) 

710 

12.089 

710 

12.089 

532 

9.067 

Emissie 

[kgljaar) 

1,6 

56,1 

5,9 

205.8 

60,8 

2136.0 

0,8 

27,3 

69 

2425 

1,7 

20,0 

Tijd 

[uur/jaar] 

5.840 

5.840 

5.840 

5.840 

4.380 

4.380 

Tijd 

.(uurljaar] 

261 

261 

956 

956 

9.923 

9.923 

127 

127 

11267 

11267 

2.021 

2.021 

-

-
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Nulsituatie 

KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 10:01:13 
datum/tijd journaal bestand: 21-5-2008 10:55:51 
DEELTJESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

4 ug/m3 jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage 
met 6 dagen 
PMlO-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -10 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 99272 410821 
opgegeven emissie-bestand D:\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 le jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-ctata 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 
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 99272.2 410822.0 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 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(mrn) FIJN STOF 

1 (-15- 15) : 2381. 0 5.4 3.4 107.70 24 . 1 
2 ( 15- 45) : 2396.0 5.5 3.6 90.70 25 . 1 
3 ( 45- 75): 3853.0 8.8 4.1 98.20 28.7 
4 ( 75-105): 2717.0 6.2 3.4 101. 95 30.7 
5 (105-135): 2679. 0 6.1 3.3 226.15 29. 8 
6 (135-165): 2933.0 6.7 3.5 314.80 28 . 7 
7 (165-195): 4281. 0 9.8 4. 2 484.95 26. 3 
8 (195-225): 6104.0 13. 9 4. 8 737.35 24 . 8 
9 ( 225-255) : 5818.0 13.3 5.3 805.25 24.3 

10 (255-285): 4592.0 10.5 4. 4 495.95 22 . 9 
11 (285-315): 3280.0 7.5 4.0 285.55 22.7 
12 (315-345): 2766.0 6.3 3.6 163.45 22.4 
gemiddeld/som: 43800.0 4.2 3912.10 25.6 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 
Bodemvochtigheid-indezD: 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) Ci: 0. 20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m) C: 0.5602 
Terreinruwheid [m) op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 9S5915.01/R0011/Nijm 
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Hoogte berekende concentraties [m] D: 1.5 
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Gemiddelde veldwaarde concentratie [ ug/rn3] 0: 21.65627 (incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 21.88755 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 128.84240 

Coordinaten (x,y)O: 99347, 410521 
Daturn/tijd (yy,mm,dd,hh) O: 1999 12 18 15 

Aantal bronnen O: 9 

********* Brongegevens van bron 0: 1 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

X-positie van de bron [ m] D: 99274 
Y-positie van de bron [~ 0: 410821 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [~ 0: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 2.70 
Uitw. schoorsteendiarneter (top) O: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nrn3) 0: 52.78 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 13.81 
Ternperatuur rookgassen (K) 0: 409.00 
Gem. warmte ernissie over bedrijfsuren (MW) D: 9.18 
Aantal bedrijfsuren: 41445 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000263890 
Warrnte output-schoorsteen [MW] 0: 9.2 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/s] O: 52.8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] 0: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [Kl 0: 409.0 

cumulatieve ernissie over alle voorgaande bronnen: 0.000263890 

********* Brongegevens van bron O: 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-positie van de bron [ m] 0: 
Y-posi tie van de bron [ rn] 0: 
Schoorsteenhoogte (tov rnaaiveld) [ml 0: 

99280 
410822 

80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nrn3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Ternperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte ernissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een ernissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 9.2 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 52.8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] C: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ K] 0: 409. 0 

curnulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0: 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-positie van de bron [ m] 0: 
Y-positie van de bron [ m] 0 : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [rn] 0: 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 
Uitw. schoorsteendiarneter (top) O: 

99278 
410829 

80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52.8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] 0: 13.8 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0 : 409. 0 
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52.78 
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9.18 
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cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron O: 4 
** PUNTBRON ** schoorsteen 4 

X-posi tie van de bron [ m] D: 
Y-positie van de bron [ m] 0: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 
Inw. schoorsteendiarneter (topJD: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 

99272 
410827 

80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volurneflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] O: 52.8 
Uittree snelheid rookgassen [m/~ D: 13.8 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 409. 0 

0: 
D: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0: 5 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bron [~ 0: 99248 
Y-positie van de bron [ml O: 410667 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 3.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde ernissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MW] 0 : 0.1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 1. 0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] D: 0.0 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 283. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron [I: 6 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [ m] D: 99203 
Y-positie van de bran [ m] 0 : 410664 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 3.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW) D: 0 .1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 1. 0 
Uittree snelheid rookgassen [m/~ D: 0.0 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 283. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron D: 
** PUNTBRON ** kraan 

X-positie van de bron [m) 0 : 
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52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41461 

0.000263890 

0.001055560 

1. 00 
0.01 

283.00 
0.12 
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0.000033750 
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1. 00 
0.01 

283.00 
0.12 

8221 
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Y-positie van de bron [~ D: 410579 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [~ D: 3.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s) D: 1. 0 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s) 0 : O. 0 
Rookgas-temperatuur [Kl O: 283. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 8 
** PUNTBRON ** vrachtwagen 

X-positie van de bron [m) 0 : 99340 
Y-positie van de bron [ m] 0 : 410830 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [~ O: 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw . schoorsteendiameter (top)O: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 0.1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s) 0 : 0.0 
Rookgas-temperatuur [Kl 0: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0: 9 
** PUNTBRON ** personenauto 

X-positie van de bron [ m] 0: 99381 
Y-positie van de bron [ m] 0 : 410932 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 11.00 

1. 00 
0.01 

283.00 
0.12 

21889 

0.000033750 

0.001156810 

1. 00 
0.01 

283.00 
0.12 

43686 

0.000001700 

0. 001158510 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.01 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.12 
Aantal bedrijfsuren: 7802 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg /s) 0. 000000230 
Warmte output-schoorsteen [MW) 0 : 0.1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] IJ: 1. 0 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] 0: 0. 0 
Rookgas-temperatuur [Kl 0 : 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.001158740 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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•OYAL HAIKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: 

starttijd: 11:27:30 

802 

daturn/tijd journaal bestand: 21-5-2008 11:35:47 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke rneteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 99272 410821 
opgegeven ernissie-bestand D:\Stacks70\Input\ernis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Gerekend ls meL heL MNP scenario van 2007 (uleuwe BGE sceudr.Lo) 

Er is gerekend met de GCN-waarden van 2010 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 99272.2 410822.0 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2008 

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

Aantal uren waarrnee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkornen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
sektor(van-tot) uren 

1 (-15- 15): 2381.0 
2 ( 15- 45) : 2396.0 
3 ( 45- 75): 3853.0 
4 ( 75-105): 2717. 0 
5 (105-135): 2679.0 
6 (135-165): 2933.0 
7 (165-195): 4281.0 
8 ( 195-225) : 6104.0 
9 ( 225-255) : 5818.0 

10 (255-285): 4592.0 
11 (285-315): 3280.0 
12 (315-345): 2766.0 
gerniddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 

% ws neerslag(rnrn) 

5.4 3.4 107.70 
5.5 3.6 90.70 
8.8 4.1 98.20 
6.2 3.4 101. 95 
6.1 3.3 226.15 
6.7 3.5 314.80 
9.8 4.2 484.95 

13.9 4. 8 737.35 
13.3 5.3 805.25 
10.5 4.4 495.95 

7.5 4.0 285.55 
6.3 3.6 163.45 

4.2 3912.10 

Bodernvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten D 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [ m) [1: 0. 5602 

S02 

2.5 
2.4 
2.8 
3.4 
3.6 
4.2 
3.9 
3.2 
3.1 
3.1 
3.1 
2.9 
3.2 

(ug/m3) 

Terreinruwheid [m) op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genornen 
Hoogte berekende concentraties [ rn) D: 1. 5 

Gerniddelde veldwaarde concentratie [ ug/m3) O: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreekslJ: 

Coordinaten (x, y) D: 100772, 411121 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)O: 1998 6 2 18 

Aantal bronnen 0: 4 

********* Brongegevens van bron 0 : 1 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

X-positie van de bron [~ 0: 99274 
Y-positie van de bron [ m] 0: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ m] 0 : 
Inw. schoorsteendiameter (top) U: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 

410821 
80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3 /s] D: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [m/aj D: 13.8 
Rookgas-temperatuur [Kl D: 409. 0 

D: 
D: 
D: 
O: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron D: 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-positie van de bron [ m] D: 99280 
Y-posi tie van de bron [ m] 0: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ m] 0: 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 

410822 
80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [ MW] [J: 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52.B 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] D: 13.8 
Rookgas-temperatuur [ K] 0: 409. 0 

D: 
Cl: 
D: 
D: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bran D: 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-positie van de bron [ m] 0 : 
Y-posi tie van de bron [ m] 0: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [~ D: 
Inw. schoorsteendiameter (top) D: 

99278 
410829 

80.0 
2.70 

Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52.8 
Uittree snelheid rookgassen [m/aj 0 : 13.8 
Rookgas-temperatuur [ Kl Cl: 409. 0 

O: 
O: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron D: 
** PUNTBRON ** schoorsteen 4 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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13. 81 

409.00 
9.18 
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0.002638890 

52.78 
13.81 

409.00 
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41507 

0.002638890 
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X-posi tie van de bron [ ml U: 
Y-positie van de bron [ mJ n : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveldl [ Ill} 0 : 
Inw . schoorsteendiameter (top) O: 
Uitw. schoorsteendiameter (topJ ll: 

99272 
410827 

60.0 
2 . 70 
2.80 

Gem. volume flux over bedrij fsu.re11 (Nm3) 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. waxmte emissie over pedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrljfsu en : (kg/s) 
warmte output-schoorsteen [ MW] 0 : 9 . 2 
Roo·kgasdebiet [ normaal m3/s] U: 52. 6 
Uittree snelheid rookgassen [m/~ D: 13.6 
Rookgas-temperatuur [ K) D: 4 09 . 0 

0 : 

D: 
0 : 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen : 

Luchtkwaiiteitsonde12oek vijfde verbrandingsrijn 
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ROYAL HAIKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie : 

starttijd: 10:56:15 

N02 

datwn/tijd journaal bestand: 21-5-2008 11:27:09 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 99272 410821 
opgegeven emissie-bestand D:\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 de GCN-waarden van 2010 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 99272.2 410822.0 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 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) N02 03 

1 (-15- 15): 2381.0 
2 ( 15- 45) : 2396.0 
3 ( 45- 75): 3853.0 
4 ( 75-105): 2717. 0 
5 (105-135): 2 67 9. 0 
6 (135-165): 2933.0 
7 (165-195): 4281. 0 
8 (195-225): 6104.0 
9 (225-255): 5818.0 

10 (255-285): 4592.0 
11 (285-315): 3280.0 
12 (315-345): 2766.0 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 

5.4 3 . 4 
5.5 3.6 
8.8 4.1 
6.2 3.4 
6.1 3 . 3 
6.7 3.5 
9.8 4.2 

13.9 4 . 8 
13.3 5.3 
10.5 4.4 
7.5 4.0 
6.3 3.6 

4.2 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 

107.70 
90.70 
98.20 

101.95 
226.15 
314.80 
484.95 
737.35 
805.25 
495.95 
285.55 
163.45 

3912.10 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [ m] D: 0.5602 

19.9 51. 9 
19.7 50.3 
21. 6 44.6 
23.8 37.6 
25.9 33.5 
25.9 32.8 
24.1 35.4 
21. 9 40.4 
19 . 1 49.6 
18.3 53.2 
17.8 55.5 
18 . 7 55.2 
21.2 45.0 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] D: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ ug/m3] 0 : 21.80273 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 23.74064 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 144.88659 

Coordinaten (x,y) O: 99347, 410671 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)D: 1996 6 1 20 

Aantal bronnen 0 : 9 

********* Brongegevens van bron D: 1 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

X-positie van de bron [ m] D: 99274 
Y-positie van de bron [m] D: 410821 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nrn3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
N02 fraktie in het rookgas [ %] D 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 9.2 
Rookgasdebiet [ norrnaal m3/s] 0: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] 0: 13.8 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 4 09. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0: 5. 00 

cumulatieve ernissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron D: 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-positie van de bron [m] O: 99280 
Y-posi tie van de bron [ m] D: 410822 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ m] D: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.80 

52.78 
13. 81 

409.00 
9.18 

41445 

0.010556000 

0.010556000 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nrn3) 0 : 52.78 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 13.81 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 109.00 
Gem. warmte ernissie over bedrij fsuren (MW) 0: 9 .18 
N02 fraktie in het rookgas [ %] D 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 41532 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.010556000 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] 0: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] 0 : 13.8 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 409. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] D: 5. 00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.021112000 

********* Brongegevens van bron 0 : 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-positie van de bron [ m] D: 99278 
Y-posi tie van de bran [ m] D: 41082 9 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ m] 0: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)[J: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) C: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) IJ: 
Temperatuur rookgassen (K) LJ : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 1.1: 
N02 fraktie in het rookgas [ %] D 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [ MW] D: 9 . 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] Cl: 52 . 8 
Ui ttree snelheid rookgas sen [ m/ s] [J: 13 . 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 409. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] O: 5. 00 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron D: 4 
** PUNTBRON ** schoorsteen 4 

X-positie van de bron [ m) D: 
Y-posi tie van de bron [ m) D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) D: 

99272 
410827 

80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 

2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
N02 fraktie in het rookgas [ %) 0 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW) 0: 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s) D: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13.8 
Rookgas-temperatuur [ K) O: 409.0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0: 5. 00 

D: 
0: 
0: 
D: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 5 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bron [ m] D: 99248 
Y-positie van de bron [ m] 0: 410667 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 3 . 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 11.00 
Gem. volume flux over bedrij fsuren (Nm3) IJ: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
N02 fraktie in het rookgas [ %) D 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 0 .1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 1. 0 
Uittree snelheid rookgassen [m/~ D: 0.0 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 283. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0: 5. 00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0: 6 
** PUNTBRON ** dumper 

X-positie van de bron [ m] 0 : 99203 
Y-positie van de bron [ m) 0: 410664 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 3.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) O: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
N02 fraktie in het rookgas [ %]0 5.00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 0.1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 1. 0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s) D: 0.0 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 283. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %) 0 : 5. 00 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen : 

********* Brongegevens van bron 0: 7 

** PUNTBRON ** kraan 

X-positie van de bron [ml Cl: 99231 
Y-positie van de bron [ m] D: 410579 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 3.0 
Inw. schoors teendiameter (top) D: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelhe i d over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
N02 fraktie in het rookgas [ %) D 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 0 .1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/~ D: 1.0 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] 0: 0. 0 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 283. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] D: 5. 00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 8 
** PUNTBRON ** vrachtwagen 

X-positie van de bron [ m] D: 99340 
Y-posi tie van de bron [ ml [I: 41 0830 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 11.00 
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
N02 fraktie in het rookgas [ %] [J 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 0.1 
Rookgasdebiet [ nor maal m3/~ D: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s) [ I: 0.0 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 283. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] D: 5. 00 

cu.~ulatieve emi ss i e ov e r alle v oo rgaande bronncn: 

* ******* Brongegevens van bron u: 9 
** PUNTBRON ** personenauto 

X-positie van de bron [ m] D: 99381 
Y-positie van de bron [ m] D: 410932 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 11.00 

0.043374000 

1. 00 
0 . 01 

283.00 
0 . 12 

21889 

0.000575000 

0.043949000 

1. 00 
0 . 01 

283 . 00 
0 . 12 

43686 

0.000059790 

0.0440087 90 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.01 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) [I : 0. 12 
N02 fraktie in het rookgas [ %] D 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 7802 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002740 
Warmte output-schoorsteen [ MW] CJ : 0 .1 
Rookgasdebiet [ normaal m3 /s] iJ: 1. 0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0 : 0.0 
Rookgas-temperatuur [Kl D: 283.0 
N02 fraktie in het rookgas [ 'Ll] [J: 5. 00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.044011530 
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KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: 

starttijd: 11:36:08 

co 

datum/tijd journaal bestand: 21-5-2008 11:48:06 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 99272 410821 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1995 versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1996 versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1997 versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1998 versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1999 versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 99272.2 410822.0 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven berekeningsjaar: 2006 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdO: 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 
sektor(van-tot) uren 

1 (-15- 15): 2381. 0 
2 ( 15- 45); 2396.0 
3 ( 45- 75); 3853.0 
4 ( 75-105): 2717. 0 
5 (105-135); 2 67 9. 0 
6 (135-165); 2933.0 
7 (165-195); 4281.0 
8 (195-225); 6104.0 
9 ( 225-255) ; 5818.0 

10 (255-285); 4592.0 
11 (285-315); 3280.0 
12 (315-345); 2766.0 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

% WS neerslag(mm) 

5.4 3.4 107.70 
5.5 3.6 90.70 
8.8 4.1 98.20 
6.2 3.4 101.95 
6.1 3.3 226.15 
6.7 3.5 314.80 
9.8 4. 2 484.95 

13.9 4. 8 737.35 
13.3 5.3 805.25 
10.5 4.4 495.95 
7.5 4.0 285.55 
6.3 3.6 163.45 

4.2 3912.10 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 

co 

348 . 1 
363.7 
417 . 2 
536 . 4 
600 . 5 
548 . 4 
435.7 
385 . 8 
328.9 
310.7 
306.5 
311. 5 
397 . 5 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten D 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [ m] 0 : 0.5602 

(ug/m3) 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] 0: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ ug/m3] C: 397.66660 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 398.00726 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 2271.60718 

Coordinaten (x,y) D: 97772, 409321 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) D: 1997 1 25 4 
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Aantal bronnen D: 4 

********* Brongegevens van bron D: 1 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

X-positie van de bron [m] D: 
Y-positie van de bron [m] D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 

99274 
410821 

80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13.8 
Rookgas-temperatuur [Kl D: 409.0 

D: 
[]: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron D: 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-positie van de bron [m] D: 
Y-posi tie van de bron [ m] D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 

99280 
410822 

80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52. 8 
Ui ttree snelheid rooJ~gassen [ m/s] 0: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 409. 0 

D: 
D: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron D: 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-positie van de bron [ m] D: 99278 
Y-positie van de bron [m] D: 410829 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] LJ: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.80 

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41418 

0.005277780 

0.005277780 

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41507 

0.005277780 

0.010555560 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 52.78 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 13.81 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 409.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) 0: 9 .18 
Aantal bedrijfsuren: 41496 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.005277780 
Warmte output-schoorsteen [ MW] D: 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52. 8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [Kl D: 409.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.015833340 

********* Brongegevens van bron 0: 
** PUNTBRON ** schoorsteen 4 

X-positie van de bron [ m] D: 
Y-positie van de bron [ m] 0: 
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Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) ( m) 0 : 80 . 0 
Inw . schoorsteendiameter (top) O: 2 . 70 
Uit:w. schoorsteendiameter (top) O: 2 . 80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) [l: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/sl 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) IJ: 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) U: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie > 01 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output- schoorsteen I MW) 0 : 9 . 2 
Rookgasdebiet I normaal m3/s) Ci: 52 . 8 
Uittree snelheid rookgassen ( m/sJ 0 : 13.8 
Rookgas-temperatuur ( K) rJ: 409.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 
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KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: 

starttijd: 11:48:27 

LOOD 

datum/tijd journaal bestand: 21-5-2008 12:07:31 
DEELTJESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 99272 410821 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Gerel:end is met het MNP scenario van 2007 (nieuwe BGE scenario) 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1995 versie 21-01-02 van 1. 0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1996 versie 21-01-02 van 1. 0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1997 versie 21-01-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1998 versie 21-01-02 van 1. 0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1999 versie 21-01-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 99272.2 410822.0 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven berekeningsjaar: 2006 

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 voorkorne n Vdll de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
sektor(van-tot) uren 

1 (-15- 15): 2381. 0 
2 ( 15- 45) : 2396.0 
3 ( 45- 75): 3853.0 
4 ( 75-105): 271 7. 0 
5 (105-135): 2 67 9. 0 
6 (135-165): 2933.0 
7 (165-195): 4281.0 
8 (195-225): 6104.0 
9 (225-255) : 5818 . 0 

10 (255-285): 4592.0 
11 (285-315): 3280.0 
12 ( 315-345) : 2766.0 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 

% ws neerslag(mm) 

5.4 3.4 107.70 
5 . 5 3.6 90 . 70 
8.8 4.1 98 . 20 
6.2 3.4 101 . 95 
6 . 1 3.3 226 . 15 
6 . 7 3.5 314.80 
9 . 8 4.2 484 . 95 

13.9 4.8 737 . 35 
13.3 5.3 805.25 
10.5 4. 4 495.95 
7.5 4.0 285.55 
6.3 3.6 163.45 

4.2 3912.10 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) D: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten D 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m) 0 : 0.5602 

LOOD 
(ug/m3) 

Terreinruwheid [ m) op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [~ D: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ ug/m3J D: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks D: 

Coordinaten (x,y) D: 99197, 410446 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) U: 1995 5 25 16 
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Aantal bronnen [J ; 4 

********* Brongegevens van bron 0 : 1 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

X-positie van de bron [ m] O; 
Y-positie van de bron [m] D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld} [ m] 0 : 

99274 
410821 

80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top}O: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3} 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s} 0: 
Temperatuur rookgassen (K} 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] 0: 52.8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] 0: 13 . 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 409. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-positie van de bron [ml O: 99280 
Y-posi tie van de bron [ m] O: 410822 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 80 . 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2 . 70 
Uitw. schoorsteendiameter (top}O: 2 . 80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s} 0 : 
Temperatuur rookgassen (K} D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW} 0 : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] O: 52. 8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] 0: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 409. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-positie van de bron [ml D: 
Y-positie van de bron [m] D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0 : 
Inw. schoorsteendiameter (top}D: 

99278 
410829 

80.0 
2.70 

Uitw. schoorsteendiameter (top}O: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K} 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s} 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] u: 52.8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] 0 : 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0 : 409. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

• •-• Brongegevens van bron D: 
** PUNTBRON ** schoorsteen 4 

X-positie van de bron [m] D: 
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Y-positie van <le bron [ ml 0 : U0827 
Schoorsteenhoogte (tov maaivel<I) [ 1~ 0 : 80 . 0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 2 . 70 
Uitw . schoorsteendiameter (top ) Ll: 2 . 80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) 0 : 
Gem . uittree snelheid over bedrljfsuren (m/sl 0 : 
Tempera tuur rookgassen (!< ) L1: 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (M\~) 11: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 9 .2 
Rookgasdebiet [ norrnaal m3/sJ D: 52. 8 
Ui tree snelheid rookgassen I m/s] U: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ K] 0 : 4 09 . 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen : 
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DOD 
•OYAL HASllONING 

KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: 

starttijd: 12:07:52 

Benzeen 

datum/tijd journaal bestand: 21-5-2008 12:11:13 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 99272 410821 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 
Bron{nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1995 versie 15-02-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1996 versie 15-02-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1997 versie 15-02-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1998 versie 15-02-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1999 versie 15-02-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 99272.2 410822.0 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven berekeningsjaar: 2006 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdO: 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 
sektor(van-tot) uren 

1 (-15- 15): 2381. 0 
2 ( 15- 45): 2396.0 
3 ( 45- 75) : 3853.0 
4 ( 75-105) : 2717. 0 
5 (105-135): 2 679. 0 
6 (135-165): 2933.0 
7 (165-195): 4281. 0 
8 (195-225): 6104.0 
9 (225-255): 5818.0 

10 (255-285): 4592.0 
11 (285-315): 3280.0 
12 (315-345): 2766.0 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 

% ws neerslag{mm) 

5.4 3.4 107.70 
5.5 3.6 90.70 
8.8 4.1 98.20 
6.2 3.4 101.95 
6.1 3.3 22 6 .15 
6.7 3.5 314.80 
9.8 4.2 484.95 

13.9 4.8 737.35 
13.3 5.3 805.25 
10.5 4.4 495.95 

7.5 4.0 285.55 
6.3 3.6 163.45 

4.2 3912.10 

Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [ m] D: 0.5602 

Benzeen 
(ug/m3) 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] D: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ ug/m3] iJ: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 

Coordinaten (x,y)D: 99197, 410446 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) D: 1995 5 25 16 

Aantal bronnen C: 4 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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********* Brongegevens van bron 0 : 1 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

X-positie van de bron [~ 0 : 
Y-positie van de bron [ m] 0 : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 

99274 
410821 

80.0 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 

2. 70 
2 . 80 

0 : 
Gem. ui ttree snelheid over bedrij fsuren (m/s) !]: 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: ( kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] 0 : 52.8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] 0 : 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl [ I: 4 09. 0 

0 : 
0 : 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-posi tie van de bron [ m] Cl : 
Y-positie van de bron [ m] 0 : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 

99280 
410822 

80.0 
2.70 

Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte outpnt-,;choorsteen [ MW] O: 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52. 8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] 0 : 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ K] 0 : 409. 0 

0: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-positie van de bron [ m] 0: 
Y-positie van de bron [~ 0: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 
Inw. schoorsteendiameter (top) D: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 

99278 
410829 

80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] Ll : 52. 8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 4 09. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 
** PUNTBRON ** schoorsteen 4 

X-posi tie van de bron [ m] IJ : 
Y-posi tie van de bron [ m] IJ : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml D: 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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Inw. schoorsteendiarneter (top) O: 2 . /0 
Uitw . schoorsteendiameter (top) 0 : 2. SO 
Gem . volume flux over bedrij fsuren (Nm3) IJ: 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) n: 
Temperatuur rookgassen (Kl 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrij fsuren zij n uren met een emissie >. Ol 
gemi.ddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MW] 0 : 9 . 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/sJ O: 52.8 
Uittree snel11eid rookgassen I m/s] 0 : 13 . 8 
Rookgas-temperatuur [ ~ 0 : 409.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 83.20-
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Voorgenomen activiteit 

KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: 

starttijd: 10:07:43 

FIJN STOF 

daturn/tijd journaal bestand: 22-5-2008 11:27:49 
DEELTJESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargerniddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn 
met 6 dagen 

4 ug/m3 
gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage 

PMlO-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -10 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 99272 410821 
opgegeven ernissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Conc entraties 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 
identi f icatie van GCN-data voor het le 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 
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 99272.2 410822.0 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2008 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd[l: 1- 1-1995 1: 00 h 
Eind datum/tijdO: 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 (-15- 15): 2381. 0 5.4 3.4 107.70 24.l 
2 ( 15- 45): 2396.0 5.5 3.6 90.70 25.1 
3 ( 45- 75): 3853.0 8.8 4.1 98.20 28.7 
4 ( 75-105): 2717. 0 6.2 3.4 101.95 30.7 
5 (105-135): 2679.0 6.1 3.3 226.15 2 9.8 
6 (135-165): 2933.0 6.7 3.5 314.80 28.7 
7 (165-195): 4281.0 9.8 4.2 484. 95 26.3 
8 (195-225): 6104.0 13.9 4.8 737.35 24.8 
9 ( 225-255) : 5818.0 13.3 5.3 805.25 24.3 

10 (255-285): 4592.0 10.5 4.4 495.95 22.9 
11 (285-315): 3280.0 7 . 5 4 . 0 285 . 55 22.7 
12 (315-345): 2766.0 6.3 3.6 163 . 45 22.4 
gemiddeld/som: 43800.0 4.2 3912 . 10 25.6 (zonder zeezoutcorrectie) 

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

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten D 1681 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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Terreinruwheid receptor gebied [m] 0 : 0.5602 

DOD 
.__De 0-

D DD 
•OVAL HAllCOlllllllG 

Terreinruwheid [ m] op meteolokatie windrichtingsafhankelij k genomen 
Hoogte berekende concentraties [~ 0: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ ug/m3] 0 : 21.67470 (incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 22.10938 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 130.75891 

Coordinaten (x, y) 0 : 99347, 410596 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)O: 1999 12 18 15 

Aantal bronnen 0 : 11 

********* Brongegevens van bron 0 : 1 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

X-positie van de bron [ml O: 
Y-positie van de bron [ m] 0: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [~ 0 : 

99274 
410821 

80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] 0: 52.8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13.8 
Rookgas-temperatuur [Kl O: 409.0 

0 : 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-positie van de bron [ m] O: 99280 
Y-positie van de bron [ m] 0: 410822 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [~ 0: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] O: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] 0: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [Kl 0 : 409.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-positie van de bron [ml 0 : 
Y-positie van de bron [ m] Cl: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml D: 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 

99278 
410829 

80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] O: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] 0 : 52.8 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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Uittree snelheid rookgassen [m/s] C: 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 

13.8 
409.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

• • • • * **• • Brongegevens van bron D: 4 
** PUNTBRON ** schoorsteen 4 

X-posi tie van de bron [ m] O: 99272 
Y-positie van de bron [ m] 0 : 410827 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ m] 0 : 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.80 
Gem. volurneflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-scho.orsteen [ MW] O: 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] 0: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0: 1 3 .8 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 409. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 5 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bron [m] D: 99248 
Y-positie van de bron [m] D: 410667 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [ m] CJ: 3. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] 0 : 0.0 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 283. 0 

curnulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron D: 6 
** PUNTBRON ** dumper 

X-posi tie van de bron [ m] D: 9920 3 
Y-positie van de bron [ m] D: 410664 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ m] 0 : 3.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmt e emiss i e over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren z ijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [ MW] O: 0 .1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 1. O 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] J] ; 0. 0 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 283. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron D: 
** PUNTBRON ** kraan 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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X-positie van de bron [ m) 0: 99231 
Y-positie van de bron [ m) O: 410579 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) O: 3.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (Kl 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > OJ 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW) 0: 0.1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s) 0: 1.0 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] 0 : O. 0 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 283. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 8 
** PUNTBRON ** vrachtwagen(a) 

X-positie van de bron [m) 0: 99340 
Y-positie van de bron [ m) 0: 410830 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 0: 1 . 5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10 . 00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0 . 1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s) O: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/~ 0: 0 . 0 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0 : 283. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0: 9 
** PUNTBRON ** personenauto 

X-positie van de bran [m) 0: 99381 
Y-positie van de bran [ m] 0: 410932 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 0: 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW) 0 : 0.1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] O: 1. 0 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] 0 : O. O 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0 : 283. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bran D: 10 
** PUNTBRON ** schoorsteen 5 

X-positie van de bran [ m) 0 : 
Y-positie van de bran [m) D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) D: 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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52.78 
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Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) U: 
Temperatuur rookgassen (Kl 0 : 
Gem . warmte emissie over bedrij fsuren (MW) U: 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
qemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
Warmte output- schoorsteen l MW] LI : 9 . 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/sJ D: 52. 8 
Ui tree snelheid rookgassen ( m/aj O: 13 . 8 
Rookgas-temperatuur [Kl 0 : 409 . 0 

cumulatieve emissie ov r dlle voorgaande bronnen: 

•~ •~*~ Brongegevens van bron 0 : 11 
•• PUNTBRON vrachtwagen(b ) 

X-positie van de bron [ ml !J : 99340 
Y-positie van de bron l ml LI: 410830 
Schoorsteenhoogte ( tov maaiveld) Im) 0 : 1. 5 
Inw. schoorsteendiameter Ctop) O: LO . OD 
Uitw. schoorsteendiarneter Ctop) O: 11 . 00 
Gem . volume flux over bedrij fsuren (Nm3) 0 : 
Gern. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (Kl D: 
Gem. warmt e emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal ):>edrij fsuren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren : ( kg/sJ 
Warmte OUtP.Ut-schoorsteen [ MW] n: 0 . 1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s) O: 1 . 0 
Oittree snelhaid rookgassen [ru/s) D: 0.0 
Rookgas-temperatuur l KJ 0 : 283 . 0 

cumulatieve ernissie over alle voorgaande bronnen : 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - B3.25 -

13 . 81 
409 . 00 

9 . 18 
41517 

0 . 000263890 

0.001422630 

1 . 00 
0 . 01 

283 . 00 
0.12 

28158 

0 . 000001700 

0 . 001424330 

[J [J [J 

[J • 0 
0 [J [J 
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ROYAL HAIKONING 

KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: 

starttijd: 12:11:27 

802 

datum/tijd journaal bestand: 22-5-2008 12:21:09 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 99272 410821 
opgegeven emissie-bestand D:\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 de GCN-waarden van 2010 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 99272.2 410822.0 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 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) S02 

1 (-15- 15): 2381. 0 
2 ( 15- 45) : 2396.0 
3 ( 45- 75): 3853.0 
4 ( 75-105): 2717.0 
5 (105-135): 2 679. 0 
6 (135-165): 2933.0 
7 (165-195): 4281. 0 
8 (195-225): 6104.0 
9 (225-255): 5818.0 

10 (255-285): 4592.0 
11 (285-315): 3280.0 
12 (315-345): 2766.0 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 

5.4 
5.5 
8.8 
6.2 
6.1 
6.7 
9.8 

13.9 
13.3 
10.5 
7.5 
6.3 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 

3.4 107.70 
3.6 90. 70 
4.1 98.20 
3.4 101.95 
3.3 226.15 
3.5 314.80 
4.2 484.95 
4.8 737.35 
5.3 805.25 
4.4 495.95 
4.0 285.55 
3.6 163.45 
4.2 3912.10 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten D 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m] 0: 0.5602 

2.5 
2.4 
2.8 
3.4 
3.6 
4.2 
3.9 
3.2 
3.1 
3.1 
3.1 
2.9 
3.2 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [Ill] D: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] D: 
hoogste gem. concentratiewaarde in bet gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (x,y)O: 99572, 410971 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 83.26 -

3.31779 
3.53528 

38.83865 
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Datum/tijd (yy,rrun,dd,hh)D: 1997 4 9 14 

Aantal bronnen D: 5 

********* Brongegevens van bran D: 1 
** PUNTBRON '* schoorsteen 1 

X-positie van de bran [ m) 0: 
Y-posi tie van de bran [ m) D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ m] D: 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 

99274 
410821 

80.0 
2.70 

Uitw. s choorsteendiameter (top) D: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) [ I: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] 0: 52.8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s) D: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ K) 0 : 409. 0 

cumulatieve ernissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bran n: 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-positie van de bran [ m] O: 99280 
Y-positie van de bran [ m) O: 410822 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ m) 0: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 2.80 

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41509 

0 . 002638890 

0 . 002638890 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 52.78 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 13.81 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 409.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 9.18 
Aantal bedrijfsurcn: 41473 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.002638890 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s) D: 52.8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ K) D: 409. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.005277780 

********* Brongegevens van bran D: 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-posi tie van de bron [ m] D: 99278 
Y-posi tie van de bran [ m] D: 410829 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 

80 .0 
2.70 
2. 80 

0 : Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde ernissie over bedrij fsuren: ( kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [ MW] D: 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s) D: 13.8 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 409. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bran D: 
** PUNTBRON ** schoorsteen 4 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport 

4 

- 83.27 -

52.78 
13.81 

409 . 00 
9.18 

41466 

0.002638890 

0.007916670 
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x-positie van de br0n r m) 0 : 
Y-posi tie van de bron [ m) 0 : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml 0 : 
Inw . schoorsteendiameter (t0p) O: 
Oitw . schoorsteendiameter (topJ O: 

99272 
410827 

80 . 0 
2.70 
2 . 80 

Gem. volumetl ux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem . uittree snelheid over bediijfsuren (m/s) 
Temperatuur ro0kgassen (I<) 

.I : 
0 : 
0 : 
11: Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MWJ 

Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
warmte output- schoorsteen [ M~I) 0 : 9 . 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s) 0 : 52 . 8 
Oittree snelheid rookgassen ( m/sl 0 : 13 . 8 
.Rookgas- temperatuur I I<] 0 : 1109.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen : 

** *""**•· Brongegevens van bron 0 : 5 
eUNTBRON '* schoorsteen 5 

X-positie van de bron ( m) 0 : 
Y-positie van de bro.n [ m) D: 
Schoo rs teenhoogte ( tov maai veld l [ m) 0 : 
Inw. schoorsteendiameter (top) Q: 
Oitw. schoorsteendiameter (top) O: 

99300 
410716 

80 . 0 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (NmJ) 

2 . 70 
2 . 80 

0: 
0 : 
0 : 

Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (Kl 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrij fsuren zijn ure.n met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s ) 
Warmte output-schoorsteen [ MWJ 0 : 9. 2 
Rookgasdebiet I normaal m3 / s1 0 : 52 . 0 
Uittree snelheid rookgassen ( m/sJ 0 : 13 . 8 
Rookgas - temperatuur [ K] 0 : 409 . 0 

0 : 

oumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen : 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingi;lijn 

Definitief rapport - 83.28 -

52.70 
13.81 

409 . 00 
9 . 18 

41507 

0 . 002638890 

0.010555560 

52 . 70 
13. 81 

409 . 00 
9 . 18 

41525 

0.002638890 

0 . 013194450 
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KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: 

starttijd: 11:28:16 

N02 

datum/tijd journaal bestand: 22-5-2008 12:11:06 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 99272 410821 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Gerel:end is met het MNP scenario van 2007 (nieuwe BGE scenario) 
Er is gerekend met de GCN-waarden van 2010 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificat i e van GCN-data voor het 3e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 99272.2 410822.0 
opgegeven achtergrondcor r ectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 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) N02 03 

1 (-15- 15) : 2381. 0 
2 ( 15- 45) : 2396.0 
3 ( 45- 75): 3853.0 
4 ( 75-105): 2717.0 
5 (105-135): 2679.0 
6 (135-165): 2933.0 
7 (165-195): 4281. 0 
8 (195-225): 6104.0 
9 ( 225-255) : 5818.0 

10 (255-285): 4592.0 
11 (285-315): 3280.0 
12 (315-345): 2766.0 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 

5.4 3.4 
5.5 3.6 
8.8 4.1 
6.2 3.4 
6.1 3.3 
6.7 3.5 
9.8 4.2 

13.9 4.8 
13.3 5.3 
10.5 4.4 
7.5 4.0 
6.3 3.6 

4.2 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 

107.70 
90.70 
98.20 

101. 95 
226.15 
314. 80 
48~.95 

737.35 
805.25 
495.95 
285.55 
163.45 

3912.10 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) D: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten D 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [ m] D: 0. 5602 

19.9 51. 9 
19.7 50.3 
21. 6 44.6 
23.8 37 . 6 
25.9 33 . 5 
25.9 32 . 8 
2 4.l 35 . 4 
21. 9 40.4 
19.1 49 . 6 
18.3 53 . 2 
17. 8 55 . 5 
18.7 55.2 
21.2 45 . 0 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [ m] D: 1. 5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ ug/m3] D: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

coordinaten (x,y)O: 99347, 410671 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 83.29 -

22.08634 
25.98908 

161. 23230 
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Datum/tijd (yy,mm, dd, hh) IJ: 1999 7 19 22 

Aantal bronnen D: 11 

********* Brongegevens van bron 0 : 1 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

X-positie van de bron [ml D: 
Y-positie van de bron [ m] Cl: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] 0 : 

99274 
410821 

80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 

2.70 
2.80 

0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
N02 fraktie in het rookgas [ %] D 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [ MW] 0: 9 . 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/~ D: 52 . 8 
Uittree snelheid rookgassen [m/~ 0: 13.8 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0 : 409. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0: 5. 00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-positie van de bron [ m] 0: 99280 
Y-positie van de bron [ m] Li: 410822 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]C: 80.0 
Inw . schoorsteendiameter (top)O: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsure n (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) [ J: 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] O: 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] O: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] 0 : 13.8 
Rookgas-temperatuur [Kl 0: 409.0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0: 5. 00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-positie van de bron [ml D: 
Y-positie van de bron [m] 0: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0 : 
Inw. schoorste endiameter (top) O: 
Uitw. schoors t eendiameter (top) D: 

99278 
410829 

80 . 0 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 

2. 70 
2 . 80 

0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) n: 
Temperatuur rookgassen (Kl 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [ MW] Jj: 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] 0: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] C: : 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl [ I: 409. 0 
N02 fraktie i n het rookgas [ %] LJ : 5. 00 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 83.30 -

C: 
Ci : 

52.78 
13. 81 

409.00 
9.18 

41531 

0.010555560 

0. 010555560 

52 . 78 
13 . 81 

409 . 00 
9.18 

41459 

0.010556000 

0. 021111560 

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41507 

0.010556000 
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cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron D: 4 
** PUNTBRON ** schoorsteen 4 

X-positie van de bron [ml 0: 
Y-positie van de bron [ m] Ll: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 

99272 
410827 

80 . 0 
2 . 70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) C: 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52 . 8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 409. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0: 5. 00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 5 
** PUNTBRON ** shovel 

X-positie van de bran [ m] 0: 99248 
Y-positie van de bran [ m] D: 410667 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 3.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 11 . 00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) fl: 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: O .1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] O: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/aj 0: 0.0 
Rookgas-temperatuur [Kl 0: 283. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0: 5. 00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bran [ i: 6 
** PUNTBRON ** dumper 

X-posi tie van de bron [ m] 0: 99203 
Y-positie van de bron [ m] O: 410664 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 3.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) C: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) U: 

N02 fraktie in het rookgas [ %] iJ 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 0.1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 1. 0 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] ~!: 0.0 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 283. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] IJ: 5. 00 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0: 7 
** PUNTBRON ** kraan 

X-positie van de bron [ m) 0: 99231 
Y-positie van de bron [ m) 0: 410579 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 0: 3.0 
Inw. s c hoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 11.00 
Gem. volume flux over bedrij fsuren (Nm3) r.:: : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW) 0 : 0 .1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] O: 1. 0 
Uittree s nelheid rookgassen [ m/s] 0 : 0.0 
Rookgas-temperatuur [Kl 0: 283.0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0 : 5. 00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0: 8 
** PUNTBRON ** vrachtwagen(a) 

X-positie van de bron [~ D: 99 340 
Y-posi tie van de bron [ m] 0: 4108 30 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [~ 0 : 1 . 5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 11.00 

0.043373560 

1. 00 
0.01 

283 . 00 
0.12 

21894 

0.000575000 

0.043948560 

Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.01 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmt e emissie over bedrij fsuren (MW) 0: 0 . 12 
N02 fraktie in het rookgas [ %] O 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 28236 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: ( kg/s) 0. 0000597 90 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] O: 1. 0 
Uittree snelheid r ookgassen [m/~ 0 : 0.0 
Rookgas- t emperatuur [ Kl 0 : 283. O 
N02 fraktie in het rookgas [ %] CJ: 5. 00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.044008350 

********* Brongegeve ns van bron D: 9 
** PUNTBRON ** personenauto 

X-positie van de bron [ m] O: 99381 
Y-positie van de bron [ m] [J: 410932 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [~ 0 : 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10 . 00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K ) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0 4. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW) 0: 0.1 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] C:: 1. 0 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/ s] iJ: 0. 0 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0: 283. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0: 4. 00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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********* Brongegevens van bron 0: 10 
** PUNTBRON ** schoorsteen 5 

X-positie van de bron [ m] D: 99300 
Y-posi tie van de bron [ m] D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ m] 0 : 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 

410716 
80.0 
2.70 

Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 2. 80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
N02 fraktie in het rookgas [ %] D 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52. 8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl [I: 409. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0 : 5.00 

0: 
0: 
iJ: 
D: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 11 
** PUNTBRON ** vrachtwagen(b) 

X-positie van de bron [Ill] D: 99340 
Y-positie van de bron [ m] 0: 410830 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml 0 : 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 11.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) [J: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warrnte emissie over bedrij fsuren (MW) CJ : 
N02 fraktie in het rookgas [ %) 0 5. 00 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.1 
Rookgasdebiet [ normaal rn3/s] D: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] 0 : 0.0 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0 : 283. 0 
N02 fraktie in het rookgas [ %] 0 : 5. 00 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 
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KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: 

starttijd: 12:21:30 

co 

datum/tijd journaal bestand: 22-5-2008 12:34:55 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 99272 410821 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1995 versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1996 versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1997 versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1998 versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1999 versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 99272.2 410822.0 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven berekeningsjaar: 2006 

Doorgerekende (meteo}periode 
Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdO: 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 
sektor(van-tot} uren 

1 (-15- 15): 2381. 0 
2 ( 15- 45) : 2396. 0 
3 ( 45- 75): 3853.0 
4 ( 75-105): 2717. 0 
5 (105-135): 2 679. 0 
6 (135-165): 2933.0 
7 (165-195): 4281.0 
8 ( 195-225} : 6104.0 
9 (225-255): 5818.0 

10 (2 55-285): 4592.0 
11 (285-315): 3280.0 
12 (315-345): 2766.0 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: O: 52.0 

% WS neerslag(mm) 

5.4 3.4 107.70 
5.5 3.6 90.70 
8.8 4.1 98.20 
6.2 3.4 101. 95 
6.1 3.3 226.15 
6.7 3.5 314.80 
9.8 4.2 484.95 

13.9 4. 8 737.35 
13.3 5.3 805.25 
10.5 4.4 495.95 
7.5 4.0 285.55 
6.3 3.6 163.45 

4.2 3912.10 

Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 

co 

348.1 
363 . 7 
417.2 
536. 4 
600.5 
548.4 
435 . 7 
385.8 
328 . 9 
310.7 
306 . 5 
311.5 
397.5 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) O: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m] 0 : 0.5602 

(ug/m3) 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] 0 : 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ ug/m3] D: 397.71253 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 398.13333 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks O: 2271.60718 

Coordinaten (x, y) 0 : 97772, 409321 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) D: 1997 1 25 4 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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Aantal bronnen D: 5 

********* Brongegevens van bron 0: 1 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

X-positie van de bron [ml D: 99274 
Y-positie van de bron [ml D: 410821 
Schoo rs teenhoogte ( tov maai veld) [ m] [ l : 80. O 
Inw. schoorsteendiameter (top) D: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [ MW] lJ : 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 409. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0: 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-positie van de bron (rn] 0: 
Y-posi tie van de bron [ ml D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (rn] D: 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 

99280 
410822 

80.0 
2.70 

Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 2.80 
Gem. volurneflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [ MW] 0: 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52. 8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [Kl 0 : 409.0 

O: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron O: 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-positie van de bron [ml D: 99278 
Y-positie van de bron [ml D: 410829 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) IJ : 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) ll: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [ MW] 11 : 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3 /s] 0 : 52. 8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s) 0 : 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl [ J: 409. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron D: 

** PUNTBRON ** schoorsteen 4 

X-positie van de bron [ m] C: 
Y-positie van de bron [ml 0 : 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ mJ n: 
Inw. schoorsteendiameter (top) IJ: 
Uitw . schoorsteendiameter (top) O: 

80 . 0 
2 . 70 
2 . 80 

0 : 
0 : 

Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
warmte output-schoorsteen I MW] U: 9 . 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s} O: 52 . 8 
Ui ttree snelheid rookgassen l m/s] n: 13. 8 
Rookgas- temperatuur ( K] rl: 409. 0 

IJ: 
1: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

~*~~·•••• Brongegevens van bron 0 : 5 
•• PUNTBRON • • schoorsteen 5 

X- positie van de bron (ml 0 : 
Y-posi tie van de bron ( m] 0 : 
Schoorsteenhoogte Ctov maaiveld) (ml 0 : 
Inw. schoorsteendiameter Ctop) O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 

99300 
410716 

80 . 0 
2.70 
2.80 

Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (Kl 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW ) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte outpul-schoorsteen I MW} 0 : 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s} O: 52 . 8 
Uittree snelheid rookgassen I m/s} [J: 13 . 8 
Rookgas-temperatuur I KJ 0 : 409. 0 

IJ: 
0 : 
0 : 
(J: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen : 
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KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: 

starttijd: 12:35:16 

LOOD 

datum/tijd journaal bestand: 22-5-2008 12:58:53 
DEELTJESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 99272 410821 
opgegeven emissie-bestand D:\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 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 
identif icatie van GCN-data voor het jaar 
identificatie van GCN-data voor het jaar 
identificatie van GCN-data voor het jaar 
identificatie van GCN-data voor het jaar 

van 9 april 
1995 versie 
1996 versie 
1997 versie 
1998 versie 

scenario) 
2002 
21-01-02 
21-01-02 
21-01-02 
21-01-02 

van 1. 0 
van 1. 0 
van 1.0 
van 1. 0 

identificatie van GCN-data voor het jaar 1999 versie 21-01-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 99272.2 410822.0 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven berekeningsjaar: 2006 

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

Aantal uren waarmee gerekend is 43800 

De w.irn.!Luus: frekwentie van voorkomen van de windsektoren (uren, % ) op receptor
lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
sektor(van-tot) uren 

1 (-15- 15): 2381. 0 
2 ( 15- 45): 2396.0 
3 ( 45- 75): 3853.0 
4 ( 75-105): 2717.0 
5 (105-135): 2 679. 0 
6 (135-165): 2933.0 
7 (165-195): 4281. 0 
8 (195-225): 6104.0 
9 (225-255): 5818.0 

10 (255-285): 4592.0 
11 (285-315): 3280.0 
12 (315-345): 2766.0 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: O: 52.0 

% ws neerslag(rnm) 

5.4 3.4 107 . 70 
5.5 3.6 90.70 
8.8 4.1 98.20 
6.2 3.4 101.95 
6.1 3.3 226 . 15 
6.7 3.5 314 . BO 
9.8 4.2 484 . 95 

13.9 4.8 737.35 
13.3 5.3 805.25 
10.5 4.4 495.95 
7.5 4.0 285.55 
6.3 3.6 163.45 

4.2 3912.10 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) O: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [ m) 0 : 0.5602 

LOOD 
(ug/m3) 

Terreinruwheid [m) op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [~ 0: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ ug/m3J D: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks D: 

Coordinaten (x,y) O: 99197, 410371 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)O: 1995 5 25 16 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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Aantal bronnen D: 5 

********* Brongegevens van bran 0: 1 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

X-positie van de bran (m] 0 : 
Y-posi tie van de bran [ ml 0: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 

99274 
410821 

80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] C: 52.8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13.8 
Rookgas-temperatuur [ Kl Cl: 409. O 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bran 0: 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-positie van de bran [ m] 0: 
Y-positie van de bran [ m) 0 : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 
Inw. schoorsteendiameter (top) D: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 

99280 
410822 

80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] 0: 52. 8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] 0 : 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 409. 0 

0 : 
0: 
0: 
D: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-positie van de bron [m] D: 
Y-positie van de bron [m) D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml D: 
Inw. schoorsteendiameter (top) D: 

99278 
410829 

80.0 
2.70 

Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [ MW] [I : 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/~ D: 52.8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s) ! ;: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ K] D: 409.0 

[!: 

D: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron D: 
** PUNTBRON ** s choorsteen 4 

X-positie van de bron [ m) C: 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport 

4 

99272 

- 83.38 -

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41509 

0.000026390 

0.000026390 

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41473 

0.000026390 

0.000052780 

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41466 

0.000026390 

0. 000079170 
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Y-posi tie van de bron [ m] 0 : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] 0 : 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 

410827 
80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) O: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3 Is] 0: 52. 8 
Ui ttree snelheid rookgas sen [ m/ s] O: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl O: 409. 0 

[I: 

t!: 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 0 : 5 
** PUNTBRON ** schoorsteen 5 

X-positie van de bron [ m] 0 : 
Y-positie van de b ran[~ 0 : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ m] 0 : 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 

99300 
410716 

80 . 0 
2 . 70 
2 . 80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] [I: 52. 8 
Ui ttre e snelheid rookgassen [ m/s] 0: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl 0 : 409. 0 

O: 
O: 

r.11m11latieve emissie over alle voorgaande bronncn: 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 83.39 -

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41507 

0.000026390 

0.000105560 

52.78 
13 . 81 

409 . 00 
9 . 18 

41525 

0.000026390 

0.000131950 
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KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: 

starttijd: 12:59:15 

Benzeen 

datum/tijd journaal bestand: 22-5-2008 13:03:15 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 99272 410821 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1995 versie 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1996 versie 
identificatie van GCN-data voor het jaar 
identificatie van GCN-data voor het jaar 

1997 versie 
1998 versie 

identificatie van GCN-data voor het jaar 1999 versie 

2002 
15-02-02 
15-02-02 
15-02-02 
15-02-02 
15-02-02 

van 
van 
van 
van 
van 

GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 99272.2 410822.0 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven berekeningsjaar: 2006 

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

Aantal uren waarmee gerekend is 43800 

1. 0 
1. 0 
1. 0 
1. 0 
1. 0 

De windroo s : frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties 
sektor(van-tot) uren 

1 (-15- 15) : 2381. 0 
2 ( 15- 45) : 2396.0 
3 ( 45- 75): 3853.0 
4 ( 75-105): 2717. 0 
5 (105-135): 2679. 0 
6 (135-165): 2933.0 
7 (165-195): 4281. 0 
8 (195-225): 6104.0 
9 (225-255): 5818.0 

10 (255-285): 4592.0 
11 (285-315): 3280.0 
12 (315-345): 2766.0 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 

% ws neerslag(mm) 

5.4 3 . 4 107.70 
5.5 3.6 90.70 
8 . 8 4.1 98.20 
6.2 3 . 4 101.95 
6.1 3.3 226.15 
6.7 3.5 314.80 
9 . 8 4.2 484.95 

13.9 4 . 8 737.35 
13.3 5.3 805.25 
10 . 5 4. 4 495.95 
7.5 4.0 285.55 
6 . 3 3.6 163.45 

4.2 3912.10 

Bodemvochtigheid-indeY.0 : 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) D: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m) 0 : 0.5602 

Benzeen 
(ug/m3) 

Terreinruwheid [ m) op me teolokatie windrichtingsafhankelij k genomen 
Hoogte berekende concentraties [m) 0 : 1.5 

Gemiddelde veldwaarde c oncentratie [ ug/m3J 0 : 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks D: 

Coordinaten (x,y) O: 99197, 410371 
Datum/ti j d (yy,mm, dd,hh) Cl : 1 995 5 25 16 

Aantal bronnen U: 5 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 83.40 -

1. 30669 
1.35461 
8.00162 
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********* Brongegevens van bron D: 1 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

X-positie van de bron [ml D: 
Y-positie van de bron [m] D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 

99274 
410821 

80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 2 . 70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [ MW] 0: 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] 0 : 13. 8 
Rookgas-temperatuur [Kl D: 409. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bran D: 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-positie van de bron [ml D: 
Y-positie van de bran [ m] D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 

99280 
410822 

80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] n: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52.8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s) D: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 4 09. O 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bran D: 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-positie van de bran [ m] D: 
Y-positie van de bran [ m] D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ m) D: 

99278 
410829 

80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) u : 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s) D: 52.8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13. 8 
Roakgas-temperatuur [ Kl 0 : 409 . 0 

cumulatieve emissie over alle vaorgaande brannen: 

********* Brongegevens van bran D: 
** PUNTBRON ** schoarsteen 4 

X-positie van de bran [ml D: 
Y-posi tie van de bran [ ml 0: 
Schaorsteenhoogte (tav maaiveld) [~ D: 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport 

4 

99272 
410827 

80.0 

- 83.41 -

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41509 

0.000527780 

0.000527780 

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41473 

0.000527780 

0.001055560 

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41466 

0.000527780 

0.001583340 
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Inw. schoorsteendiameter (top) f I: 2 . 70 
Oitw. schoorsteendiameter (topl LI: 2.80 
Gem . vol umeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsureo !m/sl 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem . warmte emissie over bed:r:ijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsu en : 
(Bedri jfsuren zijn uren met een emiss1e > Ol 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen l MW] tJ: 9 . 2 
Rookgasdebiet ( normaal m3/sJ O: 52 . 8 
uitt ree snelheid rookgassen [ m/sJ 0 : 13 . 8 
Rookgas- temperatuur [ K) 0 : 409 . 0 

cu:mula ti eve. emissie over alle voorgaande bronnen : 

**' Brongegevens van bron 0 : 5 

* PONTBRON ** schoorsteen 5 

X-pos i tie van de bron [ mJ 0 : !'.19300 
Y-posi tie van de bron [ mJ 0 : U0716 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ 111) U: 80 . 0 
lnw. schoorsteendia.meter (top) 0 : 2 . 70 
Uitw . schoorsteendiameter (topJ D: 2.80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nrn3) 0 : 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/sl 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 11: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
Warmte ou tput-scboorsteen l MW} 0 : 9 . 2 
Rookgasdebiet [ normaal mJ/s] 0 : 52 . 8 
Uittree snelheid rookgassen ( m/s] 0 : 13 . 8 
Rookgas-tempera.tuur l Kl 0 : 4 09 . 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen : 

Luchtkwallteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 83.42 -

52 . 78 
13.81 

409.00 
9 . 18 

41507 

0 . 000527'760 

0 . 002111120 

52 . 78 
13 . 81 

409 . 00 
9.18 

41525 

0 . 000527780 

0 .002638900 
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Bijlage 3 
Scenariobestanden verspreidingsberekeningen 

geurverspreidin·g 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 83.1 -

9S5915.01 /R0011/Nijrn 

4juni2008 



oaa 
a•o
aoa 

•OYAL HAIKOlllllllG 

Nulsituatie 

KEMA STACKS VERSIE 2007.l 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie : 

starttijd: 12:11:34 

GEUR 

datum/tijd journaal bestand: 21-5-2008 12:15:25 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald 99272 410821 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

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

Aantal uren waarmee gerekend is 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren 

1 (-15- 15) : 2385.0 
2 ( 15- 45): 2401.0 
3 ( 45- 75): 3856.0 
4 ( 75-105): 2717. 0 
5 (105-135): 2679.0 
6 (135-165): 2933.0 
7 (165-195): 4281. 0 
8 (195-225): 6104.0 
9 ( 225-255) : 5818.0 

10 (255-285): 4592.0 
11 (285-315): 3281. 0 
12 ( 315-345) : 2777.0 
gemiddeld/som: o.o 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

% 

5.4 
5.5 
8.8 
6.2 
6.1 
6.7 
9.8 

13.9 
13.3 
10.5 
7.5 
6.3 

en gem. achtergrondconcentraties 
ws neerslag(mm) 

3.4 107.70 
3.6 90.70 
4.1 98.20 
3.4 101. 95 
3.3 22 6. 15 
3.5 314.80 
4.2 484.95 
4.8 737.35 
5.3 805.25 
4.4 495.95 
4.0 285.55 
3.6 163.55 
4.2 3912.10 

Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten D 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m] 0 : 0.5602 

(ug/m3) 

Terreinruwheid [ m] op meteolokatie windrichtingsafhankelij k genomen 
Hoogte berekende concentraties [m) 0: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ ge/m3] 0: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 

Coordinaten (x,y)D: 99647, 411046 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)D: 1997 4 9 14 

Aantal bronnen 0 : 4 

·~~~•* Brongegevens van bron D: 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport 

1 

- 83.1 -

0.00073 
0.00206 
0.18295 
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X-posi tie van de bron [ m] 0: 99274 
Y-positie van de bron [ml O: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml [J: 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 

410821 
80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] 0: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [m/~ 0 : 13.8 
Rookgas-temperatuur [ Kl Ci: 409. O 

0 : 
0 : 
i:i : 
D: 

52.78 
13. 81 

409.00 
9.18 

41439 

18056 

cumulatieve ernissie over alle voorgaande bronnen: 18056.000000000 

********* Brongegevens van bron IJ: 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-positie van de bron [ m] [ I: 99280 
Y-positie van de bron [m] O: 410822 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ ~ 0 : 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 2.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 52.78 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 13.81 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 409.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 9.18 
Aantal bedrijfsuren: 41528 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 18056 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [m/~ D: 13.8 
Rookgr1s-t.P.mpPrritnur [ K] n: 409. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 36112.000000000 

********* Brongegevens van bron 0 : 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-posi tie van de bron [ m] D: 
Y-posi tie van de bron [ m] D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0 : 
Inw. s choorsteendiameter (top) O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 

99278 
410829 

80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ll: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3 Is] 0 : 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [m/~ 0 : 13.8 
Rookgas-temperatuur [ K] IJ: 4 09. 0 

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41520 

18056 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 54168.000000000 

********* Brongegevens van bron D: 4 
** PUNTBRON ** s choorstee n 4 

X-positie van de bron [~ D: 
Y-posi tie van de bron [ m] D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ ~ 0 : 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport 

99272 
410827 

80.0 
2.70 
2.80 

(Nm3) 0 : 
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52.78 

000 
_oeo_ 

000 

•OVAL HAIKONING 

9S5915.01/R0011/Nijm 

4juni2008 



Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) Cl: 
Temperatuur rookgassen (K ) ll: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MN) 0 : 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 
14arrnte output-schoorsteen ( MW) 0 : 9. 2 
Rookgasdebiet ( normaal m3/sJ D: 52 . 8 
Uittree snelheid rookgassen ( m/sJ 0 : 13. 8 
Rookgas- temperatuur (I(] 0 : 409.0 

13 .81 
409 . 00 

9 . 18 
41537 

18056 

curnulatieve emissie over alle voorgaande bronnen : 72224 . 000000000 

ODO 
_o e g _ 

00 0 

IOYAL HAl lCOlllllll G 
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CCC 
Ceo 
ODD 

•OYAL HAIKONING 

Voorgenomen activiteit 

KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: 

starttijd: 13:03:36 

GEUR 

daturn/tijd journaal bestand: 22-5-2008 13:08:05 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald 99272 410821 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

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 43824 

De windroos: f r ekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren 

1 (-15- 15): 2385.0 
2 ( 15- 45): 2401. 0 
3 ( 45- 75): 3856.0 
4 ( 75-105): 2717. 0 
5 (105-135): 2679.0 
6 (13'.i-165): 2933.0 
7 (165-195): 4281. 0 
8 ( 195-225) : 6104.0 
9 (225-255): 5818.0 

10 (255-285): 4592.0 
11 (285-315): 3281.0 
12 (315-345): 2777.0 
gemiddeld/som: 0.0 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

% 

5.4 
5 . 5 
8.8 
6 . 2 
6 . 1 
6 . 7 
9.8 

13 . 9 
13.3 
10 . 5 
7.5 
6.3 

en gem. achtergrondconcentraties 
ws neerslag(mm) 

3.4 107.70 
3.6 90.70 
4.1 98.20 
3.4 101.95 
3.3 226.15 
3.5 314.80 
4.2 484.95 
4. 8 737.35 
5.3 805.25 
4.4 495.95 
4.0 285.55 
3.6 163.55 
4.2 3912.10 

Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) O: 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn ! ( laatste re gel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [ml O: 0. 5602 

(ug/m3) 

Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [~ D: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ ge/m~ D: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks D: 

Coordinaten (x,y) O: 99422, 411346 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) U: 1999 6 12 14 

Aantal bronnen fl : 5 

********* Brongegevens van bron D: 
** PUNTBRON ** schoorsteen 1 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport 
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X-positie van de bron [ m] D: 
Y-positie van de bron [ m] 0: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 

99274 
410821 

80.0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen [ MW] 0 : 9. 2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 409. 0 

D: 
D: 
D: 
0 : 

52.78 
13. 81 

409.00 
9.18 

41530 

18056 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 18056.000000000 

********* Brongegevens van bron D: 2 
** PUNTBRON ** schoorsteen 2 

X-posi tie van de bron [ m] D: 99280 
Y-positie van de bron [ m] D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] D: 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 

410822 
80 . 0 
2.70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3 /s] D: 52. 8 
Ui ttree snelheid rookgassen [ m/s] D: 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ Kl D: 409. 0 

D: 
D: 
D: 
D: 

52.78 
13.81 

409.00 
9 .18 

41495 

18056 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 36112.000000000 

********* Brongegevens van bron D: 3 
** PUNTBRON ** schoorsteen 3 

X-posi tie van de bron [ m] D: 99278 
Y-positie van de bron [ m] D: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 

410829 
80 . 0 

2 . 70 
2.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 9.2 
Rookgasdebiet [ normaal m3/s] D: 52.8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] Ci : 13. 8 
Rookgas-temperatuur [ K] 0 : 409. 0 

D: 
D: 
D: 
D: 

52.78 
13.81 

409.00 
9.18 

41989 

18056 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 54168.000000000 

********* Brongegevens van bron 0 : 4 
** PUNTBRON ** schoorsteen 4 

X-positie van de bran [ m] D: 
Y-positie van de bron [ m] [I: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) U: 
Temperatuur rookgassen (Kl LI : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) n: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emi ssie > 0) 
gerniddelde emissie ovei: bedrij fsuren : (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen ( MW] 0 : 9 . 2 
Rookgasdebiet l normaal m3/sJ 0 : 52. 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/a.J IJ : 13.8 
Rookgas-temperatuur [Kl 0 : 409.0 

13 . 81 
409.00 

9.18 
41530 

18056 

cumulatieve ernissie over alle voorgaande bronnen : 72224 . 000000000 

**~* ** Brongegevens van bron 0 : 5 
** PUNTBRON ** scnoorsteen 5 

X-posi tie van de bx:on [ ml 0 : 
Y-positie van de bron [ mJ 0 : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml n: 
Inw . schoorsteendiameter (top) O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top ) 0 : 

99300 
410716 

80.0 
2.70 
2 . 80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelh.eid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem . warmte emissie over bedrijfsureo (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > OJ 
ge.middelde emissie over bedrij fsuren : (gels) 
Warrnte outpu -schoorsteen [ MW] O: 9 . 2 
Rookgasdebiet l normaal m3/s) D: 52 . 8 
Uittree snelheid rookgassen [ m/s] Lt: l 3 . 8 
Rookgas-temperatuur [Kl 0 : 409 . 0 

U: 
<J : 
0 : 
0 : 

52.78 
13.81 

409 . 00 
9 .1 8 

41548 

18056 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 90280 . 000000000 

Luchtkwaliteitsonderzoek vijfde verbrandingslijn 
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Uitbreiding AZN met een vijfde verbrandingslijn 
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aOYAL HASKONING 

Bijgaand zijn productbladen bijgevoegd van de bulkchemicalien die bij AZN in het 
proces warden gebruikt. Het betreft: 
• Natronloog (50%); 
• Ongebluste poederkalk; 
• Zoutzuur (30%); 
• Ammoniawater (24,5%); 
• Bruinkool cokes. 

Van de chemicalien die in kleinere hoeveelheden (< 250 kg per jaar) warden gebruikt, 
kunnen de productbladen bij N.V. AZN te Moerdijk warden ingezien. 

Uitbreidlng AZN met een vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 78 -
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I Nationlo611 50%· I 
Volgens 2001/58/EG 
Uitgavedatum november 2002 herziene versie 8/2003 

1 - ldenlificatie van de stof en van de onderneming 

Proctwct/Handelsnaam:' Natronlooo 50% 

Enkele.'loepass)ng(:ln: · ZuurqraadregelinQ, papietindustrie 

Fabnka.r:it/Le\/'era11cier: De Noord Chemicals B.V. 
.l Ridderpoort 14 

2984 BG Ridderkerk 
Tel: 0180-41.59.88 (afd. Kwaliteitsborging) .. E-mail: P. K<;irstens i 

In n90.dge.V.afl~rr: 
.. ~ 

030~2748888 - Nationaal Vergiftigingen 

- lnformati.e Centrum. 

2 - SamenstellinQ en informatie over de. bestanddelen 

" c~·emisc;he 
otnsqhrijving: 

I 

-· 

CAS 
regi$tratjenummer: 

ldenUfit::atieourT)mer: 

NaOH - natriumhydroxide-oplossing 

BIJTENDE STOF Symbool C 

R zinnen 35 

1310-73-.2 

EG-nummer: 215-185-5 
Annex-1 nummer: 011-002-00-6 

C (bijtend) zie C!lok. rubriek 1S 

Schadelijk ~ij aanraking 

R zinneo: 35 
S zinnen: 2-26-27-37139-45 -

schadelijk voor het watermilieu 

98h LC50 vissen - 45,4 mglltr 

48h EC 50 daphnia .,...33 ,..-100 m 11tr 



4 - Eerste hulp maatregelen 

Algemene fnstrl,icti~: Verontreioigde kledlng direct uittrekken. 

B'ij· iraadenien:~ 
l 

~h· .. Frisse lucht, rust, halfzittende houding en 
naar ziekenhuis vervoeren. 

Bij h
0

uiacontact:. 
. . Huid spoelen of afdouchen met veel water 

·. en arts waarschuwen. LANGDURIG 
~ .._';i '.\: . .,-•• • . .. ~. SPOELEN. 

r ·• 
Bii.;~mgc0ntact: Minstens 15 minuten spoelen met veel 

, . water. 
. . .. 

BiJ · imsli~ke~ : ·'." Veel water drinken, GEEN BRAKEN 
::,:; 1 OPWEKKEN, arts waarschuwen. 

5 - Brandbestrljdingsmaatregelen 

Geschikte Alie blusmiddelen toegestaan. 
bJusmiddeleii:' ~ :.i: 

6 - Maatregelen bii accidenteel vrijkomen van de stof 

Pers0om.lijke 
,;, 

Goed aansluitende oogbescherming. 
v.0:0r.for9s~aal!'egelen: Laarzen en chemisch bestendige 

I . 1 kledinq oebruiken . . 

Mllieuv0cirz0rgsmaatregelen: Met veel water verdunnen. 

ReinigiDgsr,nethoden. 

Halllterin : 

Aanwljzir\1g~n.ter 
vo_0!1(0niirig~l('!l f'.l br~n<!I 
·en· eX:plosie: 

Gemorste stof opscheppen en 
restant weQspoelen met water. 

Voor:z:ichti behandelen. 

Natronloog brandt niet. in geval van 
knalgasgevaar verdunnen met veel water. 
Uit de buurt houden van lichte metalen en 
zink ontledin s roduct waterstoi as . 

In stalen, PE, PP en PVC tanks of cans. 
Niet in de buurt·van levensmiddelen. 



8 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling I persoonlijke 
bescherming 

Technisehe niaatrei::ieleni Ventilatie noodzakeliik. 

Blo<llt~tellings~renswa:;i r~en: CAS nr: 1310-73-2 

MAC ' Stofomschrijving: Natrontoog 
50°/o 

, .. Waarde: 2 mg/m3 

Aamb'evoleA; methode: 
·-· 

Geen 

B.ehe.ersing· v;m. blootstelJf 119: Chemisch bestendige 
. . handschoenen, schort en laarzen . 

~ 

A'tgemene Gescheiden houden van 
be.schermingsniiddelen en levensmiddelen. 
hvaienische. maatr~Qelen: 

Ad~mhatings~escher.ming' Ruimtelijke afzuiging, plaatselijke 
afzuiging of 
ademhalingsbescherming (filtertype 

u•. P2). 
. -

Hand- er:i .huldb.esctrerinll'lg: Beschermende kledinQ gebruiken~ 

GoQbeschermin'Q: ' VeiliQheidsbril 

Beheersirig van Voorkom verspreiding - schadelijk 
.mllieubltiotstel_linq voor watermilieu 

9 - Fysische en chemische eigenschappen 

Ey.sische·toestand · i Vloeibaar 

Kleur. --, .. . '< • Kleurloos 

Geur: ,.r .. . :i· 
.·~, .. •.;, __ " ... ... 

" Reukloos 

i:il:-bwaar<:le; •:!;:5 e Bij 20° C. > 14 

Ko~~puntlko.oktralaot ,,. Kook-punt: 140° C. 

<('. n.v.L Vlami;iunt _, 
" ·' .:i"· 

.Onl~arnibaarheid: ill:~' . N.v.t. 

Ontploffingsfiig$nsebaoi:ien' n.v.l. 

Oxililerend'8;eig~n~~ha9een: N.v.t. 

·f. . ~ . 
Bij 20° C. < 1 mbar bij 20° C. 1n .arnpspannind: ... ...;,w' ., ••• 

·' ' { Bij 20° C. 1,5 g'rtcm3 relatieve· dichtheio: 

Golo.s.ba.ar in:fm.encibaar rnetr,· Water - volledio oplosbaar. 
, 1'- . • ,.. 

Verp~li1"1gsco~fficle11t n-
.. 

geen gegevens bekend 
· ootanolfwate.r · 

· ·-
Visc0site.it'( dvniimiscn ): Bij 20° C. 80 mPa. 

Daropdicf:ittieia · . ~ .:to'; . n.v.t. 

,; ~ .. 
n.v.t. Verdarnoin~ssnelheid 



10 - StabHitei.t en reactivitelt 

Sl~bi lire; it' .. bestendi ond·er aanbevolen condities 

met zuren = watersto~ as 

Geen. 

Lichte metalen en zink (vorming van 
waterstqfgas-knalgas). Tast 
.koperhoudende legeringen, load en silicium 
aan. Boven 50° C. 6ok staal, i·ze_r en tin. 

Waterstofges (reageert heltig 'met zuren). 

11 - Toxicologische informatie 

Effecten en symptomen 

12 - Milieu-lnformatle 

. ' .•d!' • ;~, ~~~. " Algemeq~,_. ~ 
vo01'.$c;;hriften; ·ii .. 

Bijtende werking op hUid. Verschijnselen: 
.roodheid, pi·n. emsti e brandwonden. 

Sterk bijtende werking. Verschijnselen: 
roodheid · i'n. slecht zien. 

Stof werkt bijtend op ademhalingsorganen. 
Vaak is he! effect pas na enige tijd 
merkbaar. Verschijnselen bij inademing: 
keelpijn, hoesten. Verschijnselen bij 
inslikken: keelpijn, braken, diarree, 
buikkram el'l. 

W.erkt in water Sferk pH-vertio~end. 



13 - lnstructies voor verwijderina 

AfvalvervJerkf rigsm~thoden: Leks1of opscheppen en restant 
weasooelen met water . 

. : . 
BJ:tsm·~tte ve.fPakking en Volgens overheidsvoorschriften 
rele,vante bepalinaen: afvoeren. 

Aanbe.volen Water. 
reifli!'lin~smiddeten: ! 

Q.e.vaarlllke resJduen "' restanten stof in verpakking 

14 - lnformatie m.b.t. het vervoer 
. 

UN Nummer 1824 Internationale 
transotirtreoelaevfria techn. benaming natronloog 

Landwt=:g~rV,spoqrwE!gen ADR/RID klasse: 8 
Verpakkingsgroep: II 
ADR/RID classificatiecode: -

. Gevaarsidentificatienummer 80 
Tremcard 80$1824 

.. 
J ._ ..... _,_,,. f ADR/RID etiket 8 

Binraenvaar.tweqeri: ADNR klasse 8 

Ov~rzee:- IMOG· klasse: 8 
Pagina: -
Verpakkingsgroep: II 

,_ Marine Pollutant no 
~ 

EmS nummer: 8-06 ., 

Luc/ilttransport: IAT A klasse: 8 
Verpakkingsgroep: II 



15 - Wettelijk verplichte informatie 

€pd~ririig v9!gen,s. ·• G (bijtend) 
EEG richtlijn:_ 
Geva§lrssxryibo0t 

s~zihnen: 

N;:itionj3le 
vo&rschrlften: ~ . 

16 - Overi~e informatie 

2 

26 

Buiten bereik van kinderen 
bewaren. 
Bij aanraking met de ogen direct 
met veel water spoelen en 
deskundig medisch advies 
inwinnen. 

27 Verontreinigde kleding direct 
uittrekken. 

37139 Draag geschlkte handschoenen en 
een beschermingsrriiddel voor de 
ogen/het gezicht. 

45 lngevaJ van ongeval of indien men 
zich onwel voelt, onmiddellijk een 
arts waarschuwen (indien mogelijk 
hem dit etiket tonen). 

N.v.t. 

Geen 

Deze informatie berust op onze huidige kennis van zaken, er 
kunnen echter geen rechten of garanties aan warden ontleend. 

Telefoonnummerin noodgevallen: 030-2748888 NVIC (alleen 
bereikbaar bij accidentele vergiftigingen voor de behandelend 
arts). 

Dit informatieblad ls opgesteld door de afdeling kwaliteitsborging 
van: 

De Noord Chemicals B.V. 
Ridderkerk 
Telefoon: 0180-415988 
Fax: 0180-417170 

Uitgave: 
Datum: 

8/2003 
31-10-2003 



''%;~; VEIU'GflEIDSINFORMATl£BLAD 

j Ongebluste poederkalk J 

Volgens 2001/58/EG 
Uitgavedatum november 2002 - herziene versie 8/2003 

1 - ldentificatie van de stof en van de onde~neming 

Prosuct/Handelsnaam: Onoebluste poederkalk 

Enkele toepassingen: Staalindustrie, bouwmaterialen 

FabrikanVLeverancier: De Noord Chemicals B.V. 
Ridderpoort 14 

·• 
2984 BG Ridderkerk 

.. Tel: 0180-41.59.88 (afd . Kwaliteitsborging) 
,_ . E-mail: P. Karstens 

··-In no0di;Jevallen: 030-2748888 - Nationaal Vergiftigingen 
lnformatie Centrum. 

2 - Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

Ghemisohe Cao - calciumoxide 
omschrijving: BIJTENDE STOF Symbool C 

R zinnen 34-36-41 

CAS 1305-78-8 
reQistratienummer: 

ld~htificatienummer: EG-nummer: 215-138-9 

3 - ldentiflcatie van de gevaren 

~sisch -chernlSctu:f C (bijtend) - zie 00k rubriek 15 
.Qevareri· 

.G.evarel'l voor de: R zinnen: 34-36-41 
~ewndheid S zinnen: 2-8-22-24-25-26 

Miti~uqevar~n 
' .. 

geen gegevens bekend 

4 - Eerste hufp maatreQefen 

- ~ -
Al~emen:1''in~tructies ; , 

-

Bij hui,dc0ntact; 

Bij oogcontact: 

Bij aanraking met de huid direct met veel 
water afspoelen, ·contact met 0gen 
vermijden - ERNSTIG OOGLETSEL. Buiten 
bereik van kinderen bewaren. 

N.v.t. Wei ademhalingsbescherming 
oebruiken. 

Huid spoelen of afdouchen met veel water 
en arts waarschuwen. 

Eerst spoelen met veel water en dan naar 
arts vervoeren, niet proberen te 
neutraliseren. 



Bij inslikken: Mond spoelen en onmiddellijk naar 
ziekenhuis vervoeren, NOOIT BRAKEN 
OPWEKKEN, veel water drinken. 

5 - Brandbestrijdingsmaatregelen 

Geschikte 
bltismiddelen: 

Droog blussen. Geen water gebruiken (er 
ontstaat loog). 

6 - Maatregelen bij accidenteel vriikomen van de stof 

P'etsoonlijke· Ademhalings-, huid:.. en 
voorzorgsmaatrerielen: ooobescherming. 

Milieuvoorzorgsmaatregeleh Geen - goedgekeurd als meststof. 

Reinigingsmethoden: . Droog opvegen. 

7 - Hantering en ops lag 

Hanterin!'I: < AdemhalinQs-, oog- en huidbescherming. 

Aanwijzingen te'r. N.v.t. 
voorkorT)ing van brand 
en explosie: 

Ops lag.: Beschermen tegen vocht, verpakking droog 
houden. 

Speciale eisen Droog opslaan, beschermen tegen vocht. 
opslagcoridities: 

Opslaaklasse: C (biitend) 

8 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling I persoonlijke 
bescherming 

' .,. 
re'ChnisGhe rna~tregeleh : . Geen 

Bloetstellingsgrenswaarden CAS nr: 1305-78-8 
• ~ j . • 

Stofomschrijving: Ongebluste MAC: 
poederkalk 

' «'.r· Waarde: 5 mg/m3 

' 
Aanbe11olen methooe:, Geen 

B'eheersing van blootste!ling:.• Ademhalings-, oog- en 
huidbescherminQ. 

, , 
' 

·. 

Algeri'fene Droog opslaan. 
be~ct.lerrningshlidClelefl en 
bvgienische maa,tr~Qelen : 

Ademhalingsbescherming: Plaatselljke afzuiging of 
ademhalingsbescherming {filtertype 

., ,, .. p'2). 

Hand" en huid!;>eschermin<:1: Beschermende kledino oebruiken. 

Ooaoescherming: ':1 ~· Veilioheldsbril . 
, 

B~hee_rsing va.n 
milieublootstel linQ 

voorkom verspreiding 



9 - Fysische en chemische eigenschappen 

Fysische tc;iestand.:. '"" Poeder 

Kleur: WitJbeiqe 

Geur: • , • . .. ·- ... •. Heukloos 

Bij 20° C. 12,6 

Kookpunt: 2850° C. 

Vlampun~ n.v.t. . 
,,,, ,, ... · Oritvlaf(1baarhei<il ~ N.v.t. 

Otlt11>lofflngseiaenschaooon n. v. t. 

Oxiderende eiaenschaooen. n.v.t. 

N.v.t. 

ret~tieve . _dichtheid: Bij 20° C. 3,35 grlcm3 

Oplosb;;iar in/riienl:ibaar met: Water - volledig oplosbaar. 

Verdelir:igsco'efficier:it' n-
0ctari0l/W'ater · 

n.v.t. 

Viscositeit 'tdynamisch): Bij 20° C. N.v.t. 

Dampdichtheid n.v.t. 

Verd.ampinossr.ielheip_ n.v.t. 

n.v.t. -Menobaarf:i'Aid .. 

Geleiding'svermC'>Qlm ;;' n.v.l. 

... - .. 2572° c 
Smeltpt,.mtlsmetttr?ject ,.: •. 

. , •;• t • .,,-, .:., n.v . . 

... . t 
Zelfonfbrandirigstemperatuur n.v. · 

10 - Stabiliteit en reactiviteit 

Stabilit~lt " •v bestend!a onder aanbevolen condities 

_aevaarliiRe1reacties ! ~ met water tot loog + warmte 

Te vermijd~h: . 
' 

Vocht en nattigheid. 
omstandigheden;: . 
Te· vei'miJden .stbff~n: Reageert heftig met water onder sterke 

warmteontWikkelinQ tot een loog~ 

Ge-vac'lrlijke. Bij gebruik van lichtmetalen verpakking_ en 
ontl~dingsprod ucten: toevoeging van water vormt zich waterstof. 

Met zuren een exo-thermische reactie. 



11 - Toxicologische informatie 

Effecten en symptomen 

BiJ ·huldcontai:lt:: · : Bijtende werking op huid. 

. . "' 
Bii .oo!llcontacl: .'•. Sterk biitende werkino" 

-

~ij in,sfikkE!_n an Waterige oplossing en pasteus geeft het 
ihade"min.o: •' een basische reactie , is toxisch voor vissen. 

.... 
acute toxlcltert geen gegevens bekend 

12 - Milieu-informatie 

Mobi liteiL ; .. geen gegevens bekend 
~ 

afQraak' . - l. 
,. geen gegevens bekend 

ace.urnuratie ., . Qeen geqevens bekend 

A lgemene .. Ecologisch geen bezwaren. Stof is 
voorsehrtften: toegestaan als meststof. Bij morsing van 

grote hoeveelheden werkt Ca(OH)2 pH-. verhogend en is dientengevolge toxisch 
' voor vissen en waterorganismen. ,. 

. ·~ 96h LC50 vissen 955 mg/ltr 

13 - lnstructies voor verwi 'dering 

-
A.walveiwerkingsmethoaen: Droog opvegen. 

Besmetfe. \ierpa~klh9 ef.i Volgens overheidsvoorschriften 
relevante.bepalin§eA: afvoeren. 

Aanbev01en 5% Zwavelzuuroplossing (pas op voor 
'reitiig ingsniiddelen: reactie). 

• Jil e\i~arliJKe ~esid~en " reststof in verpakkinQ 

14 - lnformatie m.b.t. het vervoer 

I ntE) rnati.1;:mala 
trans ·ortFe~elgevin 

. UN nummer 191 0 
techn. benarning ongebluste kalk 

Lal").dy..oajenfsl')G0rw~g~n : ADR/RID klasse: 8 
N.v.t. ' I • - 1 I ., .. Verpakkingsgroep: 

ADR/RID classificatiecode: 

Gevaarsidentlficatienummer 80 

Tremcard vrij 
ADR/RID etiket vrij 

ADNR Klasse 8 

b ver.zee: IMDG klasse: 8 

IMDG Pagina: 8144 
Verpakkingsgroep: N.v.t. 
Marine pollutant no 

EmS nummer: N.v.t. 

Luchttr.ansport: IATA klasse: 8 
Verpakkingsgroep: N.v.t. 



15 - Wetteli'k verplichte informatie 

Coderiri!J volgens 
EEG richUijn: 

R•Zinnen: 

s-Zinn.en: 
~ . 

C (bijtend) 

34 Veroorzaakt brandwonden. 
36 lrriterend voor de ogen. 
41 Gevaar voor ernstig oogletsel. 

2 Buiten bereik van kinderen bewaren. 
8 Verpakking droog houden. 
22 Stof niet inademen. 
24 Aanraking met de huid vermijden. 
25 Aanraking met de ogen vermijden . 
26 Bij aanraking met de ogen direct met 

veel water spoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. 

N.v.t. 

Nationale Geel'.1 
voor:schriften; 

16 - Overi!'.le informatie 

Deze informatie berust op onze huidige kennis van zaken, er 
kunnen echter geen rechten of garanties aan worden ontleend. 

Telefoonnummer in noodgevallen: 030-2748888 NVIC (alleen 
bereikbaar bij accidentele vergiftigingen voor de behandelend 
arts). 

Dit informatieblad is opgesteld door de afdeling kwaliteitsborging 
van: 

De Noord Chemicals B.V. 
Ridderkerk 
Telefoon: 0180-415988' 
Fax: 0180-417170 

Uitgave: 8/2003 
Datum: 



I' zoutiuur30% I 
Volgens 2001/58/EG 
Uitgavedatum : november 2002 - herziene versie 8/2003 

1 - ldentificatie van de stof en van de ondememing 

Pr~au<::tnaamiHanaelsnaar:n:1 Zoutzuur 30% 
_, 

Ertkele toep,a~singen:· Beitsen, zutJrgr.aadregeling 
.. 

FabrjkanULev~ranc[er: . De Noord Chemicals 8.V. 

. Ridderpoort 14 
2984 BG Ridderkerk 
Tel: 0180-41.59.88 (afd . ' ., 

. ; : 1!,. 
Kwaliteitsborging) 

1··,:L· E-mail: P. Karsten~ .1' ' 

-· 
In n_ooqgev~llen : 030-2748888 -Nationaal 

• ! ··~ •• Verqiftiqinqen lnformatie Centrum . 

2 - Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

Chemis:che HCI 30% - waterstofchloride 
omschrijliing: BIJTENDE STOF - symbool C 

R zinnen 34 - 37 

cAs 7647-01-0 
re_gjs'tratienummer: 

ldentificatienummer: EG-nummer: 231-595-7 
., 

Annex-1 nummer: 017 -002-00-2 

3 - ldentificatie van de gevaren 

F¥~isch- chemisphe C (bijtend) - zie oak rubriek 15 
qe'laren 

Gevaren .ve;ior de schadelijk bij aanraking - inademing 
ge.z6ndh'~ia R zinnen: 34-37 

·' S zinnen: 1/2-7-9-26-45 . 
Mllieu_qeva,ren ': ' schadeliik voor wateroroa,nismen 



4 - Eerste hulp maatregelen 
• I.: , .... ~.- • 

Alg~mene;1nstr.ucmes: Verpntreinigde kleding direct uittrekken. 

Bij inad~fn?n: ... 
Frisse lucht, rust, halfzittende houding en 
naar ziekenhuis vervoeren. 

~ij h\ij¢contact ' Huid spoelen of afdouchen met veel water 
: ,: en arts waarschuwen. 

Bij Oogicont;:;tct: 
-r. 

' Eerst spoelen met veel water en dan naar 
- arts vervoeren. . 

, l "IO I 

B ij inslikk~n: 
..... 

Mend spoelen en onmiddellijk naar 
ziekenhuis vervoeren, NOOIT BRAKEN . OPWEKKEN . -

5 - Brandbestrijdingsmaatregelen 

Geschi~t?. . 
blusmiddelen: 

Alie blusmiddelen toegestaan. Tanks/vaten 
koel houden door spuiten met water. 

6 - Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof 

PersQonlijke; Ademhalings-, huid- en 
voorz0r9sm~atr~_g~len: oogbescherming, beschermende 

~ I~' kleding gebruiken. 

Milieuyoorzors:ismaatreQeleo: Met veel water verdunnen. 

Reinigingsmethqden 

7 - Hanterin 

Verdunnen met water en eventueel 
neutraliseren met soda. 

Voorzichtig behandelen. Alleen plastic en 
rubbermateriaa! ebruiken: ·· 

AanwijZingen ter Ventileren. niet bij metalen. 
v0orkqmingi van br9nd 
en ei losie: 

0 

Containers goed gesloten houden en op 
goed geventileerde plaats opslaan. Uit de 
buurt houden van logen en onedele 
metalen. 

Goedgekeurde verpakking gebruiken. In 
oecl eventileerde ruimtes o slaan. 



8 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling I persoonlijke 
beschemiing 

Technische)uaatre·qelen:.- Ventilatie noodzakelijk. 

-
a1ciotsteJlings~renswaarden : CAS nr: 7647-01-0 

M.AC : Stofomschrijving: Zoutzuur 30% 
: 

i:.!'- 1 
. . Waarde: 7 mg/m3 . , :.· " . . 

. · 

Aanbevolen methode: Geen geQevens bekend 

Beheer~ing van blbotstelling: Zuurbestendige handschoenen, 
.. laarzen en schort . 

A19:em~ne Gescheiden houden van 
beschei:n'.lingsmiddelen en levensmiddelen. 
hvaienische maatregelen: : 

' 

~aemfj'a!in~S.bescherm ing: Ruimtelijke afzuiging, plaatselijke 

' afzuiging of 
• .. 

(" ademhalingsbescherming (filtertype 
(' •' ·'·~ . . BE/P2). •. '(~ ~ ; 

. 

Hand· en huidbeschermih~: Beschermende kledina aebruiken. 

·O.tm.beschermio.fa: · · ,. ~· ' .. Veiligheidsbri\ 

Bef.i~·~~~in~ ~;:i·h ··. ~ ). voorkom verspreiding, schadelijk . 
milieubfo0lStellim~ . ; voor waterorganismen . 

9 - Fysische en chemische eigenschappen 
L 

Fysische·toestan'd: Vloeibaar 

Kleur:: Kleurloos tot lichtqeel 

Bij 20° c. < .0,1 

Ko0kpun.tf.ko.0Ktraject: r .. ca.110°c 

\iJamr;,uht ~ /'h N.v.t. 
' 

0nrv1amoa~rheJd: 
.. ~': N.v.t. 

0·nt~lbffin!:'.lseiqenschappen: · Geen 

Oxid~~en9e, ~l~enschapper:; .. corrosief 

R'eiat1evt'i1dldliiheid': ;. :.~i Bij 20· t. 1.1 s gr/c:;m3 
.... lllllilll!llllllilijil .. jll ....................... 1. . . . . : ;' •: 

·9~19~trapr~eld 11:i:: •• 

!·· ·"·· - .. 

V~rdeh~gsco~ffident 
' , ... " -- -- ~ 

Water - volledig oplosbaar. 

Vet: n.v.t. 

.·. 
'• <,.;.. -geen gegevens bekerad 

n-octancWwater .,. : . 
~isc0~jteit (dvnami"Schl: Bij 20° C. 1,44 mPa.s 

n.v.t. 

ver.darnpingsshelheid n.v.t. 



Mengbaarheid ..... n.v.t. 

Geleldlngsverrno·gen n.v.t. 

Smeltpunt · .. .t -50° c 
. ~ ,. 

Gasgroep .. n.v.t. 

Zelfontbrandingstemperatuur n.v.t. 

10 - Stabiliteit en reactiviteit 

Stabllitelt bestendig onder aanbevolen. condities 

GevaarliJke reacties · chloorgas bii verhitting 

Te vermijden Gescheiden houden van sterke basen. 
·(!!mstandiglnaden: 

Te vermijden stoffen: Sterke basen. 

Gevaarlijke Bij verhitting vormt zich chloorgas. De 
onlledingsproducten: . oplossing is een steri<. zuur en tast vele 

metalen aan onder vanning van . waterstofoas . 

11 - Toxicologlsche informatie 

Effecten en sypmtomen 

Bij huicfoontact: Bijtende werking op huid, slijmvliezen, 
ademhalinqsorqanen en oqen . 

. Bii OOQC©htact: Sterk bijtende werkinq. 

Bij ir.islikkem,en Bij inslikken sterk bijtende werking van 
inad.eming: mond- en keelholte. Gevaar voor perforatie 

. maaQ en slokdarm . 
• • > " • "w ~ .. . , 

Acute toxicfteit . . " IDLH 50 ppm 

12 - Milieu-informatie 

~ 

geen ge!'levens bekend Moblliteit ' 
-

Affira~k,,. .:: . geen geqevens bekend .. 
.. 

Accuniulatie "' ·geen qegevens bekend 

' ., ~;,~ Zwak schadelijk voor water. Ni et onverdund Alg(;lmen~ . 
voorschnfteh: in grotere hoeveelheden in het grondwater, 

. o"ppervlaktewater en riool laten geraken . 

96h LC 50 vissen - 282 mg/ltr 

L . , . 48h EC 50 daphnia - 100- 330 mQ/ltr 



13 - lnstructies voor verwi" de ring 

AJvalV:erwerkingsrn.eth6den; Mag niet samen met huisvuil 
- · · - · afoevoerc:! warden. 

Besm·ene v'!:!rpa·k.i(ing.en· , 
relevarite be-oalinaeri: · 

Aanbe.v.o!er;i ., 
:: 

re1hic:l lhc:ismideele.n: 

gevaarlljke residoen 

Volgens overheidsvoorschriften 
afvoeren. 

.. Water. 

restanten stof in veroal<kinQ'. 

14 - lnformatie m.b.t. het vervoer 

UN Nummer 1789 
techn. benaming zoutzuur - HCI 

L~r,dw~g~r:rispo0rw~ger : ADR/RID klasse: 8 
Verpakkingsgroep: II 

Over zee: 

Luchltransport·: 

ADR/RI 0-classificatiecode 5b 
Gevaarsidentificatienummer 80 
T rem card SOS 1789 
ADR/RID etiket 8 

ADNR Klasse 8 

IMDG klasse: 8 
IMDG Pagina: 8183 
Verpakl<ingsgroep: II 
Marine Pollutant: NO 
EmS nummer: 8-03 

IATA klasse: 8 
Verpakkingsgroep: II 



15 - Wetteli"k verplichte informatie 

Coderln~ v0lgens 
EEG rjchtfljri:" 

Gevaa~sym~.©ol 

R-Zinnen: ·. 

S-Zirlnen: 

C (bijtend) 

34 Veroorzaakt brandwonden. 
37 lrriterend voor ademhalingswegen. 

1/2 Achter slot en buiten bereik van 
kinderen bewaren. 

7 in goed gesloten verpakking 
bewaren . 

9 Op goed geventileerde plaats 
bewaren. 

26 Bij aanraking met de ogen direct met 
veel water spoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. 

45 lngeval van ongeval of indien men 
zich onwel voelt, onmiddellijk een arts 
waarschuwen (indien mogelijk hem 
dit etiket tonen). 

\!\'GK 1 

Nat10nale Geen 
vo0i:schriften: 

16 - Overige informatie 

Deze informatie berust op onze huidige kennis van zaken, er 
kunnen echter geen rectiten of garanties aan warden ontleend . 

Telefoonnummer in noodgevallen: 030-2748888 NVIC (alleen 
bereikbaar bij accidentele vergiftigingen voor de behandelend 
arts). · 

Dit informatieblad is opgesteld door de afdeling kwaliteitsborging 
van: 

De Noord Chemicals B.V. 
Ridderkerk 
Telefoon: 0180"415988 
Fax: 0180-4.17170 

Uitgave: 8/2003 
Datum: 



Conform 911155/ECG opgevolgd door 2001/58/EG - Nederland 

AMMONIAWATER 24,5% 

! t. ldentificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf 

ldrntificatic v1111 de stof of hct preparaaf 

Productnaam AMMONIAWATER 24,5% 

Chemische fonnulc NH40H 

Gehruik van de stof of het 
prcparaat 

Halffabrikaat. Fabricage van halffabrikaten. Fabricage van chemicalien. Voeding. 

lcle11 lificatie van de vcnnootschap/ondernem ing 

Fabrikaut I Levernncicr Yara Industrial B.V. 
Maassluissedijk 103, 
NL-3133 KA Vlaardingen 
Netherlands 
T: +31 10 23 22 200 
F:+31102322250 

Tclcfoonnummer voor noodgevallen : +31 10 232 2200 

! 2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen 

Sto l/p r~ p arnat : Preparaat 

\laam besta ncldee l CAS numrnc r 'Yc, EG Class ificat ie: 
nummer Bestanddcel 

water 7732-18-5 75.5 231-791-2 Niel geclassificeerd . 
Ammoniak 1336-21-6 24.5 215-647-6 C; R34 

N: R50 

Zic rubriell 16 voor de volledige tcl,st van de R-zinnen die 
hierboven worden vermeld. 

Arbeidshygienischc blootstellingsgrcnzen, i11dic11 bcschi11b1rnr, zijn wecrgegcven in l'Ubriek 8 .. 

/3. Risico's 

Het preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk volgens de richtlijn 1999/45/EG en de bijbehorende amendementen. 

Cla ss ificatie C; R34 

Risico's voor de gezonclhcid 

Andere gevarcn 

Veroorzaakt brandwonden. 

Ammoniakdamp vormt explosive mengsels met lucht in een geslolen tank waarin zich 
ammoniakoplossing bevindt. Maak de tank leeg en reinig deze grondig voordat begonnen 
wordt met "gloeiend" werk. 

Zie rub rick 11 voor meer informatic over gezondheidseffccten en sym ptomcn. 

/ 4. Eerste-hulp-maatregelen 

l 11adc111ing 

lnslikl<cu 

H uid contacl 

Oog<~ rmt:1ct 

In geval van inademing in de frisse lucht brengen . Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige 
ademhaling toepassen. Bij moeilijke ademhaling, zuurstof toedienen. Raadpleeg onmiddellijk 
een arts. 

Als grote hoeveelheden van dit materiaal worden ingeslikt , dient onmiddellijk een arts 
gewaarschuwd te warden. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel 
moet. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de rnond. 

In geval van contact, huid onmiddellijk spoelen met veel water gedurende tenminste 15 minuten, 
met verwijdering van verontreinigde kleding en schoenen. Was kleding alvorens ze opnieuw te 
gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik. Raadpleeg onmiddellijk een arts . 

Spoel de ogen ONMIDDELLIJK met stromend water gedurende tenminste 15 minuten, en houd 
de oogleden daarbij open . Raadpleeg onmiddellijk een arts. 

Zic rnbl'ick 11 voor meer informatic over gczondhcidseffecten en sym ptomcn. ------- 1 
11 ' '.l.l')fi<'O I 'i 2 J.11'< IL I) I 
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AMMONfAWATER 24,5%1 

1 s. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Blusrniddelen 

Speciale blootstcllingsrisico's 

Gcvaarlijkc 1hcrnrnll'· 
dccorn posit icp rodurtc11 

Opmerking Explosiviteit 

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende materialen. Dit materiaal is giftig 
voor waterorganismen. Met dit materiaal verontrelnigd bluswater dient te worden opgevangen, 
zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terechtkomt. 

Brandweerpersoneel moet onafhankelijke persluchtademhalingsapparatuur (SCBA) en hun 
volledige uitrusting dragen. 

Deze producten zijn stikstofoxiden (NO, N02 enz.), ammoniak (NHJ). 

Ammoniak-luchtmengsels tussen 15 - 27% zijn explosief. 

16. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat 

Pcrsoonlijke 
vool'ZorgsmMtlregclen 

i'rlilieuvoorzorgsmaatregdcn en 
-sc-hoonmaak.methodcn 

Gebruik geschikte beschermingsmiddelen (rubriek 8). Volg alle blusprocedures (rubriek 5). 

Vermijd contact van gemorst materiaal met de aarde en voorkom wegvloeien naar 
oppervlaktewateren. 

Het is niet waarschijnlijk dat het vrijkomen van kleine hoeveelheden een negatieve invloed 
heeft op het functioneren van walerzuiverlngsinstallaties . Verdun met veel water. Houd weg 
van oppervlaktewater. Absorbeer met droge aarde. zand of een ander niel-ontbrandbaar 
materiaal. Gebruik gereedschap om vast of geabsorbeerd materiaal op le scheppen en het in 
een geschikte afvalbak over te brengen, met etiket erop. Zie rubriek 13 voor lnstructies voor 
afvalverwijdering. 

Opmerking: Zie rubrfrk 8 ''OOI' informal it' over een persoonlijkc veilighcidsuitrusling en rulll"iek 13 voor informatie ove1-

al\:1Jverwijt.lering. 

j1. Hanteren en opslag 

lfan1e1·in !! 

Opslag 

Vermijd alle rnogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). Mag niet in ogen, op huid of op 
kleding terecht komen. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij 
de werkplek bevinden. Houd verpakking gesloten . Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. 
Adem damp of mist niet In. Vermijd contact met gemorst materiaal en voorkom dat het 
wegvloeil in bodern en oppervlaktewateren . Grondig wassen na omgang met het product. 

Bewaar op een afgezonderde, goedgekeurde en gemarkeerde plaats. De tank/container dient 
geplaals te worden in een opvan9reservoir met een capacitelt ge!ijk aan die van de 
tank/container. In goed gesloten verpakking bewaren. Sia de verpakking op in een koele, 
goed geventileerde ruimte. Opslaan verwijdert van direct zonlicht. 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke 
bescherming 

Grenswaankn voor blootstelling Niel beschikbaar. 

Maatregelr11 tcr beheersing \'illl blootstclli11g 

Bcs1·hmni11g van cle Wanneer een risicoanalyse aangeefl dal dit noodzakelijl< is, dient u een goed passend, 
adcmhalingsorganen luchtzulverend of lucht toevoerend ademhalingsloestel te gebruiken dat voldoet aan een 

goedgekeurde standaard. De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte 
blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van hel 
betreffende masker. 

Be~chcrminr. van de lrnnclcn 

Bcschenning van de oge11 

lkschl'rmiug van de htdd 

Aanbevolen: filter voor ammoniak (type K) 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dlt noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van 
chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistant zijn 
tegen chemicalien en die voldoen aan een goedgekeurde standaard. 
>8 uur (doorbraaktijd): butylrubber , Viton 

Aanbevolen: volgelaatsmasker 

Persoonlijke lichaarnsbeschermende middelen dienen te warden gekozen op basis van de uit 
le voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te warden 
goedgekeurd voordat he! product wordt gebruikt. 
Lichaam: Aanbevolen: Beschermende kleding 
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AMMONIAWATER 24,5% 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke 
bescherming 

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig 
voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke 
technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen . Was 
verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations 
en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden. 

j 9. Fysische en chemische eigenschappen 

Algemcne infor rnatic 

Voorkomeu 

Fysische roestnnd Vloeistof. 

Klem· Kleurloos. 

Geur Amrnoniakachtig . (Sterk.) 

Belangrijke inform:Hi e. met betrckking mt de geznnnheid. de vcillgheid en het milieu 

pll 12 (Cone.(% gewicht I gewicht): 100) [Basisch.] 

Kook.punt 38 tot 48°C (100.4 tot 118.4 °F) 

SmeltN ricspun t 

Da 111 ps pa 11 11 in g 

Die ht hcid g/cmJ 

Viscositeit 

-35 tot -55°C (-31 tot -67°F) 

<48 .7 kPa (<365 mm Hg) (bij 20°C) 

0.907 tot 0.922 g/crn3 (20°C / 68°F) 

Dynamisch: 1.3 cP 

/ 1 o. Stabiliteit en reactiviteit 
Stabilitdr Stabiel ender de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7). 

Tr ~·cr111ij1k11 mareriait•n Reageert heftig met halogenen. Reactief met zuren en Oxyde . Corrosief voor messing, Zn, 
Au, Ag, Hg. Corrosief voor gegalvaniseerd metaal. 

Genrnrlijke 011tlecli11gsproducten Deze producten zijn stikstofoxiden (NO, N02 enz.), ammoniak (NHa) . 

j 11. Toxicologische informatie 

Mogdijkc acute l! e' olgen voor de gewndhrid 

Inademing Corrosief voor het adernhalingssysteem. 

lnslikken Schadelijk bij opname door de mond. 

H uidcontac1 

Oogcontact 

Acute toxicitcit 

'i:tam brstnnddeel 

Ammoniak 

Corrosief voor de huid. 

Corrosief voor de ogen. 

Tc.~I 

LOSO 
LDLo 
LDLo 

Tc.kenc11/svmptomcn v:-111 ovcrmatigc hlolltstcllin r: 

llcsult:wt 

350 mg/kg 
43 mg/kg 
750 mg/kg 

Route Soorten 

Oraal Rat 
Oraal human 
Ora al Ka t. 

Ooclorguncn Be vat materiaal dat sch a de veroorzaakt aan de volgende organen : Ion gen, bovenste 
luchtwegen, huid, oog, lens of hoornvlies. 

[ 12. Ecologische informatie 

Nadcligc gcvolgen 

Datum van uirgaw 

Het produkt zal niet schadelijk voor het milieu zijn , indien het volgens de voorschriften gebruikt 
word!. 
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AMMONIA WATER 24,5% 

13. lnstructies voor verwijdering 

V env ij dcrill f.(S lll ct lwd en 

Eutopcse Af,·akatalog 11s (L \l( J 

Gevaarlijke A fva lstoffrn 

Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Afval niet in de gootsteen werpen; 
stof en verpakking op veilige wijze afvoeren . Afvoeren volgens alle toepasselijke plaatselijke 
en landelijke voorschriften. 

06 02 03* ammoniumhydroxide 

Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. 

114. lnformatie met betrekking tot het vervoer 
In t~rna t i01rn ll' tnrnspurt rcgelgevin g 

Wctlclij J, ' crplidllc \ '_\-nu mmcr Yen orrsn :rn m Kla,sc \ crpak ldng~; E1ik~1 Exlr:t informalic 
informatic g 1'<JCfl 

.-\ CHURi D-l;lassc UN2672 AMMONIAK, OPLOSSING 8 Ill + Gevaarsidentificatienummer 
80 

An'\ R- kluS.\C UN2672 AMMONIAK, OPLOSSING 8 Ill + -
l\ 1DC - ld:1 s~e UN2672 AMMONIAK, OPLOSSING 8 Ill + Noodmaatregelen ("EmS") 

F-A,S-8 

L\TA-DC H-l; l a ~ >C' UN2672 AMMONIAK, OPLOSSING 8 Ill + -
! 1s. Wettelijk verplichte informatie 

El '-n'g_cl_esvi ng 

Gevarcn s~·mhool / 
geviircnsymboleu 

W:rnrs(•huwings:!:i11n e11 

Vei l ighc idsaa n bcve li 11 g~n 

Bevat E J1':ECS num m cr 

Proclu ctgebrnil; 

Bijtend 

R34- Veroorzaakt brandwonden. 

S26- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. 
S36/37/39- Draag geschikle beschermende kieding, handschoenen en een bescherming voor 
de ogen/het gezicht. 
S45- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien 
mogelijk hem dit etiket tonen). 

Ammoniak 215-647-6 

lndustriele toepassingen. 

Classificatie en etikettering zijn uitgevoerd in overeenstemming met EG-richtlijnen 
67/548/EEG, 1999/45/EG, met inbegrip van amendementen en het beoogde gebruik. 
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! 16. Overige informatie 
Volktligt> 1c l1s1 nn R-zinnen, 
wM1rn1rnr worcl f v('1·wez 11 i11 
rnlJ1·icl• 2 en 1·uhriek 3 -
\' ed t>rl:uul 

\ 'ollctligc rck sr van cl:1 ilkali~ . 
11'l\IH·nuar worcl r vcn1·c7.t'll in 
rulJrick 2 cu 1·11llrick 3 -
i\' <>dcl'la111l 

I li~ 1 o ri ck 

0111 tun vnn ui tgavc 

R34- Veroorzaakt brandwonden. 
R50- leer vergiftlg voor in het water levende organismen. 

c -Bijtend 
N - Milieugevaarlijk. 

2005-07-15. 

f)ntum 1·01·igc ui1gnv<' Geen vorigc vnUdntic. 

Vcrsfo 0,0I 

IY Gecft info1·111a(it :urn dit• "t'Wijnocl is ·incl. de voorgmmcl t> uitgavc. 

Ke11nisgevlr11: iinn d 
IC7.Ct' 

AMMONIAWATER 24,5%1 

Nam· 011s bcsfe we1e11 is tie l1ierin bes/ole11 i11for111atie j11isr. N11c/1 bmie11ge1we111tle lel'enmcier, 11ocll e11ige dod1ter111r1nt:;c/wppij erwm, 
fl(llll•tfr11·d1 echter ool< 111m11· euige mmsprakelijklleirl l'OOr tie juistheid cm w>lledighaitl wm tie hied11 heslote11 i11fommtie. De gelmtiker 
i.\· als e11igc •'<tl'fllllll'nonlelijk l'UtJr 1/e 11iteimle/(jlce besllssiug of ee11 bepnl/ld mutel'i(laf 11/ lla11 11ie1 gesc/1i/rt is. Elk l'flll de 111atcrirlle11 
k1111 tmbe/1e1ule rixico'.~ met zicll 111eehre11ge11. /11 /Jet gebmik er•'tlll moet dm11·0111 gmle wrg1wldiglleid betrac/11 111ortle11. Ofsc/10011 
so111111ige risico '.~ i11 deze /1111111/eidiug wol'fle11 beschre11e11, lm1111e11 wij 11iet gaN11ulere11 tlat tlit de e11ige bestmmtle risico ·.~· ziju. 

0.01 



e RHEINBRAUN 

EU-GRUPPEN-SICHERHEITSDATENBLA 'IT 
gemii.B 91/155/EWG vom 5.Man 91 

fiir a) Braunkohlenfeinstkoks und b) Braunkohlenkoksstaub 

Erstellt: 28.06.1994 iibernrbeitet am: 7.10.94, Rev. 1 

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 

1.1 Angaben :rum Produkt 

Handelsname 

1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten 

1.2.1 Hersteller 

Stra.Be 

Nat.· Kennz./Plz/Ort 

Telefon 

1.2.2 Auskunftgebender Ber-eich 
1.2.3 Notfallaus.kunft 

a) Braunkohlenf einstkoks 
b) Braunkohlenkoksstaub 

Rheinbraun AG 
Stiittgenweg 2 
D 50935 Koln 
0221/480-1 Telefax 

Abt. Anwendun~technik Telefon 

Seite: 1 van 7 

0221/480-33 .. _ 
0221/480-3291 

(auBerhalb der Dienstzeit) City Ruf 016951 Funkempfii.nger 2674063 

2. Zusa.mmemetzung/ Angaben zu Bestandteilen 

2.1 Chemi.sche Charakterisienmg (Einzelstoff) 

2.1.1 CAS-Nr. Bezeichnung nach EG-Richtlinie 

65996-77-2 Koks (Koble) 
2.1.2 Identifilcationsnummer(n) 

2.1.3 zusitzliche Hinweise 

keine 
Analysenanhaltswerte 

a) Braunkohlenfeinstkoks w~er 

Asche 
Fliichtige 
Fixer Kohlemtoff 
Heizwert (Hu) 
Komung 

b) Braunkohlenkoksstaub w~er 

Asche 
Fluchtige 
Fixer Kohlemtoff 
Heizwert (Hu) 
Komung 

2.2 Chemische Charalcterisierung (Zubereitung) 

2.2.1 ~hreibung 

keine Zubereitung 

3. Mogliche Gefahren 

3.1 Gefahrenbeuichnung 

Kennb. 

keine 

0,5 
9 
3 

87,5 
29.900 

0-1,5 

0,5 
9 
3 

87,5 
29.900 

<0,4 

Bildung eines explosionsfiihigen Staub/Luft-Gemisches mOglich 

3.2 Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt 

keine 

R-S&tze 

keine 

Gew% 
Gew% 

Gew% 
Gew% 
kJ/Jcg 

mm 

Gew% 
Gew% 
Gew% 
Gew% 
kJ/lcg 

mm 
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F.rstellt· 28.06.1994 iiberarbeitet am· 7.10.94, Rev. 1 

4. Erste-Hilfe-MaSnahmen 

4.1 Allgemeine Hinwei.se 

4.2 .. .. ( 

4.3 

4.4 

4.5 

keine 

nach Einatmen 

von gro8eren Mengen: Frischluft; siehe auch Nr. 11 

nach Hautkontakt 

rnit Wauer abwaschen 

nach Augenkontakt 

rnit Wasser spiilen 

nach Verschlucken 

Seite: 2 VOil 7 

bei geringen Mengen nicht gesundheitsgefiihrdend, Wasser tlinken 

4.6 Hinwei.se fiir den Arzt 

keine 

5. Ma6nahmen der Brandbekimpfung 
5.1 geeignete LOschmittel 

im geschlossenen Silo Branderstickung durch: 
- luftdichtes Verschlie8en 

au8erhalb vom geschlossenen Silo: 
- Wager rnit Netzmittel (nur Sprumtrahl verwenden) 
- Feuerl0scmdlaum (nur Mittelschaum verwenden) 
- mit feuchtem Erdreich, Sand oder Ahnllchem 

abdecken 
5.2 ungeeignete LOschmitteJ und L05chgerite 

- LOschgenite rnit starkem LOschmittelaussto8 
- Wasser als Vol.lstrahl 

5.3 Besondere Getitniq <krch den Stdf', seine Vabla•~ oder enbtd1ende Gue 

Bei Aufwirbelungen und amreichendem Zundinitial sind Abftammungen oder 
Explosionen mOglich 

5..4 Besonden: Schutz&usnUtung 

bei offenen Bninden Flammemchutzkleidung 

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen 

Vermeidung von Zundquellen und Aufwirbelungen 

6.2 Umweltschutzma.Snahmen 

keine 
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6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahmen 

• mechanisch aufnehmen und in geeignete Behalter ffillen 
• verunreinigte Bereiche rnit Wasser reinigen 
• mit explo.siomgeschutztem Staubsauger aufnehmen 

6.4 Zumtzliche Hinwei.se 

Freigesetztes Produkt kann unter Umstiinden wiederverwendet werden. 

7. Handhabung und Lagerung 

7.1 Handhabung 
7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang 

Produkt ausschlieBlich in geschlossenen Systemen lagem. 

7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

~mmlungen au8erhalb der Anlage sofort beseitigen. 

7.2 Lagenmg 
7.2.1 Anforderung an Lagerriiume und Behi.lter-

. Lagertemperatur nicht uber 80°C 
• Siloanlage mu.6 luftdicht verschlossen werden konnen 
• Zlindquellen venneiden 
• elelctr. Betriebsrnittel gemaB DIN-VDE 0165 
• Anlagenteile elektrlsch leitend verbinden und erden 

7.2.2 Zusammenlagerungshlnweise 

keine 
7.2.3 Weit.ere Angaben zu den Lagerl>edingungen 

Rauchen, offenes Licht oder Feuer sind in der Nahe der Silo- und 
Verladeanlagen verboten. 

7.2.4 Laged.lasse 

nicht zutreff end 

8. Expositionsbegrenzung und Personliche Schuttausriistung 

8.1 Zusatzliche Hinwei.se zur Gestaltung technischer Anlagen 

Produkt in geschJ~enen Anlagen lagem 

8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten 

Feinmaub (entspr. TRGS 900) 
zusiitzliche Hinweise 

Staubentwicklung vermeiden 

8.3 Persanliche Schutzausriistung 

8.3.1 Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen 

keine 

8.3.2 Atemschutz 

je nach StaubentwickJung: Staubmaske (Schuwtufe Pl) 
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8.3.3 llandschutz 

Schutzhandschuhe 

8.3.4 Augenschutz 

bei Staubentwicldung: Schutzbrille 
8.3.5 KOrpem:hutz 

bei Jangerer Staubexposition: Hautschutzcreme 

9. Physikalische und chemische Eig~aften 

9 .1. l. Form staubronnig, ftieBfihig 

9.1.2 Farbe schwarz 

9.1.3 Geruch kein spezifischer 

9.2 Zustambindenmg Einheit 

9.3 Flammpunkt 

9.4 Entzimdlichkei t 

9.5 Ziindtemperatur 

9.6 Selbstentziindlichkeit 

9.7 Explosionsgefahr 

9.8 Explosiorugrenzen 

UEG 

9.9 Dampfdruck 

9.10 Schuttdichte 

9.11 Llislichkeit 

9.12 pll-Wert 

9 .13 Verteilungskoeffizient 

9.14 Viskositit Art 

9 .15 LOsemittel trennpriifung 

9 .16 LOse mi ttelgehal t 

9.17 Weitere Angaben: 

nicht zutreff end 

nicht zutreff'end 

nicht leicht entziindlich nach VDI 2263 

a) 850 °c 
b) 560 °C 

nicht selmterhitzungm-ahig nach ADR/RID 

explmion.<ahig im Gemisch mit Luft 
Staubexplmionsldasse: St 1 nach VDI 2263 

a) 250 gjml 

b) 60 g/ml 

nicht zutreff end 

a) ca. 0,53 g/cml 

b) ca. 0,55 gjcml 

nicht zutreffend 

alkalisch (im Uberstand einec 10%igen Imung) 

nicht anwendbar 

nicht zutreff end 

nicht anwendbar 

nicht zutreff end 

brennbarer fester Stoff (Brandklasse A) 
Brennverhalten nach VDI 2263 bei 100 °C 
BZ 2 (kurzes Entziinden und rasch~ Erl0schen). 
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10. Stabilitit und Reaktivitat 

10.1 Zu venneidende Bedingungen 

Zur Vermeidung von Selbstentziindung, ist unkontrollierte Luftzufuhr zu 
verhindern 

10.2 Zu venneidende Stoff'e 

keine 

10.3 Gefihrliche Zersetzu~rodukte 

keine 

11. Angaben zur Toxikologie 
11.1 Akute Toxizitit 

11.1.1 Einstufungsrelevante LD/LC50-W erte 

nicht bekannt 

11.1.2 Spezifische Symptome im Tierversuch 
nicht bekannt 

11.1. 3 Prirniire Reizwirlcung 

schwach; siehe auch Nr. 11.3 
11.1.4 Sensibilisierung 

nicht bekannt 

11.1.5 Sonst. Angaben 

Die Produkte sind bei bestimmun~gemi.Bem Gebrauch nicht 
gesundheitsgefiihrdend: 

Der Hauptanteil des Kokses/Komtaubes ist nicht alveolengingig. Nur beim 
Auftreten hoher Staubkonzentrationen kann der (alveolengingige) Fein
staubanteil den Luftgrenzwert uberschreiten. In diesem Fall wire mit einer 
Uberlastung des Reinigungsmechanismus der Lunge zu rechnen - wie bei 
jedem anderen Staub auch. 

Der Koks(staub) reizt die Augenbindehaut und die Schleimhiute der oberen 
Atemwege. 

11.2 Subakute bis chronische Toxizitit 

nicht bekannt 

11.3 Erfahrungen am Memchen 

·Von eingeatmetem Staub gehen weder kanzerogene, mutagene, fibrogene, 
allergische noch chemisch-toxische Wirkungen aus. 

Hautkontakt mit den vorgenannten Komtauben kann bei empfindlichen 
Hauttypen oder auf verschwitzter Haut zu geringen Hautreizungen fiihren. 

11.4 Zumtrliche toxilrnlogische Hinweise 

keine 
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12. Angaben zur Okologie 

12.1 Angaben zur Elimlnadon (Penistenz und Abbaubarlceit) 

nicht bekannt 

12.2 Verhalten in Umweltlcompartimentm .. 
' ' urnwdtneutral 

12.3 Okologische Wbicungen 

12.3.1 aquatische Toxizitiit 
Bemericungen 
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) Die Produkte sind nicht grundwassergeflihrdend. 

) 

12.3.2 Verhalten in KHiranlagen 
Bemerlcungen 
Die Produkte konnen in mechanischen Klanmlagen abgeschieden werden. 

12.4 Weitere cikologi.sche Hinweise 

keine 

13. Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Produkt 

13. l.1 Empfehlung 

Verwertung oder Deponierung 

13.1.2 Abfallschl~lnr. 

keine 

13.2 Ungereinigte Verpackungen 
13.2.1 Empfehlung 

keine 

14. ~ortvorschriften 

Abfallname 
keiner 

I 4. I Landtransport ADR/GGVS und RID/GGVE (grenziiber'schreitend/Inland) 
keine 

14.2 Binnenschiffstramport ADN/ADR 

keine 

14.3 Seeschiff.stransport IMDG/GGVF.See 
keine 

14.4 Lufttramort ICAO -Tl und IATA - DGR 
keine 

14.5 Tramport/weitere Angaben 

keine 

N achweispflicht 

keine 
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' 15. Vorschriften .-
i 

15.1 Kennuichnung nach EU - Richtli!'Je..11 

15.1.1 Kennbuchstabe und Gefahrenbe7.eichnung des Produktes 

explMionsf"ahig im Gemisch mit Luft 
15.1.2 Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung 

keine 

15.1.3 R - S8tze 

keine 
15.1.4 s -Sitze 

keine 
15.1.5 Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen 

(gem. Anlwlg U der Zuhereitunpicbtlinie 88/379/EWGl 

keine 

15.2 Nationale Vonchriften 

15.2.1 Zmatzliche ~g nach GefStoffV Anhang II, Nr. 

keine 
15.2.2 Hinweise zur BeschiiftigungsbeschriinJcung 

keine 
15-2.3 StOrfallverordnung 

unterliegt i.d.R. nicht der Sti>rfallV 

15.2.4 Kl~ifizierung nach VbF 

nicht anwendbar 

15.2.5 Techn.ische Anleitung Luft 

nicht zutreffend 

15 .2.6 W BSSel"gef°ahrdungsldasse 

WGKO 

15.2.7 Sonstige Vorschriften, Beschriinkungen und Verbotsverordnungen 

VDI 2263 Staubbrinde und Explosionen 
VBG 3 Kohlemtaubanlagen 
VBG 112 Silos und BW'lker 
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TRD 413 Kohlemtaubfeuerungen an Dampfkesseln 

16. Sonmge Angaben 

Datenblan ausstellender Bereich.: Rheinbraun AG 
Kohleverarbeitung 
Abt. Umweltschutz 
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PROCEDURE STOOKPROEVEN 

DOD 
---o•o

ooo 
•OVAL HAIKONING 

lndien andersoortige afvalstoffen warden aangeboden die naar verwachting in de 
toekomst zullen warden (mee)gestookt, maar nag niet behoren tot de groep van reeds 
vergunde afvalstoffen, dan zal per nieuwe afvalstof de volgende procedure warden 
gevolgd: 

1. Bepalinq eiqenschappen 
Wanneer een nieuwe, andersoortige afvalstof wordt aangeboden dan warden de 
volgende aspecten onderzocht: 
• macrosamenstelling; 
• microsamenstelling; 
• stookwaarde; 
• gezondheidsaspecten; 
• veiligheid; 
• geschiktheid om te verstoken in de installatie. 

lndien van de samenstelling bepaalde gegevens ontbreken en de nieuwe afvalstof 
perspectieven biedt om mee te stoken, dan zullen door de vergunninghouder of in 
opdracht van de vergunninghouder analyses warden verricht. Tevens wordt door de 
vergunninghouder onderzoek gedaan naar de herkomst van de nieuwe afvalstof. 

2. Bepaling qevolgen meestoken 
Met behulp van een rekenmodel zullen tengevolge van het meestoken de volgende 
zaken warden bepaald: 
• de invloed van het meestoken van de nieuwe afvalstof op de samenstelling van de 

bodemas en de vliegas. Uitgangspunt hierbij is dat de afzetbaarheid van de 
bodemas en de vliegas niet in gevaar mag worden gebracht. Een bijkomende 
randvoorwaarde is hierbij dat het te lozen afvalwater op oppervlaktewater en de 
riolering niet wordt vermeerderd . Tevens wordt onderzocht of geen additionele 
verontreinigingen ten opzichte van de bestaande situatie worden geloosd; 

• de invloed van het meestoken op de emissies van zware metalen, HCI en HF. 
Voorwaarde voor acceptatie is dat de totale emissie van een bepaald element 
tengevolge van het meestoken voldoet aan de gestelde normering; 

• de invloed op de emissies naar water. 

3. Verslagleqqing 
De samenstelling van de mee te stoken afvalstof en de resultaten van het rekenmodel 
worden vastgelegd in een rapport dat ter goedkeuring naar het bevoegd gezag wordt 
gezonden. 

4. Verstoken van proefpartijen 
Na goedkeuring door het bevoegd gezag zal afhankelijk van de problematiek van de 
mee te stoken afvalstof een aantal proeven worden uitgevoerd. Hierbij warden 
onderscheiden: 
• kleinschalige proef (500 ton materiaal); 
• grootschalige proef (5 .000 ton materiaal) 
Bij de kleinschalige proef wordt uitsluitend de nieuwe afvalstof gestookt. Hierbij wordt er 
vooral op gelet of de installaties geschikt zijn om deze stof te verstoken . Een belangrijk 
aspect hierbij is de benodigde voorbewerking. 
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Bij de grootschalige proef wordt de nieuwe afvalstof meegestookt in combinatie met de 
reeds vergunde afvalstoffen. Hierbij worden de gevolgen voor de kwaliteit van de 
bodemas en vliegas onderzocht in verband met hun afzetbaarheid. Tevens warden de 
effecten op de emissies bepaald . lndien noodzakelijk zullen oak bepaalde extra 
emissiemetingen warden verricht. 

Bij de lange duur proef wordt op dezelfde wijze meegestookt als de grootschalige proef. 
In dit geval warden de magelijke gevolgen voor de samenstelling en hoeveelheid van 
het te lozen afvalwater bepaald. Hiervaar is een lange duur proef noodzakelijk, omdat 
mogelijke effecten niet direct bij de aanvang van het meestaken optreden. 

De resultaten van de meestookproeven, inclusief een beschrijving van de logistieke 
aspecten , warden vastgelegd in een rapport dat ter goedkeuring naar het bevoegd 
gezag wordt gestuurd. 

5. Regulier meestoken van nieuwe secundaire brandstof 
Na het verlenen van taestemming van het bevoegd gezag om de nieuwe afvalstof mee 
te stoken op grand van het onder 4 genoemde rapport, zal warden overgegaan tot het 
regulier meestoken. Daarbij worden de normale procedures gevolgd die ook voor 
pluimveemest gelden, waaronder de acceptatieprocedure. Middels de jaarrapportage 
\1i1ordt aan het bevoegd gezag gemeld hoeveel van deze stcf het afgc!open jaar is 
meegestookt. 
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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 

De EU Richtlijn 96/61/EG van 24 september 1996 betreffende ge·integreerde preventie 
en bestrijding van verontreiniging (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) 
verplicht het bevoegd gezag de milieueffecten van bedrijfsvoering integraal te 
beoordelen. Deze ge"integreerde preventie en bestrijding van verontreiniging omvat de 
drie milieucompartimenten lucht, bodem, water en de aspecten afvalstoffen, externe 
veiligheid, geluid, trillingen, energie en milieuzorg. 

Het bedrijf dient milieueffecten te voorkomen, dan wel te beperken door toepassing van 
de Best Available Techniques (BAT). Het gaat hier om technieken die de beste 
bescherming voor het milieu bieden en waarvan is vastgesteld dat deze technisch en 
economisch toegepast kunnen warden in een bepaalde sector. De BA T's zijn 
beschreven in BAT Reference Documents (BREF's), die betrekking hebben op de 
bedrijfstak of een onderdeel uit een productieproces. 

De IPPC-richtlijn is vanaf 30 oktober 1999 van toepassing. Bij nieuwe 
vergunningaanvragen voor het oprichten, veranderen of belangrijk w1Jz1gen van 
installaties binnen het bedrijf moeten deze direct aan de IPPC-richtlijn warden getoetst. 
Bestaande inrichtingen moeten per 1 oktober 2007 aan de IPPC-richtlijn voldoen. 

AZN heeft een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer(Wm), die geldig is tot 27 
augustus 2012. In deze vergunning is oak de realisatie en de in bedrijfname van de 
vierde verbrandingslijn begrepen. Daarnaast heeft AZN een vergunning ingevolge de 
Wet verontreinigingen oppervlaktewateren(Wvo), die op 27 augustus 2012 afloopt. 

Ten behoeve van geplande uitbereiding, daarbij behorende vergunningaanvraag en 
vanwege de algemene verplichtingen gesteld in de IPPC-richtlijn wordt een document 
opgesteld, waarin het bevoegde gezag wordt gefaciliteerd om de toetsing aan de IPPC
richtlijn en relevante BREF's te kunnen uitvoeren. 

Voor de afvalverbrandingsinstallatie in Moerdijk van AZN zijn de volgende BREF's van 
belang: 
• BREF afvalverbranding; 
• BREF industriele koelsystemen; 
• BREF op- en overslag bulkgoederen; 
• BREF afgas- en afvalwaterbehandeling; 
• BREF monitoring; 
• BREF economics en Cross Media Effects. 

In dit rapport zijn de resultaten toetsing van de AVI Moerdijk aan de relevante 
onderdelen uit de verschillende BREF's gepresenteerd. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is eerst een beknopte beschrijving van de afvalverbrandingsinstallatie in 
Moerdijk gegeven. 

Voor elk van de hiervoor genoemde BREF's is eerst een overzicht gegeven van de Best 
Available Techniques en vervolgens is de uitvoering van de AVI Moerdijk hieraan 
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getoetst. De toetsing aan de verschillende BREF's is in de volgende hoofdstukken 
behandeld: 
• Hoofdstuk 3: BREF afvalverbranding; 
• Hoofdstuk 4: BREF industriele koelsystemen; 
• Hoofdstuk 5: BREF op- en overslag bulkgoederen; 
• Hoofdstuk 6: BREF afgas- en afvalwaterbehandeling; 
• Hoofdstuk 7: BREF monitoring; 
• Hoofdstuk 8:· BREF energy efficiency; 
• Hoofdstuk 9: BREF economics en Cross Media Effects. 

In hoofdstuk 1 O is de algemene conclusie van de toetsing gepresenteerd alsmede een 
overzicht van geconstateerde afwijkingen en de motivatie hiervan. 
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De AVI Moerdijk, bestemd voor de verbranding van huishoudelijk afval en bedrijfsafval, 
bestaat uit vier verbrandingslijnen, drie zijn al in gebruik en de vierde is in aanbouw. 
AZN wil een en vijfde verbrandingslijn bouwen en deze zal in opzet zoveel mogelijk 
aansluiten bij de uitvoering van de bestaande lijnen. De ontwerpgrondslagen zijn 
weergegeven in tabel 2.1. 

label 2.1 : Ontweroarondsla!'.len voor de viifde liin in verqeliik in!'.I met de bestaande sit uatie 

Ontwerooarameter Eenheid liinen 1, 2 en 3 liin 4 Liin 5 

Aantal verbrandinosl iinen 3 1 

Doorzet per oven ton/uur 16-30 21 - 38 21-38 

VerbrandinQswaarde afval MJ/kQ 7,0-15,0 8,0-15,0 8.0-15,0 

Thermische capaciteit per MWlh 48,6-91.6* 76,7 -105.4 76,7 -105.4 

oven 

Jaarliikse bedriifsuren uur/jaar 8.300 8.300 8.300 

Jaarlijkse kton/jaar 1000 290 

verwerkingscapaciteit 

Emissie-eisen rookQassen Conform Besluit Verbranden Afvalstoffen 

*) piekbelasting gedurende beperkte tijd 

2.2 Afvalaanvoer, acceptatie, voorbewerking en opslag 

Een uitbreiding van de AVI Moerdijk met een vijfde lijn zal resulteren in een toename van 
de afvalaanvoer van circa 4.000 ton per dag tot circa 5.000 ton per dag. De verhouding 
van de aanvoer over spoor en over de weg blijft naar verwachting ongeveer gelijk aan de 
huidige situatie, resp. 40% en 60%. De gemiddelde transportafstand zal toenemen van 75 
km naar circa 90 km, overeenkomend met circa 360.000 ton.km per werkdag. 

Voor de acceptatie van het bij de AVI Moerdijk aangeleverde afval wordt de zogenaamde 
Controle Acceptatie Registratie procedure. Na acceptatie wordt het aangevoerde afval 
vanuit de inzamel- en containertransportwagens in de gesloten uitgevoerde loshal in de 
bunker gestort en van daaruit worden de verbrandingslijnen gevoed. Bij het ontwerp van 
de bestaande voorzieningen voor aanvoer, ontvangst en opslag van het afval is reeds 
uitgegaan van een mogelijke capaciteitsverruiming met een vijfde lijn. De opslagcapaciteit 
van de bunker is voldoende. 

Tabet 2.2: Overzicht van de qeqevens betreffende aanvoer en opslaQ 
Eenheid Bestaande situatie Toekomstige situatie 

Afvalaanvoer per dag (5 dagen/week) ton/dag 4.000 5.000 
OpslaQcapaciteit bunker ton 14.000 14.000 
Opslaqcapaciteit grofvuilbunker ton 1.500 1.500 
Buffercapaciteit in aanvoerdaQen dagen 4 3 
Buffercapaciteit in vollastdagen dagen 5 4 

2.3 Verbranding 

Het afval wordt met behulp van poliepgrijpers vanuit de bunker in een van de vijf 
vultrechters gestort. Vanuit de vultrechter wordt het via een vulschacht gedoseerd op het 
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rooster. Op dit rooster doorloopt het afval met behulp van de aanwezige warmte en van 
de door het rooster aangevoerde primaire verbrandingslucht ("onderwind") de diverse 
stadia van het verbrandingsproces, te weten drogen, ontgassen, verbranden en 
uitbranden. Na een verblijftijd van ruim een uur is het afval verbrand en vallen de 
onbrandbare resten in de ontslakkers. De temperatuur die bij het verbranden wordt 
bereikt, ligt tussen minimaal 850 en maximaal 1.200°C. 

De ovens van de lijnen 1 tot en met 3 hebben een nominale capaciteit van 26,5 ton afval 
per uur, bij een stookwaarde van 11,0 MJ/kg, hetgeen resulteert in een thermische 
capaciteit van circa 81 MWth per oven. De installatie is zodanig gedimensioneerd dat de 
bij afval gebruikelijke variaties in samenstelling en stookwaarde kunnen warden 
opgevangen. De piekbelasting bedraagt circa 92 MWlh. 

De in aanbouw zijnde oven van lijn 4 heeft een nominale capaciteit van 34,5 ton afval per 
uur, bij een stookwaarde van 1 O MJ/kg, hetgeen resulteert in een thermische capaciteit 
van circa 95.8 MWth· De installatie is zodanig gedimensioneerd dat de bij afval 
gebruikelijke variaties in samenstelling en stookwaarde kunnen warden opgevangen. De 
piekbelasting bedraagt circa 105.4 MWth· 

De toekomstige lijn 5 zal warden gebaseerd op het ontwerp van lijn 4. 

2.4 Energiebenutting en koeling 

De energiebenutting van de bestaande drie lijnen en lijn vier is als volgt: 
• De lijnen 1,2 en 3 van de AVI Moerdijk zijn energetisch gekoppeld aan de WKC van 

Essent. De in deze WKC opgenomen gasturbines produceren elektriciteit. De 
uitlaatgassen van de gasturbines warden via afgassenketels benut voor het verder 
verhogen van de stoomtemperatuur van de in de AVI geproduceerde oververhitte 
stoom van de lijnen 1, 2 en 3 van 400°C naar ca. 510°C. De aldus oververhitte 
stoom wordt vervolgens in een stoomturbine/generator omgezet in elektrische 
energie; 

• Bij lijn vier wordt de hoge druk stoom geexpandeerd via een separate tegendruk 
turbine, vervolgens herverhit en in de lage druk trap van de stoomturbine van de 
WKC bij gesuppleerd en daar verder geexpandeerd. Het rendement van de vierde 
lijn bedraagt circa 30%. Het voedingwater wordt door de WKC verwarmd naar circa 
60°C en wordt vervolgens met behulp van de eco 2 verder opgewarmd naar 110°C. 

De levering van stoom aan de WKC is gelimiteerd. Dit heeft er toe geleid dat 
verbrandingslijn vier is uitgerust met een separate tegendrukturbine en dat alleen stoom 
na herverhitting, wordt geleverd aan de lage druk trap van de stoomturbine van de 
WKC. 

Verbrandingslijn vijf is volledig aangewezen op een eigen elektriciteitsproductie. Daarbij 
warden stoomcondities gehanteerd van 100 bar I 400°C. De keuze van deze 
stoomcondities hangt samen met de stoomcondities van de verbrandingslijnen 1 t/m 4. 
Er wordt naar gestreefd om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid 
om stoom te leveren aan de WKC. Dit houdt in dat wanneer een van de 
verbrandingslijnen 1 t/m 3 buiten bedrijf is, er door een van de twee andere 
verbrandingslijnen stoom onder dezelfde condities geleverd kan worden. Op deze wijze 
wordt een maximaal elektrisch rendement gehaald . 
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2.5 Rookgasreiniging 

De na de ketel geschakelde rookgasreinigingsinstallatie van de eerste drie lijnen bestaat 
in hoofdzaak uit de volgende onderdelen: 
• een elektrofilter voor primaire stofafscheiding; 
• een meertraps-natte wasser; 
• een installatie volgens het "Flugstromverfahren" met adsorbensdosering en een 

nageschakeld doekfilter voor de verwijdering van PCDD/PCDF's, eventueel in 
combinatie met stof en zware metalen (in het bijzonder kwik); 

• een zuigtrekventilator; 
• een schoorsteen; 
• een afvalwaterbehandelingsinstallatie, waarin het spuiwater van de wasser gereinigd 

wordt. 
Elke verbrandingslijn is voorzien van een separaat rookgasreinigingssysteem, inclusief de 
voorzieningen voor de opslag en afvoer van vliegas. 

Bij de vierde lijn bestaat de na de ketel geschakelde rookgasreinigingsinstallatie in 
hoofdzaak uit de volgende onderdelen: 
• een doekenfilter met een extra absorbentia dosering (bestaande uit kalk en actief 

kool). Het doekenfilter wordt bedreven met een relatief dikke laag op de doeken, 
deze wordt gecreeerd door middel van gedeeltelijke recirculatie. De doeken 
fungeren als drager voor de adsorbentia en het afgevangen stof. Het 
rookgasreinigingsresidu, afgevangen door het doekenfilter, wordt tijdelijk 
opgeslagen in een silo en van daar uit geladen in tankwagens voor afvoer; 

• een meertraps natte wassing; 
• een zuigtrekventilator; 
• een schoorsteen; 
• een afvalwaterbehandelingsinstallatie, waarin het spuiwater van de natte wassing 

gereinigd wordt. 
De verbrandingslijn is voorzien van een separaat rookgasreinigingssysteem, inclusief de 
voorzieningen voor de opslag en afvoer van vliegas. 

De rookgasreiniging van verbrandingslijn vijf is op grand van bedrijfservaringen gelijk 
gekozen aan de rookgasreiniging van lijn vier. 

2.6 Afvalwaterbehandeling 

De spuistromen van de huidige lijnen die bij de meertraps natte wassing vrijkomen zijn 
voornamelijk chemisch verontreinigd met (chloride-, fluoride- en sulfaat)zouten, met een 
hoge belasting aan zware metalen en in mindere mate met organische 
microverontreinigingen. Betreffend water wordt in een fysisch-chemische 
afvalwaterbehandelingsinstallatie (ABI) gereinigd, alvorens het geloosd kan worden op 
de riolering of op oppervlaktewater. 

Door de inbedrijfname van de vijfde lijn zal een separate ABI worden ge'lmplementeerd 
werkend volgens hetzelfde principe als de bestaande echter het afvalwater wordt 
geloosd op het oppervlaktewater. 
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2. 7 Behandeling en nuttige toe passing van reststoffen 

Bij het verbrandings- en rookgasreinigingsproces komen de volgende soorten reststoffen 
vrij: 
• bodemas, na verbranding op het rooster opgevangen in de ontslakker; 
• ketelas die in de ketel uit de rookgassen wordt afgevangen; 
• schroot (ferro en non-ferro) dat uit de bodemas wordt verwijderd; 
• vliegas, uit de rookgassen verwijderd in het elektrofilter; 
• zware-metalenslib uit de afvalwaterbehandelingsinstallatie; 
• gips uit de afvalwaterbehandelingsinstallatie. 

Uitgaande transporten (slakken, vliegas, restproduct van de rookgasreiniging etc.) worden 
gewogen en geregistreerd overeenkomstig de ingaande transporten. 

Overige voorzieningen en aspecten 
In het MER wordt in aansluiting op de bovengenoemde procestechnische onderdelen 
ook op een aantal overige voorzieningen en bedrijfstechnische aspecten ingegaan, 
zoals: 
• ontvangst- en opslagvoorzieningen voor chemicalien en hulpstoffen; 
• hulpsystemen; 
• gebouwen en infrastructurele voorzieningen; 
• bedrijfsvoeringsaspecten en procesbeheers!ng, !nc!us!ef de tockomstige zorg- an 

borgingssystemen; 
• storingen, brand- en explosiegevaar en risico's voor de externe veiligheid. 

2.8 Emissies naar lucht 

De emissievrachten zullen door de in bedrijf name van de vijfde lijn globaal met een 
kwart toenemen. Concentraties blijven gelijk. De installatie zal voldoen aan de BVA. 

2.9 Emissies naar bodem en grondwater 

Ten gevolge van de voorgenomen activiteit vinden op de locatie geen emissies naar 
bodem en grondwater plaats. 

2.1 O Emissies naar oppervlaktewater 

Tijdens de bedrijfsvoering van de afvalverbrandingsinstallaties treedt een aantal 
afvalwaterstromen op die, afhankelijk van de samenstelling, al dan niet na behandeling op 
oppervlaktewater of riolering geloosd warden. Het betreft de volgende afvalwaterstromen: 
• huishoudelijk afvalwater. circa 3.870 m3/jaar te lozen op het vuilwaterriool; 
• koelwater van diverse verbruikers, zoals speciale pompen, airconditioning, 

slakkenschacht, ammoniakstripping etc. De te lozen hoeveelheid neemt toe tot 
maximaal circa 960 m3/h, met een maximale temperatuur van 30°C of een 
maximale opwarming van 7°C. Deze lazing overeenkomend met circa 6, 1 MWth 
vindt plaats via de lozingsleiding van EEP. Oak de hoeveelheid spoelwater van de 
zandfilters van het bedrijfswatersysteem dat op deze wijze geloosd, zal toenemen; 

• regenwater. circa 30.000 m3/jaar te lozen via de terreinriolering op 
oppervlaktewater; 

• ketelspuiwater. circa 17.500 m3/jaar bestemd voor hergebruik; 
• afvalwater van de rookgasreiniging; dit betreft het in de fysisch-chemische 

afvalwaterbehandelingsinstallatie gereinigde spuiwater van de wassers. De 
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hoeveelheid neemt toe tot maximaal 173.000 m3/jaar. Het gereinigde water wordt 
van de verbrandingslijnen 1 t/m 4 via de afvalwaterpersleiding op de RWZI Bath 
geloosd. Naar verwachting wordt ook het gereinigd water van de AB/ gekoppeld aan 
lijn 5 op het oppervlakte water geloosd. 

2.11 Verkeer en geluid 

De installatie veroorzaakt met name geluidemissies ten gevolge van: 
• aanvoertransport van afval, chemicalien en hulpstoffen en afvoer van reststoffen; 
• via openstaande deuren van bedrijfsruimten, voor aan- en afvoer van materialen; 
• via de schoorsteen; 

De daaruit resulterende geluidimmissie is berekend op de zonegrens van het 
industrieterrein. 

2.12 Realisatie en inbedrijfstelling 

Aan de bedrijfsvoering van de vijfde lijn gaat een bouwperiode van circa twee jaar 
vooraf. De effecten op het milieu van deze periode zijn niet zodanig, dat aanvullende 
uitwerking relevant is. 
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3 BREF "AFVALVERBRANDING" 

3.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de "Best Available Techniques" 
waaraan afvalverbrandingsinstallaties dienen te voldoen op basis van het BREF
document "Waste Incineration" (versie juli 2005; code WI)_ De overzichten zijn 
gebaseerd op hoofdstuk 5 van het betreffende BREF-document. Bij AZN warden de 
volgende afvalstromen verbrand: 
• Huishoudelijk afval; 
• Met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval; 

Vanwege de aard en samenstelling van de verwerkte afvalstromen is de AVI Moerdijk 
getoetst aan de BAT uit de paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3 van hoofdstuk 5 van het BREF
document "Waste Incineration" (WI): 
• §5.1 WI: Algemeen BAT voor afvalverbrandingsinstallaties; 
• §5.2 WI: BAT voor afvalverbrandingsinstallaties van huishoudelijk afval; 
• §5.3 WI: BAT voor afvalverbrandingsinstallaties van voorbehandeld of geselecteerd 

huishoudelijk afval. 

De overige paragrafen zijn niet relevant voor AZN, omdat hierin de BAT is beschreven 
veer gevaarlijk afval, zuiveringsslib en z;ekenhuisafval. Dit afval wordt niet In de AVI 
Moerdijk verwerkt. 

De Best Available Techniques (BAT) zijn kart samengevat in de eerste kolom van het 
overzicht in paragraaf 3.2. In sommige gevallen zijn in plaats van technieken concrete 
waarden voor rendementen of emissies naar de lucht weergegeven. In de tweede kolom 
van het overzicht is weergegeven op welke wijze uitvoering is gegeven aan het 
betreffende onderdeel bij de AVI Moerdijk en of aan de BAT is voldaan. 

3.2 Overzicht van Best Available Techniques Afvalverbranding 

3.2.1 Algemeen BAT voor alle afvalverbranding 

In paragraaf 5.1 van het WI is een overzicht gegeven van algemeen BAT, die gelden 
voor alle afvalverbrandingsinstallaties. In onderstaande overzicht is de uitvoering van de 
AVI Moerdijk getoetst aan de richtlijnen uit deze paragraaf. In de eerste kolom is de 
betreffende richtlijn beschreven, in de tweede kolom de uitvoering bij AVI Moerdijk en in 
de derde kolom is aangegeven of deze uitvoering voldoet ja of nee. In geval dat deze 
niet voldoet wordt verwezen naar een punt in paragraaf 3.2.2 waarin de afwijking verder 
wordt toegelicht. 
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1. Selectie van een installatieontwerp dat geschikt is 

voor het te verwerken afval, zoals beschreven in §4.1.1 , 

4.2.1 en 4.2.3 van het WI 

In het WI wordt aangegeven dat een vloeistof-gekoeld 

rooster geschikt is voor: 

• Afval met lage tot middelmatige calorische waarde 

(10 tot 20 GJ/ton); 

• 
• 

Huishoudelijk afval en ander heterogeen vast afval; 

Huishoudelijk afval gemengd met kleine 

hoeveelheden zuiveringsslib en/of ziekenhuisafval. 

Daarnaast geeft het WI aan dat dit type verbranding bij 

de meest moderne AVl 's voor huishoudelijk afval wordt 

toegepast. 

Het WI geeft bovendien aan dat complete verbranding 

van groot belang is en dat verschillende technieken 

bestaan, die de verbranding kunnen optimaliseren. 
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Voor het ontwerp van de bestaande AVI Moerdijk is uitgegaan van het verbranden van grijs huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar 

bedrijfsafval (zoals KWD en industrieel containerafval) met een gemiddelde ontwerp stookwaarde van 11,0 MJ/kg (werkelijke stookwaarde is 9,5 

- 9,8 MJ/kg). De thermische capaciteit per verbrandingslijn is 291 ,5 GJ/uur. Zoals het indicatieve stookdiagram in figuur 3.1 laat zien, kan bij een 

stookwaarde van het afval van 11 ,0 MJ/kg een maximale doorzet worden gehaald van 26,5 ton afval per uur. In label 3.1 wordt een overzicht 

gegeven van de bij AVI Moerdijk verwerkte en te verwerken afvalstromen. 

Ja 

Flguur 3.1 : lndicatief stookdiagram bestaande afvalverbrandingslijnen 

Therm is: che coip.aciteit per oven in Ml:Nth 

15,0 M.J.ikg 13,0 MJlkg 
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Voor de vierde en vijfde lijn wordt uitgegaan van het verbrariden van afval, met een gemiddelde ontwerp stookwaarde van circa 9.5 MJ/kg. Het 

indicatieve stookdiagram is gegeven in figuur 3.2. 

Figuur 3.2: Stookdiagram vierde lijn en vijfde 
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Hierna volat kort de uitvoerina van de verschillende procesonderdelen. Voor een uitgebreide beschrijvinq van het ontwero wordt verwezen 
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2. Toepassing van zogenaamde 'good housekeeping' 

van de locatie, zoals beschreven in §4.1.2 van het WI 

Het WI geeft aan dat de belangrijkste elementen van 

'good housekeeping' zijn: 

• Toepassing van identificatiesystemen en opslaan 

van ontvangen afval overeenkomstig de hieraan 
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naar de wijzigingsaanvraag van september 2006. 

Bestaande verbrandingslijnen 1, 2 en 3 : 

• Verbranding: watergekoeld rooster; 

• DeNOx- SNCR DeNOx-voorzieningen boven in de vuurhaard; 

• Warmteterugwinning: ketelconcept uitgerust ten behoeve van oververhitting van stoom (400°C, 100 bar) met behulp van externe 

energie. Het betreft een tweetreksketel; 

• Rookgasreiniging : elektrofilter, installatie voor toevoeging van adsorbens v66r en in de natte wasser, zure wasstap, basische wasstap, 

neutrale wasstap, boosterventilator, doekenfilter met voorafgaande injectie van actief kool, afvalwaterbehandelingsinstallatie (ABI), een 

zuigtrekventilator en schoorsteen; 

Nieuwe lijnen 4 en 5: 

• Zelfde concept lijnen 1 t/m 3 echter bij lijn 4 en 5 komt het elektrofilter te vervallen en wordt het doekenfilter met voorafgaande injectie 

van adsorbentia v66r de natte wasser geplaatst. 

Bij de AVI Moerdijk is en word! gebruik gemaakt van de volgende technieken bij het ontwerp. 

• goede verdelingsmogelijkheden van het afval over het rooster, zodat een zo homogeen mogelijke bedekking van het rooster gerealiseerd 

wordt; 

• goede "pookwerking" van het rooster, zodat de verbranding zo homogeen mogelijk plaatsvindt; 

• goede, per segment instelbare, luchtverdeling over het rooster, met hetzelfde oogmerk; 

• goede regelmogelijkheden om ook bij wisselende condities een optimale verbranding te kunnen realiseren. 

Bij de AZN worden de volgende procedures gevolgd met betrekking tot afvalacceptatie: 

De eerste acceptatie van het bij de AVI Moerdijk aangeleverde afval vindt plaats door de provinciale sturingsorganisaties. Hiertoe hanteert 

Afvalsturing Brabant een zogenaamde CAR-procedure (Controle Acceptatie Registratie), zoals goedgekeurd bij schrijven van Gedeputeerde 

Staten, kenmerk 417633, d.d. 11 december 1996, inclusief eventuele goedgekeurde wijzigingen. 

Deze procedure wordt ook door OLAZ en AVL (het Limburgse afval wordt via Afvalsturing Brabant aangeleverd) toegepast. De CAR-procedure 
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verbonden risico's ; 

• Preventie van stof emissies van in bedrijf zijnde 

apparatuur; 
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is een gezamenlijk stuk van Afvalsturing Brabant en AZN en een deel van de vergunning. 

Elk inkomend transport wordt gewogen. Hiervoor staan twee weegbruggen ter beschikking. De aard van het afval word! gecontroleerd en 

BAT 

(ja/ne 

e) 

• Toepassing van effectieve afvalwater management; I geregistreerd in een geautomatiseerd dataverwerkingssysteem. 

• Toepassing van effectief preventief onderhoud. 

3.De apparatuur in goede werking onderhouden en het 

uitvoeren van onderhoudsinspecties en preventief 

onderhoud om di! te bewerkstelligen 

IPPC toets 
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Op het terrein is een aantal opstelplaatsen voorzien om controle mogelijk te maken dan wel om niet-geaccepteerde wagens of containers met 

afval separaat te kunnen behandelen. In geval van twijfel wordt een lading ge'inspecteerd op de vloer van de loshal. Het aangevoerde afval is 

bovendien op de overslagstations reeds gecontroleerd c.q. ge'inspecteerd, waarna een aanvoerprotocol word! opgesteld. Bij aankomst bij de AVI 

Moerdijk word! dit protocol gecontroleerd. 

Ten behoeve van preventie van diffuse stofemissies maakt AZN gebruik van gesloten transport en opslagsystemen, waaronder een gesloten 

loshal. 

De gegenereerde afvalwaterstromen op de locatie warden separaat opgevangen en verwerkt, zodat een effectieve wijze van hergebruik dan 

wel lozingscapaciteit wordt bewerkstelligd. 

Met betrekking tot preventief onderhoud wordt verwezen naar punt 3. 

Met betrekking tot onderhoud wordt een effectief plan uitgevoerd bij de AVI Moerdijk. Per verwerkingslijn is er normaliter een geplande 

onderhoudsstop per jaar. De duur van een dergelijke stop bedraagt twee of drie weken (alternerend een jaar met 2 weken en een volgend jaar 

met 3 weken). 

Het onderhoud en de revisiestops van de vierde en vijfde lijn kunnen eenvoudig warden afgestemd op het bestaande onderhouds- en 

revisieprogramma. Voor de beschikbaarheid van de lijnen wordt uitgegaan van 8.000 tot 8.300 uur per jaar. Bij de planning van de revisiestops 

wordt ender andere rekening gehouden met: 

een goede onderlinge spreiding; 

afstemming met andere verwerkingsinstallaties; 

verwachte ftuctuaties in het afvalaanbod: 

Ja 
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4. Het opstellen en onderhouden van kwaliteitscontroles 

met betrekking tot de afvalinput overeenkomstig met het 

type afval dat door de installatie wordt ontvangen 

De kwaliteitscontroles dienen te warden uitgevoerd 

conform: 

• 

• 

Het opstellen van input begrenzingen en 

identificeren van risicofactoren ; 

Communicatie met afvalleveranciers ter 

Uitvoering AVI Moerdijk 

• fluctuaties in eventuele warmte-afzetmogelijkheden; 

• vakantieperioden van het personeel; 

• de energieplanning van de WKC van Essent. 

Voor de begrenzingen van de installatie wordt verwezen naar punt 1 van deze paragraaf met name naar de figuren 3.1 en 3.2 

(stookdiagrammen) . 

Voor communicatie met afvalleveranciers en controle op de locatie word! verwezen naar punt 2 van deze paragraaf. 

Verder warden de volgende procedures gevolgd door AZN. Registratie en acceptatie van het aangevoerde afval vindt plaats bij de weegbrug bij 

binnenkomst op het terrein . 

Visuele controle van het afval vindt plaats bij de overslagstations en eventueel door storten van het afval op de vloer in de loshal. Op de 

bevordering van de controle op het binnenkomende I overslagstations wordt per transport een aanvoerprotocol opgesteld dat bij aankomst bij de AVI wordt gecontroleerd. Niet te accepteren 

afval; afvalstoffen warden apart gehouden en afgevoerd. 

• Controle van afvalkwaliteit op de AVI locatie; 

• Controle, bemonstering en testen van 

binnenkomend afval; 

• Toepassing van detectoren voor radioactief afval. 

5.het opslaan van afval overeenkomstig een 

Toepassing van detectoren voor radioactief afval is bij de AVI Moerdijk niet van toepassing, omdat alleen huishoudelijk en hiermee 

vergelijkbaar bedrijfsafval word! verbrand. 

Bij de AVI Moerdijk word! gebruik gemaakt van een loshal. De loshal is voorzien van een 12-tal losplaatsen (stortopeningen), waardoor het 

risicobeoordeling van de eigenschappen, zodanig dat de afval vanuit het voertuig in de bunker kan warden gestort. De inzamel- of containertransportwagens warden bij binnenkomst in de loshal naar het 

risico's op potentiele verontreinigingen wordt betreffende stortgat gedirigeerd. Het scheiden van hoog- en laagcalorisch afval vindt plaats op basis van bunkermanagement. Vrachten met 

geminimaliseerd. afval, waarvan bekend is dat de lading hoogcalorisch is, zal separaat in de bunker worden gelost en separaat in de bunker worden opgeslagen. 

De loshal is gesloten uitgevoerd en is voldoende ruim bemeten voor het manoeuvreren van grote vrachtwagencombinaties. Een gedeelte van de 

In het WI wordt gesteld dat in zijn algemeenheid BAT is hal is gereserveerd voor de aanvoer van grofvuil. Dit kan in de grofvuilbunker of rechtstreeks in de verkleiningsinstallatie worden gestort. 

om afval op te slaan in afgesloten en bestend ige 

oppervlakken met gecontroleerde en separate afvoer. De afvalbunker voor huishoudelijk afval heeft een opslagcapaciteit van circa 15.000 ton afval, ofwel circa vijf dagen qemiddelde aanvoer. De 
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Het betreft hierbij de volgende algemene BAT: 

• binnenopslag van geurend afval met 

gecontroleerde luchtsystemen, waarbij de 

afgezogen lucht wordt ingezet als 

verbrandingslucht; 

• toegewijde locaties voor laden en lessen met 

gecontroleerde afvoer; 

• duidelijk aangegeven locaties voor de afvoer van 

potentieel verontreinigde oppervlakken ; 

• beperkte tijd voor opslag van afval overeenkomstig 

het type afval en risico's; 

• adequate opslagcapaciteit; 

• verbalen of insluiten van sommige afvalstromen 

voor tijdelijke opslag is mogelijk afhankelijk van 

afval en locatiespecifieke risicofactoren; 

• brandpreventievoorzieningen, zeals een 

vuurbestendige wand tussen de bunker en de 

oven ha I. 

Voor verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval 

geld! daarnaast nog als BAT: 

• vloeistofkerende/dichte vloeren; 

• overkapte en ommuurde gebouwen; 

• sommige bulkgoederen met lage potentie tot 

verontreiniging kunnen zonder extra maatregelen 

worden opgeslagen. 

Voor voorbehandeld en geselecteerd huishoudelijk afval 

IPPC toets 
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Ten aanzien van de reductie van de buffercapaciteit, gemeten in het aantal dagen afvalaanvoer kan warden opgeme~rkt, dat door het grotere 

aantal verbrandingslijnen uitval van een verbrandingslijn een relatief kleiner effect heeft dan bij vier verbrandingslijnen. Hierdoor is de behoefte 

aan buffercapaciteit wat kleiner. Naar verwachting kan met de bestaande bunker warden volstaan. 

Voordeel van deze grote capaciteit is dat flexibiliteit bestaat ten aanzien van de mogelijkheden tot: 

het opvangen van onregelmatige variaties in de afvalaanvoe1·; 

het inspelen op stilstand ten gevolge van onderhoud, storingen en eventuele calamiteiten; 

het mengen en homogeniseren van het te verbranden afval; hierdoor verbetert de kwaliteit van het verbrandingsproces . 

De bunker word! afgezogen en de afgezogen lucht word! als primaire verbrandingslucht ingezet in de oven . 

De AVI Moerdijk is uitgerust met de volgende middelen met het oog op brandpreventie: 

- brandhaspels; 

- waterkannonnen boven de bunker; 

- BHV-ruimte aanwezig, ender andere voorzien van perslucht, asbestpakken, helmen, EHBO; 

- Noodplan; 

- Aanvalsplan . 
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geldt aanvullend: 

• gesloten hoppers; 

• verpakte of in containers ingepakte ladingen 

kunnen zonder extra maatregelen extern warden 

opgeslagen, afhankelijk van de aard van het afval. 

6. Toepassing van technieken en procedures om de 

opslagtijden van afval te beperken en te beheersen ter 

reducering van de risico's op verontreiniging als gevolg 

van afval/container achteruitgang en door 

procesproblemen, die eventueel kunnen ontstaan. 

In zijn algemeenheid is BAT: 

• Preventie van de opslag van te grate afval 

hoeveelheden afval in relatie met de 

opslagcapaciteit; 

• Controle en beheersing van levering van afval door 

middel van communicatie met leveranciers (voor 

zover praktisch toepasbaar). 

7. Om emissie van geur (en andere vluchtige emissies) 

vanuit bulk afvalopslag (inclusief tanks en bunkers, maar 

exclusief kleine opslagvolumes in containers) en 

voorbehandelingsruimtes voor afval te minimaliseren de 

lucht uit deze ruimten afzuigen en inzetten als 

verbrandingslucht 

In aanvuflinq hieroo wordt !evens als BAT aanqemerkt 
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De wijze waarop AZN haar logistiek organiseert wordt verwezen naar punt 5. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de opslagcapaciteit Ja 
voor afval bij AVI Moerdijk. 

Tabel 3.1 :Overzicht van de qeqevens betreffende aanvoer en opslaq 

Eenheid Bestaande situatie Toekomstige situatie 

Afvalaanvoer per dag ton/dag 4.000 5.000 

(5 dagen/week) 

Opslagcapaciteit bunker ton 14.000 14.000 

Qpslagcapaciteit qrofvuilbunker ton 1.500 1.500 

Buffercaoaciteit in aanvoerdaqen daqen 4 3 

Buffercapaciteit in vollastdaqen daqen 5 4 

Bij de AVI Moerdijk wordt de lucht uit de bunker afgezogen en ingezet als primaire verbrandingslucht in de oven. Ja 

De afvalontvangst en -opslag warden afgezogen en de ventilatielucht wordt als verbrandingslucht voor de ovens gebruikt. Hierdoor zulfen de 

stof en geuremissies ten gevolge van de afvalontvangst en -opslag hoegenaamd geen effect op het milieu hebben. Geurcomponenten warden 

op deze wijze geoxideerd. 

De AVI Moerdijk zal uit 5 lijnen bestaan die onafhankelijk van elkaar kunnen warden bedreven. Het is vrijwel uitgesloten dat alle lijnen 

qeliiktiidig buiten bedrijf zijn. De afgezogen lucht uit de afvalontvangst en -opslag kan te alien tijde warden ingezet in de ovens als 
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het treffen van voorzorgsmaatregelen ter regeling van 

geur (en andere potentiele vluchtige emissies) wanneer 

de oven niet in bedrijf is (bijv. tijdens onderhoud). Deze 

maatregelen betreffen : 

• Voorkomen van te grote hoeveelheden afvalopslag 

en/of 

• Afzuiging van de lucht en verwerking in een 

alternatief geurbeperkend systeem 

8. het separaat opslaan van afval overeenkomstig de 

risicobeoordeling met betrekking tot haar chemische en 

fysische eigenschappen ten behoeve van een veilige 

opslag en procesvoering 

9. duidelijke etikettering van afval in containers zodat 

deze te allen tijde herkenbaar zijn 

10. de ontwikkeling van een planter voorkoming, 

detectie en beheersing van brandgevaar in de installatie 

In het bijzonder dient dit plan te worden opgesteld voor: 

• afvalopslag en voorbehandelingsruimtes; 

• ovenlaadruimtes; 

• 

DOD 
~ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk 

verbrandingslucht. Voor onderhoudsplanning wordt verwezen naar punt 3 van deze paragraaf. Met betrekking tot de opslagcapaciteit wordt 

verwezen naar punten 5 en 6. 

BAT 

(ja/ne 

e) 

Bij de AVI Moerdijk wordt alleen huishoudelijk en hiermee vergelijkbaar bedrijfsafval verbrand. Separate opslag is derhalve niet noodzakelijk. I Ja 
In he! geval dat per abuis afval met afwijkende eigenschappen en risico's wordt aangeleverd wordt de acceptatieprocedure gevolgd zoals 

beschreven ender punten 2 en 4 van deze paragraaf. 

Voor de wijze waarop AZN met afval omgaat wordt verwezen naar punten 2, 4 en 8 van deze paragraaf. Niet te accepteren 

vrachten/containers worden duidelijk van etiketten voorzien , zodat deze te allen tijde herkenbaar zijn. 

AZN heeft een gedocumenteerd zorgsysteem dat risico's met betrekking tot kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu integraal borgt. Met dit 

systeem wordt continue verbetering van de prestatie van AZN gerealiseerd . Het milieuzorgsysteem is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 14001 

(2004) , NEN 9001 (2004) en OSAS 18001 (2000). 

Ter voorkoming van (bunker)brand is detectie apparatuur (brandmelders) ge"integreerd opgenomen in het systeem. 

Ja 

Ja 

elektrische regelsystemen; 

doekenfilters en vast bed filters. Ten behoeve van de beheersing van eventuele branden is ee•n brandblussysteem aanwezig . Het brandblussysteem bestaat uit een 

leidingsysteem dat direct vanuit de bedrijfswaterkelder wordt ~~evoed. De bedrijfswaterkelder is zodanig uitgevoerd dat altijd een voldoende 

In zijn algemeenheid wordt in het WI als BAT aangemerkt: I voorraad bluswater beschikbaar is. 

• automatische branddetectie en 

waarschuwingsystemen en 

• toepassing van handmatige dan wel automatische 

IPPC toets 
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brandblus- en beheersingsvoorzieningen 

overeenkomstig de risicobeoordelinQ 

11. toepassing van menging (bijv. met behulp van 

bunkerkranen) of voorbehandeling (bijv. verkleinen van 

grof afval) van heterogeen afval zodanig dat dit afval 

binnen de ontwerpspecificaties valt. 

Bij toepassing van dergelijke technieken is het van 

belang de zogenaamde cross-media effecten in 

ogenschouw te nemen (bijv. energiegebruik, geluid, 

geuremissie). Het WI merkt op dat voorbehandeling 

voornamelijk van belang is bij installaties die zijn 

ontworpen op basis van nauwe specificaties, 

voornamelijk ten behoeve van homogene afvalstromen. 

12. het toepassen van technieken, voor zover technisch 

en economisch haalbaar, voor de verwijdering van 

ijzerhoudende (ferro) en niet-ijzerhoudende metalen 

(non-ferro) ten behoeve van hergebruik 

Deze verwijdering kan als volgt plaatsvinden: 

L>'""' D 
_oeo_ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk 

Bij de AVI Moerdijk wordt zowel menging als verkleining van grofvuil toegepast. 

Menging 

Het afvaltransport in de bunker word! verzorgd door drie bovenloopkranen (inclusief de grofvuilkraan), elk voorzien van poliepgrijpers 

(hydraulisch). De capaciteit van twee kranen is in principe voldoende om vijfverbrandingsovens bij voile capaciteit te voeden. 

Ten behoeve van de grofvuilbunker doe! de derde bovenloopkraan dienst, waarmee he! afval vanuit de betreffende bunker in de 

grofvuilverkleiningsinstallatie kan warden gevoed. 

Met behulp van de bunkerkranen word! het binnenkomende afval gemengd en gehomogeniseerd; hierdoor verbetert de kwaliteit van het 

verbrandingsproces (zie ook punt 5 van deze paragraaf). 

Grofvui/verkleining 

De afvalstoffen die warden verkleind in de grofvuilverkleining betreffen het grof huishoudelijk afval en de grove bedrijfsafvalstoffen. Voor de 

verkleining van het te verbranden grofvuil zijn twee verkleiningsinstallaties gernstalleerd: 

een rotorschaar voor het makkelijk te verkleinen grofvuil; 

een guillotineschaar voor het verkleinen van het zware grofvuil. 

Bij de AVI Moerdijk warden in de slakkenbehandelingsinstallatie ferro- en non-ferro metalen uit de bodemassen verwijderd. Het ijzerhoudende 

schroot word! op een aantal plaatsen uit de slak verwijderd met behulp van magnetische afscheiders. Afhankelijk van de plaats waar het schroot 

wordt afgescheiden resteren grof en fijn schroot. Het schroot kan zonder verdere nabewerking als lage kwaliteit schroot warden verkocht ten 

behoeve van toepassing in de metaalindustrie. 

BAT 

(ja/ne 

el 

Ja 

Ja 

• na de verbranding vanuit de bodemassen; I Non-ferro word! door middel van wervelstroomafscheiders uit de bodemas afgescheiden. Het non-ferro-schroot word! eveneens als lage kwaliteit 

• in geval van geshredderd afval vanuit het afval voor I schroot in de metaalindustrie afgezet. 

de verbranding . 

IPPC toets 
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13. voorzieningen voor operators waarmee zij in staat 

zijn de afvalopslag en laad/losplaatsen direct of indirect 

via televisiebeelden of hiermee vergelijkbaar kunnen 

overzien 

14. de minimalisatie van ongecontroleerde 

luchtaanzuiging in de verbrandingskamer via het 

afvallaadsysteem of andere routes 

Systemen die hier voor toegepast kunnen worden zijn: 

• een voldoend hoge vulgraad behouden in de 

vultrechters voor vast afval; 

• toepassing van gesloten schroeftoevoersystemen; 

• toepassing van ingesloten dubbeldeurs voor 

batchladingen; 

• toepassing van directe pompinjectie voor vloeibare 

en pasta-afvalstromen. 

15. gebruik maken van stromingsmodellering , die 

informatie kan verschaffen voor nieuwe of bestaande 

installaties waar twijfels bestaan over de werking van de 

oven of rookgasreiniging 

Doel van de stromingsmodellering is om: 

• de geometrie van de oven en ketel te optimaliseren 

en daarmee de verbranding te verbeteren ; 

• de luchtinjectie te optimaliseren en daarmee de 

IPPC toets 
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Bij de AVI Moerdijk vindt bediening van de kranen plaats vanuit een kraancabine. Deze kraancabine is zodanig gesitueerd dat de kraanmachinist I Ja 
goed zicht heeft op de bunker en op de grofvuilinstallatie. AVI Moerdijk is bezig met het implementeren van automatische kranen. De vulgraad 

van de vultrechters en de bezetting van de losplaatsen kunni~n via televisiemonitors bewaakt worden. 

Bij de AVI Moerdijk worden alleen vaste afvalstromen verbrand. Ter reductie van valse luchtaanzuiging wordt vultrechter op een voldoende 

vulgraad gehouden (zie ook punt 13). 

Ja 

Bij het ontwerp van de bestaande drie verbrandingslijnen is een beperkte stromingsmodellering toegepast. In een later stadium, waarbij de I Nee/ 
luchttoevoer in de oven is herzien door toepassing van een zogenaamde prismabalk, heeft een uitgebreide stromingsmodellering Ja 
plaatsgevonden. Bij het ontwerp van de vierde verbrandingslijn is direct een uitgebreide stromingsmodellering toegepast. 
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verbranding te verbeteren; 

• de reagensinjectie te optimaliseren en daarmee de 

NOx-verwijdering te verbeteren; en ammoniakslip 

te reduceren bij installaties die SCR of SNCT 

toepassen. 

16. toepassing van operationele regimes en 

implementatie van procedures (continue bedrijfsvoering 

i.p.v. batch , preventief onderhoud) ter reductie van de 

totale emissies als gevolg van geplande en ongeplande 

uitbedrijfnames en inbedrijfnames 

17. identificatie van een verbrandingsregelingsfilosofie 

lJ L.J 0 

- 0 •D -
DOD 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk BAT 

(ja/ne 

e) 

De afvalverwerkingsinstallatie van AZN wordt gedurende het gehele jaar volcontinu bedreven, dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende 7 dagen I Ja 
per week. Per verwerkingslijn is er normaliter een geplande onderhoudsstop per jaar binnen de 8.300 uur. De duur van een dergelijke stop 

bedraagt twee of drie weken (altemerend een jaar met 2 weken en een volgend jaar met 3 weken). 

Voor het operationele regime van AVI Moerdijk wordt verwezen naar de stookdiagrammen (figuur 3.1 en 3.2) onder punt 1. Met betrekking 

tot het door AZN gehanteerde onderhoudsprogramma wordt verwezen naar punten 2, 3 en 4. 

De gehele installatie wordt geregeld en bestuurd vanuit een centrale regel- en controlekamer, waarin de noodzakelijke metingen, regelingen Ja 
en het gebruikmaken van sleutel verbrandingscriteria en I en beveiligingen zijn ondergebracht. De besturing van de proceseenheden geschiedt in principe vanuit deze centrale regelkamer. Voor 

een verbrandingsregelsysteem om deze te monitoren en bepaalde componenten is echter ook lokale bediening mogelijk door middel van lokale bedieningskasten. 

deze criteria binnen de toepasselijke grenswaarden te 

behouden I De filosofie die AZN hierbij hanteert sluit naadloos aan bij de eisen gesteld in het Besluit verbranden afvalstoffen met betrekking tot minimale 

18. optimalisatie en regeling van verbrandingscondities 

Hierbij geeft het WI de volgende mogelijke combinaties 

aan: 

• regeling van lucht toevoer, distributie en 

temperatuur, inclusief gas en oxidant menging; 

temperatuur, verblijftijd en turbulentie (zie ook punt 18). 

Ja 
Met betrekking tot het ontwerp van de oven word! verwezen naar punt 1 van deze paragraaf. 

Hierna volgt een korte beschrijving van de bedrijfsvoering van de ovens van de AVI Moerdijk. 

• regeling van verbrandingstemperatuur en distributie J In de vuurhaard vindt de uitbrand van de bij de verbranding op het rooster gevormde gasvormige verbindingen plaats. De primaire 

en 

IPPC toets 
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verbrandingslucht die wordt aangezogen uit de bunker, wordt grotendeels aan de onderzijde van het rooster toe<levoerd. De onderwind kan 
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• controle van de rookgasverblijftijd . 

Geschikte technieken hiervoor zijn: 

• optimalisatie van lucht toevoer stoechiometrie; 

• optimalisatie van primaire lucht toevoer en 

verdeling; 

• injectie van secundaire lucht optimalisatie en 

verdeling; 

• optimalisatie van verblijftijd, temperatuur, 

turbulentie in de verbrandingszone en 

zuurstofconcentraties; 

• ontwerp om de turbulentie in de secundaire 

verbrandingskamer te verhogen. 

19. in het algemeen is BAT om procescondities toe te 

passen zoals aangegeven in artikel 6 van de Richtlijn 

2000/76 

Uitvoering AVI Moerdijk 

voorverwarmd worden met behulp van door stoom gevoede luchtvoorverhitters. De hoeveelheid onderwind word! geregeld via een automatisch 

procesregelingssysteem (stookautomaat), dat ook de afvaldosering en de roosteraandrijving bestuurt. De rest van de verbrandingslucht word! als 

secundaire lucht boven het rooster ingeblazen om voor een goede turbulentie en daardoor een betere naverbranding te zorgen. 

De temperatuur die bij het verbranden wordt bereikt, ligt tuss,:!n minimaal 850 en maximaal 1.200°C. Elke oven is voorzien van opstart- en 

ondersteuningsbranders die automatisch gestart worden indien de vuurhaardtemperatuur een waarde van 850°C onderschrijdt. 

Zoals onder punt 17 en 18 aangegeven sluit de verbranding bij AZN volledig aan op het Bva en daarmee op de Europese richtlijn 2000n6. 

Het betreft hierbij: 

• minimale temperatuur van 850°C (optima le temperatuur voor ammoniakinjectie (maxima le temperatuur van ·1 .200°C); 

• minimale verblijftijd van de rookgassen in de uitbrandzone van 2 seconden; 

Toepassing van procescondities hoger dan in de richtlijn 1 • voldoende turbulentie in de vuurhaard, waardoor geen gebieden ontstaan met afwijkende hoge of lage temperaturen en 

aangegeven moet worden voorkomen. Gebruikmaking zuurstofgehalten die de uitbrand nadelig be"lnvloeden. Dit word! bepaald door het plaatsen van temperatuurmeters op verschillende 

van andere procescondities kunnen ook BAT zijn, als locaties in de uitbrandzone. 

deze leiden tot een vergelijkbaar of verbeterd niveau van De prisma-balk boven het rooster heeft tot doel om het verbrandingsproces beter te kunnen beheersen en de uitbrand van de rookgassen te 

overall milieutechnische prestaties. verbeteren. Dit leidt tot een gelijkmatiger CO-concentratie, een lagere CxHy-concentratie, een lager dioxinegehalte en minder onverbrand in 

de ketelas. Het is bovendien een verbetering met het oog op corrosie. 

20. toepassen van voorverwarming van primaire 

verbrandingslucht voor laag calorisch afval door gebruik 

te maken van warmteterugwinning vanuit de installatie 

bij condities waar dit leidt tot verbeterde 

De voorverwanming van primaire lucht is beschreven onder punt 18. 

BAT 

(ja/ne 

e) 

Ja 

Ja 
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verbrandingsprestaties 

21. toepassing van ondersteuningsbranders voor 

inbedrijf- en uitbedrijfname en ten behoeve van het 

behouden van de minimale verbrandingstemperatuur 

22. toepassing van een combinatie van 

warmteverwijdering dichtbij de oven (bijv. toepassing 

watergekoeld rooster en/of secundaire 

verbrandingskamers) en ovenisolatie (bijv. vuurvaste 

ovenwanden) 

Met deze maatregelen wordt beoogd: 

• adequaat warmtebehoud in de oven; 

• additionele warmte word! afgevoerd ten behoeve 

van energieterugwinning. 

23. toepassing van ovendimensies (inclusief secundaire 

verbrandingskamers) die groat genoeg zijn om ervoor te 

zorgen dat een effectieve combinatie van gasverblijftijd 

en temperatuur wordt bewerkstelligd, zodat de 

verbrandingsreacties volledig verlopen en lage en 

stabiele CO en koolwaterstoffen emissies warden bereikt 

24. Wanneer vergassing of pyrolyse word! toegepast 

word! in het WI als BAT aangegeven: 

Combinatie van de vergassing/pyrolysestap met een 

verbrandinqsstap inclusief energieterugwinning en 

IPPC toets 
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De ondersteuningsbranders zijn beschreven onder punt 18. Ja 

Zoals bij punt 1 is aangegeven maakt AVI Moerdijk gebruik van watergekoelde roosters, waarbij water in een gesloten kringloop door de Ja 
roosterstaven stroomt. De temperatuur van het water is circa 100°C. De warmte die in de oven wordt opgenomen kan in een waterlucht 

warmtewisselaar warden afgestaan. De voordelen van dit rooster ten opzichte van het conventionele rooster zijn voomamelijk merkbaar in de 

bedrijfsvoering. Er is minder slijtage aan het rooster en de primaire verbrandingslucht heeft geen koelfunctie meer. De regeling van de 

verbrandingslucht kan beter worden afgestemd op de gewenste verbrandingscondities. 

De ovenwand bestaat uit een gasdichte ijzeren membraanwand opgebouwd uit zogenaamde aan elkaar gelaste vinpijpen . De binnenzijde 

van de vuurhaardwanden zijn over een bepaalde hoogte voorzien van een vuurvaste bemetseling, bestaande uit vuurvast beton of vuurvaste 

betegeling, verankerd middels op de vuurhaardwand bevestigde bestifting of haken. De buitenzijde van de vuurhaardwand is ge"isoleerd met 

isolatiewol en afgewerkt met gegalvaniseerde of aluminiumbeplating. 

De ovens van de vijf verbrandingslijnen van AZN sluiten volledig aan bij het Bva en hiermee aan de Europese richtlijn. Voor een beschrijving Ja 
van het ontwerp van de ovens word! verwezen naar punt 1 en punt 22. Voor een beschrijving van de uitbrand in de vuurhaard word! 

verwezen naar punten 18 en 19. 

Dit punt is niet van toepassing voor de AVI Moerdijk. n.v.t. 
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rookgasreiniging dat voorziet in operationele emissies 

naar lucht zoals aangegeven in het WI en/of; 

Terugwinning of (externe) levering van producten (vast, 

vloeibaar en gas), die niet volledig zijn verbrand 

Uitvoering AVI Moerdijk 

DOD 
_oeo _ 

ODO 

ROYAL HASKONING 

BAT 
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e} 

25. voorzieningen ter voorkoming van operationele I In de AVI Moerdijk word! het volgende ketelconcept toegepast. Na de vuurhaard passeren de rookgassen het zogenaamde I Ja 
problemen als gevolg van de kleverigheid van vliegas bij convectiegedeelte van de ketel, waarin de nog in de rookgassen aanwezige warmte word! teruggewonnen. In de verticale trekken krijgen de 

hogere temperaturen 

Hierbij word! als BAT aangegeven toepassing van een 

ketelontwerp dat ervoor zorgt dat de gastemperatuur 

voldoende is gereduceerd voordat deze de 

warmtewisselaars bereikt door bijv.: 

• voldoende leeg volume in de trekken alvorens de 

warmtewisselaars te bereiken; 

• toepassing van waterkoeling en/of andere 

systemen die voor koeling zorgen. 

26. de overall optimalisatie van het energetisch 

rendement en energetische terugwinning van de 

installatie 

Hierbij moet rekening worden gehouden met de 

technische en economische haalbaarheid en de 

beschikbaarheid van afnemers van energie. In het 

algemeen geld! als BAT: 

• reductie van energieverliezen via de rookgassen; 

• toepassing van een ketel voor warmtetransport van 

de rookgassen naar stoom ten behoeve van 

IPPC toets 

Definitief rapport 

rookgassen extra verblijftijd. Hierdoor wordt een verbeterde uitbrand gerealiseerd. Gelijktijdig worden de rookgassen afgekoeld en 

gehomogeniseerd alvorens de horizontale trek te bereiken. Bij temperaturen van boven de 650 tot 700°C is vliegas kleverig en kan dan 

neerslaan op de convectiebundels in de horizontale trek. die als gevolg daarvan zouden kunnen dichtslibben. Voorafgaande afkoeling en 

homogenisering - ter voorkoming van lokale hotspots in de rookgassen - is daarom noodzakelijk om de convectiebundels tegen dichtslibben 

te beschermen. 

In de ketel word! de meegevoerde vliegas reeds gedeeltelijl( uit de rookgasstroom verwijderd. Daarom vindt tijdens bedrijf ketelreiniging 

plaats door middel van een zogenaamd klopsysteem. De in de ketel afgevangen vliegas ("ketelas") word! met behulp van mechanisch 

transport bij de in het elektrofilter opgevangen overige vliegas gevoegd. 

In de bestaande stoomketels van de AVI Moerdijk wordt orn1er vollast condities per ketel circa 99 tlh stoom opgewekt met een temperatuur 

van 400°C en een druk van 100 bar. In de vierde lijn wordt circa 117 tlh stoom geproduceerd. Deze stoom word! vervolgens be nut in een 

tegendrukturbine en naar de naastgelegen WKC van Essent geleid, waar het met de afgassen van een gasturbine word! heroververhit tot 

boven de 500°C. Het voordeel van deze opzet is dat op de2e wijze hogere temperaturen en -drukken toepasbaar zijn in het stoomcircuit, 

terwijl hoge pijpwandtemperaturen in de afvalverbrandingsketels warden vermeden. Te hoge pijpwandtemperaturen leiden namelijk tot 

versnelde corrosieverschijnselen onder invloed van met name de in de rookgassen aanwezige chloorverbindingen. 

De vijfde lijn heeft een tegen- en !age drukturbine en de mo!~elijkheid om stoom aam de WKC te leveren. 

Het bruto elektrisch rendement van de ketel bedraagt 33,0% . 

Ja 
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elektriciteitsproductie en/of warmtelevering met een 

thermisch rendement van minimaal 80% voor 

installaties voor de verbranding van gemengd 

huishoudelijk afval. 

27. het afsluiten , waar mogelijk, van lange termijn 

contracten met grate warmte/stoomgebruikers, zodat 

een constantere afzet van de teruggewonnen energie 

wordt gegarandeerd en daarmee een hogere inzet van 

de warmte-inhoud van het afval kan worden 

bewerkstelligd 

28. BAT is de Jocatiekeuze voor nieuwe installaties 

zodanig dat warmte en/of gegenereerde stoom in de 

ketel maximaal kan worden ingezet 

Dit kan door een combinatie van : 

• Elektriciteitsproductie in combinatie met 

warmteafzet; 

• Levering van warmte voor districtverwarming; 

• Levering van stoom ten behoeve van (voornamelijk) 

industrieen; 

• Levering van warmte als drijvende kracht voor 

koelinglklimaatregelingsapparatuur. 

29. ootimalisatie van de stoomparameters in gevallen 

IPPC toets 
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Bij de AVI Moerdijk wordt de uit het afval in de vorm van stoom teruggewonnen energie benut voor elektriciteitsproductie. De geproduceerde 

stoom (400°C, 100 bar) wordt grotendeels geleverd aan de WKC, waar de stoom verder wordt oververhit en vervolgens wordt benut voor 

elektriciteitsproductie en afzet van restwarmte. 

Er bestaan voor de AVI Moerdijk geen goede mogelijkheden voor de directe afzet van restwarmte in de vorm van aftapstoom, omdat de WKC 

van Essent al in deze behoefte voorziet. 

De vijfde Jijn wordt zodanig ontworpen dat het zowel zelfstandig elektriciteit kan opwekken als stoom kan afgeven aan de WKC. 

De koppeling met de WKC van Essent is bij punten 26, 27 en 30 beschreven. 

De koppellng met de WKC en de hierbil toegepaste stoomparameters is beschreven onder punten 26 en 30. 

BAT 

Galne 

el 

Ja 

Ja 

Ja 
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dat elektriciteit wordt geproduceerd 

30. selectie van turbine, die 

geschikt is elektriciteit- en warmtelevering; 

een hoog elektrisch rendement heeft. 

31 . bij nieuwe of opwaardering/renovatie van installaties 

ten behoeve van elektriciteitsproductie de minimalisatie 

van de condensordruk 

32. minimalisatie van het overall energieverbruik in de 

installatie 

Hierbij dient het volgende in ogenschouw te worden 

genomen: 

• bij voorkeur selectie van technieken met een lager 

energieverbruik in vergelijking met een hoger 

energieverbruik, waarbij wel de gestelde prestaties 

blijven gehandhaafd; 

• waar mogelijk toepassen van een 

rookgasreinigingstrein, waar herverhitting van de 

IPPC toets 

f>ofinitief rapport 

DOD 
_oeo -

DOD 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk 

De geproduceerde stoom wordt geleverd aan de WKC van Essent. De in deze WKC opgenomen gasturbines produceren via direct 

gekoppelde generatoren elektriciteit. De uitlaatgassen van de gasturbines worden via afgassenketels benut voor het verhogen van de 

stoomtemperatuur van de in de AVI geproduceerde verzadigde stoom. De aldus oververhitte stoom word! vervolgens in een 

stoomturbine/generator omgezet in elektrische energie. Het stoomcondensaat word! bij Essen! voorverwarmd en met voedingwaterpompen 

naar de AVI teruggevoerd. 

Via di! principe is een beduidend hoger rendement bij elektriciteitsproductie te realiseren dan bij de traditionele opzet van een AVL 

Bovendien word! warmte geleverd aan een nabijgelegen bedrijf, waardoor een verdere toename van het totale energetische rendement 

word! gerealiseerd. 

De turbines in de vierde en vijfde lijn zijn zodanig gekozen dat de rest stoom aan de WKC kan worden geleverd. 

De condensordruk is afhankelijk van de water/stoomkringloop tussen de WKC van Essen! en de AVI Moerdijk van AZN. De koppeling is 

beschreven onder punten 26, 27 en 30. 

Omdat AZN gebruik maakt van een SNCR in de vuurhaard is herverhitting van rookgassen, zoals bij nageschakelde SCR wel noodzakelijk 

is, niet benodigd. Met betrekking tot optimalisering van intern energieverbruik worden de volgende maatregelen genoemd: 

• De onderwind in de oven kan voorverwarmd worden met behulp van door stoom gevoede luchtvoorverhitters; 

Afgezien van buitenlucht worden ook gerecirculeerde rookgassen als secundaire lucht toegepast. Deze rookgassen worden onttrokken aan 

de rookgasstroom na het elektrofilter (bij de vierde en vijfde lijn na he! doekenfilter). Rookgasrecirculatie leidt tot een verbeterde 

energieopbrengst alsmede tot een kleinere hoeveelheid te reinigen rookgassen. 

BAT 

(ja/ne 

el 

Ja 

Ja 

Ja 
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BAT conform WI 

rookgassen word! voorkomen; 

• waar SCR word! toegepast: 

• toepassing van warmtewisselaars, waarin het 

inkomende gas van de reactor wordt 

opgewarmd met het uitgaande gas uit de SCR; 

• in het algemeen toepassen van een SCR-systeem 

met de laagste bedrijfstemperatuur (binnen de 

grenzen van technische haalbaarheid); 

• toepassing van warmtewisselaarsystemen met 

minimale warmtevraag wanneer rookgas 

herverhitting noodzakelijk is; 

• voorkomen van inzet van primaire brandstoffen 

door zelf geproduceerde energie in te zetten in 

plaats van externe bronnen. 

Uitvoering AVI Moerdijk 

DOD 
_oeo_ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

BAT 

(ja/ne 

e) 

33. selectie van een stoomcondensor het meest geschikt I Zoals aangegeven onder punt 27, 28 en 30 vindt geen keeling van het stoomcondensaat uit de turbines, maar wordt het condensaat 

is in relatie met de lokale omstandigheden, waarbij in het voorverwarmd ten behoeve van de inzet in de AVI Moerdijk. 

Ja 

bijzonder rekening moet warden gehouden met cross-

media effecten 

34. toepassing van on-line en off-line 

ketelreinigingstechnieken ter voorkoming van 

stofophoping in de ketel 

35. toepassing van een overall 

rookgasreinigingssysteem dat, wanneer gecombineerd 

met de installatie als geheel, aan de hierna genoemde 

emissies tijdens bedrijfsvoering voldoet 

IPPC toets 

Definitief rapport 

Tijdens bedrijf vindt bij de AVI Moerdijk ketelreiniging ptaats door middel van een zogenaamd klopsysteem. De in de ketel afgevangen 

vliegas ("ketelas") wordt met behulp van mechanisch transport bij de in het elektrofilter opgevangen overige vliegas gevoegd. Daarnaast 

vinden reinigingswerkzaamheden plaats tijdens geplande stilstand. 

In tabel 3.2 zijn de voor AVI Moerdijk toepasbare emissierichtlijnen van belang opgenomen. 

Tabel 3.2:0verzicht emissierichttrnen en emissie-eisen conform Bva afvalverbrandin bi' 11 % zuurstof droo 273 Ken 101,3 kPA 

Concentraties Emissies AVI Moerdfik5l 

Ja 

Ja 
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BAT conform WI 

IPPC toets 

n~finitief rapport 

Uitvoering AVI Moerdijk 

Eenheid Norm Norm BREFWI Maximaal gemiddeld 

Bva1> EU1,2> daggemiddelde 

Stof mg/mo3(a) 5 10 1-5 5 0,35 

Zuurvormende oassen 

HCI mg/mo3(a) 10 10 1-8 8 3,5 

HF mg/mo3(a) 1 1 <1 1 0.08 

S02 mg/mo3(a) 50 50 1-40 40 2,6 

NOx mg/mo3(a) 200170 (b) 200 40-100 70 69 

NH3 mg/mo3(b) - - <10 (a) 5 3.5 

Zware metalen 

Hg mg/mo3(c) 0,05 0.05 0,001-0,02 0,05 0,0003 

Cd en Tl ma/ma3(cl 0,05 0.05 0.005-0.05 0,05 (alleen Cdl 0,00012 

Overige3' mq/mo3(c) 0,5 0,5 0,005-0,5 1 0,05 

Onvolledia verbrande koolwaterstoffen 

co mq/mo3(a) 50
6

' 50 5-30
4

' 30 8,2 

CxHv mg/mo3(a) 10 10 1-10 10 0.35 

PCDD/F als ng/mo3(d) 0, 1 0, 1 0,01-0, 1 0,1 0, 1 

TEQ 

a) Daggemiddelde 

b) Maandgemiddelde 

c) Bemonsteringsperiode van ten minste 30 minuten en hoogstens 8 uur 

d) Bemonsteringsperiode van ten minste 6 uur en hoogstens 8 uur 

1) voor de Bva en EU emissiegrenswaarden zijn hier alleen de meest strenge gemiddelde waarden gepresenteerd. 

De niet gepresenteerde waarden betreft emissiegrenzen over kortere middelingstijden en liggen getalsmatig hoger 

dan de hier gepresenteerde waarden. Echter, de AVI Moe1·dijk voldoet ook aan deze waarden. 

2) EU Richtlijn 2000/76/EG, 28 december 2000, daggemiddelden 

3) Bestaande uit de som van: Sb, As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni en V 

4) het Bva stelt hiemaast eisen aan de 10-minutengemiddelde en 30-minutengemiddelde waarden voor CO, resp. 150 

DOD 
- 0•0-

000 

ROYAL HASKONING 

BAT 

(ja/ne 

e) 
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BAT conform WI 

36. bij selectie van het rookgasreinigingssysteem 

rekening houden met het onderstaande 

• 
• 

algemene factoren met betrekking tot 

afvalsamenstelling , verbrandingsproces, 

rookgastemperatuur en debiet etc. 

potentiele effecten op energiegebruik; 

additionele compatibiliteit met de rest van het 

systeem in geval van retrofitting bestaande 

installaties. 

IPPC toets 

Definitief rapport 

u .:i D 
__ ,Oeo_ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk 

mg/Nm3 (95% van alle gevallen) en 100 mg/Nm3 (100% van alle gevallen) Het BREF WI noemt tevens een 

halfuursgemiddelde emissiewaarde voor CO van 5-100 mg/Nm3
. De AVI Moerdijk voldoet hier ruimschoots aan. 

5) gemiddeld over 3 liJnen (2000} 

De emissies van de installatie van AZN voldoet aan de eisen gesteld in het Bva. Ten opzichte van de richtlijnen gesteld in het BREF WI 

liggen de emissiewaarden van AZN Moerdijk in sommige gevallen hoger. Dit betekent echter niet dat de installatie niet conform BAT is. De 

richtlijnen in het BREF WI betreffen zogenaamde operationele emissies en liggen dus lager dan emissiegrenswaarden. In het BREF WI 

wordt expliciet vermeld dat de emissiewaarden opgenomen in het BREF niet als emissiegrenswaarden moeten warden ge"fnterpreteerd. De 

toegepaste techniek is volgens BAT. 

De rookgasreiniging van de bestaande drie verbrandingslijnen van de AVI Moerdijk heeft in de praktijk bewezen ruimschoots te kunnen voldoen 

aan het Bva. lntussen zijn er geen nieuwe rookgasreinigingstechnieken zijn ontwikkeld die in de praktijk beter voldoen (mede met het oog op de 

productie en afzet van reststoffen). De opzet van de rookgasreiniging voor de vierde en beoogde vijde lijn is in beperkte mate afwijkend. De 

opzet is als volgt: 

• 

• 
• 

een doekenfilter met een extra absorbentia dosering (bestaande uit kalk en actief kool) . Het doekenfilter word! bedreven met een 

relatief dikke laag op de doeken, deze word! gecreeerd door middel van gedeeltelijke recirculatie. Het rookgasreinigingsresidu, 

afgevangen door het doekenfilter, wordt tijdelijk opgeslagen in een silo en van daar uit geladen in tankwagens voor afvoer (vanuit de 

silo is voor noodgevallen ook een koppeling gelegd naar de bestaande vliegassilo's); 

een meertraps natte wassing met voorafgaande absorbentia dosering; 

een zuigtrekventilator; 

• een schoorsteen; 

• een afvalwaterbehandelingsinstallatie, waarin het spuiwater van de wasser gereinigd wordt. 

Elke verbrandingslijn is voorzien van een separaat rookgasreinigingssysteem , inclusief de voorzieningen voor de opslag en afvoer van vliegas. 

BAT 

ija/ne 

e) 

Ja 
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BAT conform WI 

37. bij de keuze tussen natte/semi-natte en droge 

rookgasreinigingssystemen de in hiernaast 

gepresenteerde tabel opgenomen criteria in 

beschouwing nemen 

IPPC toets 

Definitief rapport 

DOD 
- De D ~ 

DOD 
ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk 
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In de AVI Moerdijk is gekozen voor een natte rookgasreinigingsinstallatie. De installatie bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen: 

• een elektrofilter voor primaire stofafscheiding, inclusief cle voorzieningen voor transport en opslag van vliegas. Bij de vierde en vijfde lijn 

wordt deze vervangen door een doekenfilter met vooraf·;iaande dosering van adsorbentia; 

• 

• 
• 

een installatie waarbij adsorbentia wordt gedoseerd v66r en/of in de natte wasser voor de verwijdering van PCDD/PCDF's, eventueel in 

combinatie met stof en zware metalen (in het bijzonder l<wik); 

zure wastrap (quench); 

basische wastrap (pakkingsysteem); 

neutrale wasser (multicyclonen); 

BAT 
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e) 
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BAT conform WI 

38. ter voorkoming van de hiermee gepaard gaande 

verhoging van elektriciteitsconsumptie niet meer dan 

een doekfilter toepassen in een 

rookgasreinigingsinstallatie 

39. reductie van RGR-reagens verbruik en residu 

productie in droge, sem-natte en intermediaire RGR

systemen 

Dit kan warden bereikt door een combinatie van: 

• regeling van de reagens injectiehoeveelheid op het 

behalen van de gestelde proces- en emissie-eisen; 

UDO 
_oeo_ 

ODO 
ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk 

• een afvalwaterbehandelingsinstallatie, waarin het spuiwater van de wasser gereinigd wordt, zoals nader omschreven in § 4.2.6; 

• boosterventilator; 

• doekenfilter met voorafgaande injectie van adsorbentia; 

• een zuigtrekventilator; 

• een schoorsteen. 

In de bestaande rookgasreinigingstrein van de AVI Moerdijk een doekenfilter toegepast, inclusief recirculatiesysteem voor het actief kool. In 

de vierde en vijfde lijn wordt een doekenfilter toegepast, inclusief voorafgaande dosering van adsorbentia en recirculatie , maar dan v66r de 

natte wassing. 

Bij AZN word! een natte RGR toegepast. Deze bestaat - na afvangst van stof met behulp van een elektrofilter (bij de vierde en vijfde lijn met 

een doekenfilter) - uit een meertraps natte wassing : Daarbij vinden de volgende processtappen plaats: 

• eerst warden de rookgassen door intensief contact met wasvloeistof (water met daarin opgeloste verontreinigingen) afgekoeld tot een met 

waterdamp verzadigde rookgasstroom ontstaat. Daarbij verdampt een gedeelte van de toegevoerde wasvloeistof en lessen de zure gassen 

HCI en HF op in he! overige waswater. De pH in deze wastrap is laag (< 1 ). Dit is met name voor een goede Hg-verwijdering een voordeel, 

omdat onder deze condities kwik in ionvorm (Hg•) goed word! afgescheiden. Oak de in de rookgassen aanwezige overmaat aan in de 

vuurhaard gedoseerde NH3 (zie de DeNO.-voorziening volgens het SNCR-systeem) word! in deze wastrap in het waswater opgenomen; 

BAT 

Oa/ne 

e) 

Ja 

Ja 

• toepassing van fast-response signalen van voor- 1 • in de tweede wastrap, waarin een neutraal tot zwak zuur milieu wordt gehandhaafd, lost (oak) S02 in belangrijke mate in de wasvloeistof 

op. Daarbij word! als neutralisatiemiddel natronloog toegepast; 

• 

en/of nageschakelde sensoren voor S02 en HCI (of 

eventueel andere parameters) ten behoeve van de 

optimalisatie van de reagensinjectie; 

recirculatie van een deel van de verzamelde 

restproducten uit de RGR. 

De toepasbaarheid van bovengenoemde technieken om 

als BAT aangemerkt te warden is in het biizonder 

IPPC toets 

Definitief rapport 

• 
• 

in de wasser warden restanten stof afgevangen; 

tenslotte doorstromen de rookgassen een ringjet, waarin ook de kleine vliegasdeeltjes en de aerosolen met een relatief hoog gehalte aan 

zware metalen en PCDD/PCDF's in belangrijke mate uit de rookgassen worden verwijderd. In de ringjet kan tevens HCI gedoseerd warden 

om de laatste sporen NH3 te verwijderen. 

De wasvloeistof die onder in de wasser word! opgevangen, word! gerecirculeerd. Een gedeelte van de wasvloeistof met de daarin opgenomen 

verontreinigingen word! gespuid. De verdampings- en spuiver1iezen worden aangevuld met. alsmede met ketelspuiwater en lekwater uit de 
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afhankelijk van de afvaleigenschappen en hieruit 

volgende rookgaseigenschappen, de uiteindelijke 

emissie-eisen en technische ervaring met betrekking tot 

deze techn ieken bij de betreffende installatie. 

IPPC toets 

Definitief rapport 

ODO 
_ o e o_ 

ODO 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk BAT 

(ja/ne 

el 

zogenaamde havariebekkens. 

In de wasser zijn tussen de verschillende trappen druppelvangers opgenomen. Bovendien bevindt zich aan het eind van de wasser een 

druppelvanger, ter beperking van de hoeveelheid met de rookgassen meegevoerd water, waarin zich nog enige verontreiniging zou kunnen 

bevinden. 

Adsorbentia in de natte wasser 

In de bestaande drie verbrandingslijnen warden dioxines/furnnen en kwik verder afgescheiden met het zogenaamde "Flugstromverfahren". Het 

betreft een systeem dat werkt met dosering van HOK (Herdofenkoks, een fijn poedervormig actief cokes) en/of met poedervormig actief kool 

(AK), dat in de rookgasstroom verstoven word! en vervolgem; met een doekfilter uit de rookgasstroom word! verwijderd. Dioxines/furanen worden 

door actief cokes goed geadsorbeerd. Dit materiaal is ook in staat de zeer geringe hoeveelheden metallisch kwik, die in de zure wasser niet zijn 

afgevangen goed te adsorberen. Door de gecombineerde WE!rking van zure wasser en doekfilter met actief cokes is dus een zeer efficiente 

kwikverwijdering mogelijk, zonder dat "oververrijking" in he! systeem optreedt. 

Dioxines en kwik kunnen ook worden afgevangen door actie1 kool in poedervorm direct in de quench en in de rookgassen juist voor de quench le 

doseren. Di! systeem word! in de vierde en vijfde verbrandingslijn toegepast. 

De actief kool installatie bestaat uit een systeem voor het pneumatisch lossen van actief kool (in poedervorm) vanuit een tankwagen in een 

opslagsilo. De opslagsilo is voorzien van een ontluchtingsfilter. 

De actief kool word! gedoseerd in een hoeveelheid van circa 7 tot 21 kg/uur met additieven in de wasser. Dit kan eventueel getrapt plaatsvinden: 

eerst vanuit de opslagsilo aan een kleine doseerbunker en vervolgens een gecontroleerde dosering vanuit de kleine doseerbunker aan de 

waterstroom of aan een luchtstroom (transportmedium) die d1~ actief kool voor de quench in de rookgassen doseert. In de wasser komt de kool in 

aanraking met de afgasstroom en, afhankelijk van he! doseerpunt, mogelijk ook al v66r de wasser. Dioxines en zware metalen worden 

geadsorbeerd. In de wasser word! de kool bovendien opgenomen in het waswater. Vanuit de wasser word! de actief kool via de spuiwaterstroom 

afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. Hier word! de actief kool weer afgescheiden en afgevoerd als rookgasreinigingsresidu. 

Toeoassing van de d.oserinQ van adsorbentia voor de natte wassinq houdt in dat het naqeschakelde doekfilter, inclusief recirculatie van actief 
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40. toepassing van primaire (verbrandinggerelateerde) 

maatregelen ter reductie van NOx-emissies samen met 

of SCR of SNCR overeenkomstig he! benodigde 

reductierendement 

In zijn algemeenheid word! SCR als BAT aangemerkt in 

gevallen dat hoge NOx-reductie benodigd is (bij hoge 

NOx-concentraties in het ruwe rookgas en/of lage 

emissieconcentraties in het rookgas). 

41. reductie van totaal de totale emissies van dioxines 

en furanen 

Het betreft hier emissiereductie door middel van 

toepassing van: 

OD D 
~ 

ODD 
ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk 

kool, zeals opgenomen in de bestaande drie verbrandingslijnen, komt te vervallen. Bij de vierde en vijfde lijn is he! nageschakelde doekenfilter 

niet voorzien. 

Voor de beperking van de bij de verbranding gevormde stikstofoxiden (NO,) zijn bij de AVI Moerdijk boven in de vuurhaard voorzieningen 

opgenomen voor het inspuiten van ammonia in de rookgasstroom, volgens he! SNCR-DeNO.-principe (Selectieve Niet Katalytische Reductie). 

Deze installatie betreft een aansluiting op he! bestaande vulsysteem, alsmede drie opslagvaten met een inhoud van elk 105 m3, doseerpompen 

en inspuitvoorzieningen per lijn. 

De gedoseerde ammoniak gaat met de in de rookgassen aanwezige NO, een chemische reactie aan die leidt tot de reductie van het NO.

gehalte van de rookgassen, onder vorming van stikstof (N2) en waterdamp (H20 ). Voor het bereiken van voldoende effect is toepassing van een 

overmaat aan NH3 nodig. 

Bij de AVI Moerdijk warden derhalve geen NOx-reducerende primaire maatregelen toegepast, maar voldoet aan de eisen gesteld conform de 

Bva, waarmee gesteld wordt dat de uitvoering van de NOx-reducerende maatregelen van de AVI Moerwijk overeenkomstig het benodigde 

reductierendement is. 

AZN heeft reeds vele jaren ervaring met verbranding van de door haar ingenomen afvalstromen. Daarnaast worden adequate 

acceptatieprocedures gevolgd zodat alleen de afvalstromen worden geaccepteerd, die in de installaties van de AVI Moerdijk kunnen worden 

verbrand. 

BAT 

(ja/ne 

e) 

Ja 

Ja 

• technieken ter verbetering van de kennis en I Met betrekking tot de ontwerpmaatregelen ter reductie van de vorming van dioxines en furanen word! verwezen naar punt 1. Het betreft hier 

beheersing van he! afval, inclusief en in het bijzonder ontwerpmaatregelen ter bevordering van de complete verbranding en derhalve reductie van dioxines en furanen. 

haar verbrandingskarakteristieken, gebruikmakend 

van een geschikte keuze van technieken; I Na de ketel passeren de rookgassen bij de bestaande verbrandingslijnen het elektrofilter. In het elektrofilter wordt de in de rookgassen 

• primaire (verbrandingsgerelateerde) maatregelen ter aanwezige vliegas nagenoeg volledig afgevangen, alvorens de verdere reiniging in de natte wasser plaatsvindt. Het afscheidingsrendement 

destructie van dioxines en furanen en precursors 

voor dioxines en furanen; 

• van installatieontwerp en procesbeheersing die 

IPPC toets 

Definitief rapport 

van de stofv66rafscheiding in het elektrofilter bedraagt reeds circa 99%. De intreedtemperatuur van de rookgassen in het elektrofilter 

bedraagt 200°c . 

- 31 -

9R8228.01 /ROOOX/RH U UFBO/N ijm 

1 O maart 2007 



BAT confonn WI 

procescondities vermijden, waarbij dioxines en 

furanen worden gevormd. In het bijzonder afvangst 

van stof in het temperatuurbereik van 250 tot 400°C; 

0 additioneel een geschikte combinatie ten 

behoeve van de reductie van dioxines en 

furanen: 

o adsorptie door middel van actief koolinjectie in 

een doekfilter of; 

o adsorptie met behulp van vastbed filters of; 

o meertraps SCR; 

o katalytische doekfilters (alleen waar 

alternatieve maatregelen worden genomen 

ten behoeve van de afvangst van metalen en 

kwik). 

ODO 
_oe D -

ODO 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk 

In de nageschakefde rookgasreiniging worden vervofgens resterende dioxines en furanen afgevangen middefs injectie van actief kool (zie 

ook punt 39). 

Bij de vierde en vijfde lijn is het efektrofifter vervangen door het doekenfilter met voorafgaande dosering van adsorbentia. Het doekenfifter 

werkt met een hogere befading van de doeken met vliegas en adsorbentia . Na de wasser wordt geen doekenfifter meer toegepast. 

BAT 

Oalne 

el 

42. waar natte wassers worden toegepast: uitvoeren van I Ter voorkoming van opbouw van dioxines en furanen in de natte wasser wordt een deel van het waswater gespuid (zie punt 39). 

beoordeling van opbouw van dioxines en furanen in de 

Ja 

wasser en geschikte maatregelen toepassen hiermee 

om te gaan en preventie van doorslagemissies 

In het bijzonder dient rekening te worden gehouden met 

zogenaamde 'geheugeneffecten' tijdens opstart en 

uitbedrijfname van de installatie. 

43. wanneer herverbranding van RGR-residuen wordt 

toegepast geschikte maatregelen moeten worden 

oenomen om recirculatie en accumufatie van kwik in de 

IPPC toets 

Definitief rapport 

In de AVI Moerdijk worden de RGR-residuen meeverbrand, waaronder filterkoek en beladen filterdoeken. Recirculatie en accumulatie van 

kwik wordt vermeden doordat de installatie beschikt over een natte wasser waarin onder meer het kwik word! afgevangen. 

n.v.t. 
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installatie te vermijden 

44. waar natte wassers worden toegepast als de enige 

of belangrijkste effectieve kwik-emissies toepassing van 

een meertraps natte wassing 

bestaande uit: 

• een lage pH eerste trap met toevoeging van 

specifieke reagans voor kwik verwijdering in 

ionvorm in combinatie met de volgende additionele 

maatregelen ten behoeve van metallisch kwik: 

0 injectie van actief kool ; 

0 toepassing van actief kool of 

cokesfilters 

45. waar semi-natte en droge RGR wordt toegepast het 

gebruik van actief kool of andere effectieve 

adsorptiemiddelen voor de adsorptie van dioxines en 

furanen en kwik 

46. toepassing van algemene optimalisatie van 

recirculatie en het hergebruik van afvalwaterstromen, die 

ontstaan binnen de installatie 

47. toepassing van gescheiden systemen voor de 

afvoer, behandeling en lozing van regenwater en 

proceswater 

IPPC toets 

Definitief rapport 

l..J L.J 0 
~ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk BAT 

ija/ne 

el 

Een beschrijving van de meertraps natte wassing bij AVI Moerdijk is gegeven ender punt 39. Ja 

Niet van toepassing voor AVI Moerdijk. n.v.t. 

De AVI Moerdijk beschikt over een aantal watergerelateerde systemen en hier volgt een overzicht van stromen die worden hergebruikt: Ja 
- vervuild regenwater wordt gebruikt in ontslakker 

- lekwater uit het proces wordt gebruikt in de zure wastrap. 

- ketelspuiwater en onthard water in basische wastrap 

- spuiwater ontharding in zure wastrap 

De AVI Moerdijk beschikt over een aantal watergerelateerde systemen, die hieronder zijn beschreven. In tabel 3.3 is een overzicht opgenomen Ja 
van de afvalwaterstromen en hergebruik hiervan dan wel lozing hiervan. 
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IPPC toets 

D~fi nit ief rapport 

Uitvoering AVI Moerdijk 

Tabel 3.3:0verzicht verwachte lafvallwaterstromen 

herkomst lozina 

drink- I oppervlakt via IHM-riool 

water ewater Vuilwater .. 

riool 

Huishoudelijk x - x 
afvalwater 

Koelwater 

b1. Koelsysteem - x -
voor diverse 

verbruikers 

b2. Energiebenut- - via de -

ting WKCvan 

Essent 

c Reaenwater 

c1 Schoon - - -
c2 Mogelijk - - -

vervuild 

Ketelspuiwater en - Xvia -
onthard water demiwater 

-aanmaak 

vanWKC 

Spuiwater . x -
ontharding 

Spoelwater n.v.I. n.v.t. n.v.t. 
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op Hollandsch 1 eigen 

r.w.a. Diep verbruik 

- - -

- X) -

- . . 

- x -
- in 

ontslakk 

ers 

. - in 

basische 

wastrap 

. - in zure 

wastrap 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

ODO 
- De o_ 

ODO 

ROYAL HASKONING 

BAT 

(jafne 

el 

meting/ 

beman-

sterina 

x 

x 

-

x 
-

-

-

n.v.t. 
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48. Toepassing van technieken ten behoeve van 

Uitvoering AVI Moerdijk 

ontijzering 

Ix 
I 

1 viaABI Specifiek I -
laboratorium 

afvalwater 

Spuiwater ABI I - Ix I X 

n.v.t.: niet van toepassing 

' . ' . ' -

I - I • I -

' -

I X 

u .:.JD 
_oeo ~ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

BAT 

(ja/ne 

e) 

Bij de AVI Moerdijk wordt het water uit de natte wassers behandeld in een afvalwaterbehandelingsinstallatie alvorens het wordt geloosd. In Ja 
waterbehandeling in gevallen van natte rookgasreiniging I tabel 3.4 zijn de emissierichtlijnen conform WI gepresenteerd. In tabel 3.5 is een overzicht gegeven van de verwachte emissies van de ABI 

van AZN. 

IPPC toets 

Definitief rapport 

De spuistromen van de vijf lijnen die bij de meertraps natte wassing vrijkomen bedragen, maximaal circa 12 m3/h uit de eerste en circa 8 

m3/h uit de tweede wastrap. Het water is voornamelijk chemisch verontreinigd met (chloride-, fluoride- en sulfaat)zouten , met een hoge 

belasting aan zware metalen en in mindere mate met organische microverontreinigingen. Betreffend water word! in een fysisch-chemische 

afvalwaterbehandel ingsinstallatie (ABI) gereinigd, alvorens het geloosd kan warden. Deze ABI verwerkt !evens he! specifiek verontreinigde en 

gewone afvalwater uit het laboratorium. Di! betreft verhoudingsgewijs zeer kleine hoeveelheden. 

Het proces bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen (zie processchema in bijlage VIII) : 

alkalisering van de spuistroom uit de zure wastrap met kalkmelk en hergebruikt CaC03 inclusief pH-correctie met HCI, ten behoeve van de 

afscheiding van NHJ; 

• alkalisering van de spuistroom uit de basische wastrap met NaOH, ten behoeve van de afscheiding van NH3; 

verwijdering van NH3 uit de afvalwaterspuistromen uit zowel de zure als de basische wastrap (separaat) door middel van stoomstrippers. 

De teruggewonnen ammoniaoplossing wordt volledig hergebruikt in de SNCR-installatie; 

precipitatie en flocculatie van zware metalen door toevoeging van een coagulatiemiddel en polyelektroliet; 

• bezinking van het gevormde slib in slibindikkers. Na de slibindikkers, wordt het slib uit de reiniging van de zure afvalwaterstroom en uit de 

reiniginq van de basische stroom om en om ontwaterd in een qemeenschappeliike kamerfilterpers tot circa 40% d.s.; 
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IPPC toets 

Definitief rapport 

ODO 
_oeo _ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk BAT 

(ja/ne 

e) 

- gipsneerslag door samenvoeging van de voorgereinigde afvalwaterstromen uit de zure en de basische wastrap; 

- ontwateren en wassen van het gevormde gips, met behulp van een vacuOmbandfilter; 

. terugwinning van circa 97% van het calcium uit het effluent van de gipsneerslag door middel van sodadosering . Na indikking (bezinking) 

wordt het gevormde CaC03 hergebruikt ten behoeve v~m de alkalisering van het zure afvalwater; 

. de overloop van de bezinking wordt gefiltreerd in een zandfilter en vervolgens door een actief kool filter geleid; 

. na continue meting van het debiet en (debietproportionele) bemonstering wordt het effluent via de riolering en de afvalwaterpersleiding 

geloosd op de AWZI Bath; 

- een gedeelte van het effluent word! gebruikt voor aanmaak van chemicalien (soda). 

De ABI heeft in 2000 ruim 115.600 m3 afvalwater verwerkt. De samenstelling van het gereinigde water is opgenomen in tabel 4.7.3 van het 

MER. 

De afvalwaterbehandelingsinstallatie van de bestaande installatie wordt door de vier verbrandingslijnen gecombineerd gebruik gemaakt. De 

maximale capaciteit van de afvalwaterzuiveringinstallatie (.IWI) is momenteel voldoende voor de bestaande 3 lijnen, inclusief 10% 

reservecapaciteit. In het kader van capaciteitsuitbreiding met een vijfde lijn zal de capaciteit in de toekomst met 30% moeten toenemen. 

Hiervoor wordt een separate module in bedrijf genomen voor lijn vijf. 

Ter voorbereiding op de uitbreiding zijn in 1999 door AZN testen uitgevoerd met een capaciteit van 440% (4 lijnen +10% overcapaciteit) . De 

uitkomsten van deze tests zijn aangevuld met de ervaringen van AZN met de zuiveringsinstallatie. Na inregeling van de chemicaliendosering 

komt op basis van de tests en de ervaringen een aantal knE!lpunten naar voren: 

- de effluentconcentratie chloride is regelmatig hoger dain de lozingseis. Onder de huidige omstandigheden word! de grenswaarde 

regelmatig overschreden; 

- de capaciteit van de ammoniakstrippers was onvoldoende. Tijdens de test bleek de capaciteit van de basische strippers onvoldoende te 

zijn (bereikt werd 6,3 m3/h versus de ontwerpwaarde van 7 m3/h) . Het probleem is opgelost door grotere kleppen toe te passen. De 

aanvoerleiding naar de strippers bleek eveneens een te lage capaciteit te hebben. Door het aanpassen van de regelklep en het 

plaatsen van een tank is dit knelpunt eveneens opgelost; 

- capaciteit van de slibindikking is onvoldoende. De capaciteit van de slibindikking wordt in de bestaande situatie reeds volledig benut 

(bedrijfstijd op9evoerd van 16 uur per dag naar 24 uur per dag). Er is uitbreidjng van deze capaciteit voorzien om de toename van de 
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IPPC toets 

Definitief rapport 

Uitvoering AVI Moerdijk 

hoeveelheid afvalwater te verwerken; 

u Ll D 
- D e D -

DOD 

ROYAL HASKONING 

BAT 

Oa/ne 

e) 

- het vochtgehalte van het gips voldoet niet aan de garantiewaarde van het oorspronkelijke ontwerp (<15%). 

AZN heeft aangegeven dat de zuiveringstechnische problemen (punten 2, 3 en 4) voorafgaand aan de capaciteitsuitbreiding opgelost zullen 

worden . De voorzieningen voor chemicalienontvangst, -opslag en -aanmaak hebben voldoende capaciteit voor vier lijnen. De lozing van 

chloride behoeft een afzonderlijke aanpak. 

Tabel 3.4: Emissierichtliinen afvalwaterbehandelinasinstallaties conform WI 

parameter BAT 

emissierichtlij 

n in mg/I 

Totaal vaste deeltjes gedefinieerd 10-30 (95%) 

vofaens 91/271/EEC 10-45 (100%) 

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 50-250 

oH 6,5 - 11 

Kwikhoudendecomponenten 0,001 - 0,03 

(ultaedrukt in Hg) 

Cadmiumhoudende componenten 0,01 - 0,05 

(uitgedrukt in Cd) 

Thalliumhoudende componenten 0,01 - 0,05 

(uitaedrukt in Tl) 

Arseenhoudende componenten 0,01-0,15 

(uitaedrukt in As) 

Loodhoudende componenten 0,01 - 0, 1 

(uitaedrukt in Pb) 

Chroomhoudende componenten 0,01 -0,5 

{uitgedrukt in Cr) 
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Gem. 

waarden 

MJV-2005 

6 

51 

-
0,001 

0,001 

-

0,004 

0 

0,005 

Bemonstering en data infonnatie 

gebaseerd op dagelijks spotmeting of 24-uursgemiddelde 

debietprooortionele metina 

gebaseerd op dagelijks random meting of 24-uursgemiddelde 

debietoroportionele metina 

continue metina 

gebaseerd op maandelijkse metingen van een debiet proportioneel 

representatief monster van een lozing over een periode van 24-uur 

met maximaal elm overschrijding per jaar of niet meer dan 5% 

overschrijdingen wanneer meer dan 20 monsters worden gemeten 

• 
• 

. 

er zijn positieve ervaringen met continue kwikmetingen te noeme i 

totaal niveau van Chroom beneden de 0,2 mg/I voorziet in 

regaling van Cr(VI) 

Sb,Mn,V en Sn zijn niet opgenomen in richtlijn 2000176 
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Het betreft de volgende technieken: 

• 

• 

Fysisch-chemische behandeling van het effluent uit 

de wasser v66r lozing van het afvalwater, waarbij 

de emissieniveaus worden bereikt zoals 

aangegeven in tabel 3.4; 

Separate behandeling van zure en alkalische 

afvalwaterstromen uit de meertraps natte wassing 

in gevallen dat er bijzondere drijvende krachten 

voor additionele reductie van emissies naar water 

bestaan en/of waar HCI en/of gips terugwinning 

IPPC toets 

f)P.finitief rapport 

O DO _ o • o _ 
O D D 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk BAT 

ija/ne 

e) 

Koperhoudende componenten 0,01 -0,5 (I 

l uitaedrukt in Cul 

Nikkelhoudende componenten 0,01 -0,5 (I 

Cuitaedrukt in Nil 

Zinkhoudende componenten 0,01 -1 ,0 0,011 

(uitaedrukt in Zn) 

Antimoonhoudende componenten 0,005-0,85 -· 
(uitaedrukt in Sbl 

Cobalthoudende componenten 0,005-0,05 -· 
Cuitaedrukt in Col 

Mangaanhoudende componenten 0,02-0,2 -
l uitoedrukt in Mn) 

Vanadiumhoudende componenten 0,03-0,5 -
Cuitaedrukt in VJ 
Tinhoudende componenten 0,02- 0,5 0,031 

Cuitaedrukt in Sn) 

Dioxines en furanen (TEQ) 0,0·1 -0, 1 ng -· Gemiddelde van 6 maandelijkse metingen van een debiet proportioneE I 

TEQ/I reoresentatief monster van de lozina over een periode van 24 uur 

Fysisch chemische behandeling vindt plaats door middel vein precipitatie en flocculatie van zware metalen gevolgd door bezinking 

Er vindt separate behandeling van de zure en alkalische afvalwaterstromen plaats alvorens ze worden samengevoegd voor 

gipsterugwinning. 
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moet warden toegepast; . De recirculatie van het effluent uit de natte wasser 

in het wassersysteem en het gebruik van de 

elektrische geleidbaarheid van het gerecirculeerde 

water als regeling ten behoeve van de reductie van 

het watergebruik in de natte wasser; 

• Voorziening ten behoeve van (buffer)opslag voor 

de effiuenten uit de natte wasser ten behoeve van 

een meer stabiele procesvoering van de ABI; 

• Toepassing van sulfides of andere kwik-bindender 

chemicalien ten behoeve van de reductie van kwik 

en andere metalen in het uiteindelijk te lozen 

afvalwater; 

• In gevallen waar SNCT wordt toegepast: ammonia 

in het uiteindelijk te lozen afvalwater kan warden 

gereduceerd middels toepassing van ammonia 

stripping, waarbij de teruggewonnen ammonia 

word! teruggevoerd naar de vuurhaard ten behoeve 

van NOx-reductie. 

49. Toepassin<:i van technieken ten behoeve van 

IPPC toets 

Definitief rapport 

l.J L.J D 
_ o eo _ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk BAT 

(ja/ne 

el 

De elektrische geleidbaarheid van het gerecirculeerde waswater kan gebruikt bij de regeling ter reductie van het waswatergebruik . 

Er zijn voorzieningen getroffen waarbij de effluenten uit de natte wasser warden gebufferd alsvorens ze de ABI ingaan 

Kwik wordt verwijderd door inspuiten van actief kool voor het doekfilter en in de zure wasser. 

TMT-15 kan warden gedoseerd om kwik in het waswater te binden. 

verwijdering van NH3 uit de afvalwaterspuistromen uit zowel de zure als de basische wastrap (separaat) door middel van stoomstrippers. De 

teruggewonnen ammoniaoplossing wordt volledig hergebruikt in de SNCR-installatie; 

Storingen van de waswaterbehandeling 

De belangrijkste potentiele storingsbronnen van de waswaterbehandelingsinstallatie zijn niet geed functionerende pompen en roerders. Een 

kortdurende storing van een dergelijk onderdeel heeft geen gevolgen voor het milieu, omdat de lozing van afvalwater in zo'n geval direct kan 

worden gestopt. Dit heeft ook niet direct tot gevolg dat de verbrandingsinstallatie dient te warden stilgelegd. 

Binnen de waswaterbehandelingsinstallatie is buffercapaciteit voorzien, dat in combinatie met de eigen buffercapaciteit van de wasser voldoende 

is om de meeste storingen te verhelpen. Bij langer durende storingen dient de verbrandingsinstallatie uit bedrijf te warden genomen. 

Voor dit punt wordt verwezen naar punten 1, 11 , 14, 17, 18, 19, 23 en 50. AZN levert bodemas dat <:iecertificeerd is op basis van de BRL Ja 
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complete verbranding van het afval om een totaa\ 

organisch koolwaterstofgehalte van beneden de 3 gew% 

in het as te behalen (typisch tussen de 1 en 2 gew% 

Het betreft (een combinatie van) de volgende 

technieken : 

• Een combinatie van ovenontwerp, ovenbedrijf en 

afvaldoorzet die in voldoende menging en verblijftijd 

en vo\doend hoge temperatuur voorziet, inclusief 

eventuele asnaverbranding; 

• Ovenontwerp dat, voor zover technisch haalbaar, 

fysisch het afval binnen de verbrandingskamer 

behoudt ten behoeve van de verbranding; . Technieken voor de menging en voorbehandeling 

van afval overeenkomstig het type afval dat wordt 

verbrand in de installatie; 

• Optima\isatie en beheersing van de 

verbrandingscondities, inclusief zuurstoftoevoer en 

verdeling 

50. separate behandeling van bodemas en vliegas en 

ander RGR-residuen 

IPPC toets 

Definitief rapport 

Uitvoering AVI Moerdijk 

2307. Het organisch koolwaterstofgehalte ligt beneden de 3 gew.%. 

ODO 
_o•o

ooo 
ROYAL HASKONING 

BAT 

(ja/ne 

e) 

De behandeling van bodemas, vliegas en RGR-residuen vindt bij de AVI Moerdijk separaat p\aats, zeals hierna aangegeven. Ja 

Tijdens het verbrandings- en rookgasreinigingsproces komen diverse soorten reststoffen vrij . Het betreft: 

• 
• 
• . 
• 
• 

bodemas, die na de verbranding op het rooster wordt opgevangen in de ontslakker; 

ketelas die in de ketel uit de rookgassen wordt afgevangen; 

schroot (ferro en non-ferro) dat via magnetische en wervelstroomafscheiders uit de bodemas word! verwijderd; 

vliegas, uit de rookgassen verwijderd in het elektrofilter; 

zware-metalenslib uit de afvalwaterbehandelingsinstallatie; 

gips uit de afvalwaterbehandelinasinstallatie . 
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Alie reststoffen worden binnen opgeslagen met uitzondering van de bodemas. 

De volgende reststoffen worden weer in het proces toegepast: 

• via stripping van spuiwater van de rookgasreiniging teruggewonnen NHa; 

• CaC03 in de alkalisering van het zure afvalwater; 

• gereinigd water ten behoeve van chemicalienaanmaak; 

• afvalwater van het laboratorium. Dit water word! opgevangen in de basische havariebekken van waaruit de wasser van de RGR wordt 

gevoed. 

Uitgaande transporten (slakken, vliegas, restproduct van de rookgasreiniging) kunnen op de daarvoor bestaande weegbrug gewogen en 

geregistreerd warden overeenkomstig de ingaande transporten. 

Bodemas 

De bij de verbranding op het rooster gevormde bodemas word! vanuit de ontslakker, in de slakkenbunker gestort. Capaciteit en afmetingen van 

slakkenbunker en -kraan zijn voldoende voor gezamenlijk gebruik door de vijf verbrandingslijnen. 

Afvoer vanuit de slakkenbunker vindt plaats met behulp van een slakkenkraan, voorzien van een grijper. Verder zijn voorzieningen getroffen om 

grove delen uit de slak te verwijderen. Afvoer van de bodemas vindt plaats via een overkapte transportband, die de as naar het 

slakkenbewerkingsgebouw transporteert. 

In het slakkenbewerkingsgebouw vindt behandeling plaats door breken, afzeven (in o.a. een trommelzeef), magnetische ontijzering en non-ferro 

afscheiding. 

De bodemas wordt opgeslagen in de open lucht op een waterdichte vloer (voorzien van een folieconstructie). De opslagcapaciteit bedraagt circa 

een half jaar productie. Ter voorkoming van stofoverlast is een sproeiinstallatie aanwezig. Percolaat uit de bodemas word! afgevoerd naar het 

vuilwaterbassin om als slakkenbluswater te warden gebruikt. Random de ops lag voor de bodemas en de opslag van het percolaat word! het 

grondwater regelmatig geanalyseerd. Dit grondwater word! bemonsterd via verticale peilbuizen en horizontale drains. 
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Uitvoering AVI Moerdijk BAT 
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De bodemas die gecertificeerd is word! zowel per as als per ~>chip afgevoerd, afhankelijk van de locatie voor nuttig hergebruik. Het materiaal 

wordt afgezet voor civiele toepassingen zeals wegfunderingen. Bij de overslagactiviteiten warden maatregelen genomen om eventuele 

milieueffecten te voorkomen. Daarbij word! als volgt te werk !Jegaan: 

• de bodemas wordt in containers op de kade afgeleverd; 

• de containers (circa 3 m breed) worden aan weerzijden van de kraan opgesteld op een folie van 4 mm PE. De folie heeft een breedte van 

circa 4 m en loopt over de kade door tot in het schip (ongeveer 1 m overlap) dat voor de kade ligt; 

• de bodemas wordt met een zogenaamde milieugrijper (aan de bovenkant gesloten) vanuit de container in het schip gelost. Eventueel 

gemorst materiaal wordt door de folie opgevangen of glijdt via de folie in het schip. 

Schroot 

Het ijzerhoudende schroot word! bij de slakkenbehandeling op een aantal plaatsen uit de slak verwijderd met behulp van magnetische 

afscheiders. Afhankelijk van de plaats waar het sch root wordl: afgescheiden resteren grof en fijn sch root. Het sch root kan zonder verdere 

nabewerking als lage kwaliteit schroot warden verkocht ten behoeve van toepassing in de metaalindustrie. 

Non-ferro word! door middel van wervelstroomafscheiders uit de bodemas afgescheiden. Het non-ferro-schroot wordt eveneens als lage kwaliteit 

schroot in de metaalindustrie afgezet. 

Vliegas 

De in de ketel en het elektrofilter opgevangen vliegas word! v ia gesloten transportsystemen naar acht centrale vliegassilo's getransporteerd met 

een inhoud van elk circa 300 m3 en voorzien van stoffilters. Afvoer vindt vanuit een centrale silo plaats. De capaciteit is voldoende voor de 

uitbreiding. In deze systemen word! een lichte onderdruk geh3ndhaafd om verontreiniging van de omgeving door vliegas te voorkomen. De 

vliegas word! voornamelijk droog in gesloten wagens afgevoe,rd, waartoe een gangvormige verladingsruimte is gerealiseerd. Tevens bestaat de 

mogelijkheid om de vliegas na bevochtiging met een mengschroef at te voeren. 

De opslagcapaciteit bedraagt minimaal een week vliegasproductie. Het verladen van de vliegas vindt plaats in een gesloten ruimte. 

Zware-metalenslib uit de afva/waterbehandeling 

Dit betreft het materiaal dat vriikomt uit de filterpersen waarin het bii de afvalwaterbehandellno lABll gevormde slib ontwaterd word!. Het betreft 
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51. in gevallen waarbij stofvoorafscheiding plaatsvindt 

beoordelen of het vliegas kan worden afgezet in plaats 

van worden gestort 

52. scheiding van (non-)ferrometalen uit de bodemassen 

53. Behandeling van bodemassen 

Het betreft hier een geschikte combinatie van : . Droge bodemasbehandeling met of zonder 

veroudering; 

• Natte bodemasbehandeling met of zonder 

veroudering; 

• Thermische behandeling van bodemassen; 

• 'screening en crushing' 

54. Behandeling van RGR-residuen tot het gewenst 

niveau waarbij de acceptatiecriteria voor het 

afvalbehandelingsysteem worden behaald 

55. toepassing van geluidsreducerende maatregelen 

lPPC toets 

Definitief rapport 

lJ u D 
- Oeo -

ODD 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk BAT 

(ja/ne 

e) 

een koekvormig, stevig materiaal met een droge stof gehalte van circa 40%. Het slib bestaat uit "slecht" oplosbare (metaal)zouten en is 

daarnaast verontreinigd met zware metalen, gebonden aan vliegas dat is neergeslagen in het waswater en de toegevoegde adsorbentia. Het 

zware metalen slib wordt tijdelijk opgeslagen in vloeistofdichte containers van circa 20 m3 en vervolgens afgevoerd naar een C2-deponie. 

Gips 

Het in de afvalwaterbehandelingsinstallatie afgescheiden en gewassen gips wordt afgevoerd ten behoeve van toepassing als grondcultivering. 

De vliegas uit de voorafscheiding van de AVI Moerdijk vormt een fijn stof-/poedervormig materiaal dat word! toegepast als vulstof in de Ja 
wegenbouw. Ook vindt afzet plaats naar de Duitse mijnindustrie. Daar word! het toegepast als toeslagstof bij het vullen van mijngangen. 

De afscheiding van ferro en non-ferrometalen bij de AVI Moerdijk staat beschreven onder punt 50. Ja 

Voor de behandeling van bodemassen bij de AVI Moerdijk word! verwezen naar punt 50. Ja 

In de AVI Moerdijk wordt een natte rookgasreinigingsinstallatie toegepast. De hierbij resterende residuen betreffen: Ja 
• Vliegas (voor behandeling zie punt 50); 

• Afvalwater (voor behandeling zie punt 48). 

Alie geluidsreducerende maatregelen zijn genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de geluidsniveaus in de omgeving en op de werkvloer Ja 
te beperken. Piioleidingen zijn voorzien van aeluidsisolatie, luidruchtiae installaties ziin voorzien van omkastinaen. luchtin- en uitlaten ziin 
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56. het toepassen van milieumanagement 

IPPC toets 

[l<>finitief rapport 

DOD 
_oeo _ 

ODD 

ROYAL HAIKONING 

Uitvoering AVI Moerdijk BAT 

Ua/ne 

e) 

voorzien van geluiddempers etc. 

AZN heeft een gedocumenteerd zorgsysteem dat risico's met betrekking tot kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu integraal borgt Met dit Ja 
systeem wordt continue verbetering van de prestatie van AZN gerealiseerd. Het gecertificeerde (volgens NEN-EN-ISO 14001 (2004), NEN 9001 

(2004) en OSAS 18001 (2000)) milieuzorgsysteem, zeals beschreven in§ 4.2.13, zal ook worden betrokken op de uitbreiding van de inrichting. 

De basis van het milieuzorgsysteem zal daarmee niet warden gewijzigd. 

Bedrijfsvoering vindt plaats conform een gedocumenteerd milieumanagementsysteem dat voorziet in ontwikkeling van beleid, planning van 

activiteiten, uitvoering door competente medewerkers en verificatie van de milieuprestatie van AZN. Door deze systematische aanpak word! een 

continue verbetering van de milieuprestatie op alle relevante milieuaspecten gerealiseerd. 
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BAT voor verbranding van huishoudelijk afval 

In paragraaf 5.2 van het WI is een overzicht gegeven van BAT, die specifiek gelden voor 
alle verbrandingsinstallaties die huishoudelijk afval verbranden. Hierna is een overzicht 
gegeven van deze aanvullende BAT voor verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk 
afval en de uitvoering met betrekking tot de verschillende punten van de AVI Moerdijk. 

BAT conform WI 

57.opslag van al het afval op 

dichte oppervlakken met 

gecontroleerde afvoer overdekt en 

in ommuurde oebouwen 

58. wanneer afval (tijdelijk) word! 

opgeslagen moet het in zijn 

algemeenheid warden gebaald of 

op een andere wijze bewerkt dat 

de kans op geur, ongedierte, 

zwerfvuil, brand en uitloging 

effectief warden beheerst 

59. voorbehandeling van afval ten 

behoeve van de homogenisering 

Het betreft: 

menging in de bunker; 

toepassing van verkleining van 

grofvuil. 

60. toepassing van een 

roosterontwerp dat voorziet in 

voldoende keeling dat variatie in 

de primaire luchttoevoer toestaat 

ten behoeve van de beheersing 

van het verbrandingsproces, bij 

voorkeur niet van het rooster zelf 

61 . keuze van de locatie van 

nieuwe installaties, waarbij 

toepassing van warmte-

krachtkoppeling mogelijk is 

in situatie waarbij minder dan 1,9 

MWh/ton huishoudelijk afval kan 

warden geexporteerd het hoogste 

van de volgende rendement 

toepassen 

genereren van een jaarliiks 

IPPC toets 

Definitief rapport 

Uitvoering AVI Moerdijk Voldoetaan 

BAT (ja/nee) 

Met betrekking tot de opslag van afval bij AVI Moerdijk word! Ja 

verwezen naar punten 2, 4, 6 en 8. 

Met betrekking tot de opslag van afval bij AVI Moerdijk word! Ja 

verwezen naar punten 2, 4, 6 en 8. 

Met betrekking tot menging van afval en verkleining van grof vuil Ja 

bij de AVI Moerdijk wordt verwezen naar punt 11. 

Luchtgekoelde roosters zijn in zijn algemeenheid geschikt voor Ja 

afval met calorische waarden tot ongeveer 18 MJ/kg. Voor hogere 

calorische waarden zijn watergekoelde roosters over he! algemeen 

beter. 

Voor de uitvoering van de roosters van de AVI Moerdijk wordt 

verwezen naar punten 1, 8 en 22. 

De AVI Moerdijk betreft een bestaande installatie. Daarbij word! Ja 

door de AVI Moerdijk in samenwerking met Essen! een adequate 

wijze van warmtekrachtkoppeling gerealiseerd (zie punten 26,27 

en 30) 

Jaarlijks verwerkt de AVI Moerdijk circa 1.300.000 ton aan afval. Ja 

De elektriciteit word grotendeels geproduceerd door de WKC van 

Essen!. 

De WKC kan gedurende 8.760 uur de stoom van drie lijnen 

verwerken waarbij een bruto elektrisch rendement word! gehaald 

van 33,7%. ledere verbrandingslijn is 8.000 tot 8.300 uur per jaar in 
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BAT conform WI Uitvoering AVI Moerdijk Voldoet aan 

BAT (ia/nee) 

gemiddeld 0.4- 0,65 MWh bedrijf, zodat er voor de vierde en vijfde lijn totaal 1140 uur per lijn 

elektriciteit per ton huishoudelijk overblijft om ook een elektrisch rendement van 33,0% te halen. 

afval ; Gedurende de resterende 5720 uur per lijn zijn er mogelijkheden, 

genereren van minimaal die bijvoorbeeld door inteme herverhitting, toepassing van een 

hoeveelheid elektriciteit uit het tegendrukturbine, of lage druk turbine om een bruto elektrisch 

afval gelijk aan de interne rendement te halen van 29,9%. In totaal zullen de vierde en vijfde lijn 

elektriciteitsbehoefte van de een bruto elektrisch rendement hebben van ruim 30%. 

gehele installatie. 

De afval input van een verbrandingslijn bedraagt 26,5 t/h met een 

stookwaarde van 9,75 MJ/kg. Oil resulteert in een thermische input 

van 258,4 GJ/h of 71,8 MW(h. Het eigen verbruik van de 

verbrandingslijn bedraagt circa 2,65 MW •. Bij een bruto 

omzetrendement van de WKC van 33,0% bedraagt de E-productie 

87, 1 GJ0 /h of 24,2 MW •. Aftrek van het eigen verbruik van de AVI 

levert een netto E-productie van 21,5 MW •. 

Uitgaande van een bedrijfstijd van 8.000 uur jaar per 

verbrandingslijn word! per ton afval netto 5*21 ,5*8.000/1 .300.000 

= 0,66 MWh/ton afval geleverd. 

62. ten behoeve van de reductie Op basis van de gegevens ender punt 62 word! intern Ja 

van het elektriciteitsverbruik 5*2,65*8.000/1.300.000 = 0,082 MWh/ton afval verbruikt. 

(exclusief voorbehandeling en 

residubehandeling) een maximaal 

elektriciteitsverbruik van 0, 15 

MWh/ton huishoudelijk afval 

gebaseerd op een calorische 

waarde van 2,9 MWh/ton 

huishoudelijk afval 

BAT voor verbranding van voorbehandeld of geselecteerd huishoudelijk afval 

In paragraaf 5.3 van het WI is een overzicht gegeven van BAT, die specifiek gelden voor 
alle verbrandingsinstallaties, die voorbehandeld en/of geselecteerd huishoudelijk afval 
verbranden. Hierna is een overzicht gegeven van deze aanvullende BAT voor 
verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval en de uitvoering met betrekking tot de 
verschillende punten van de AVI Moerdijk. 

BAT conform WI 

63. Opslag van afval in gesloten 

vultrechters of op dichte vloeren 

met gecontroleerde afvoer 

overdekt en in ommuurde 

gebouwen 

64. zelfde als punt 58 voor 

huishoudeliik afval 

IPPC toets 

Definitief rapport 

Uitvoering AVI Moerdijk 

Zie punten 2,4, 6en 8. 

Zie punt 58 
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65. minimaal elektrisch 

rendement voor nieuwe en 

bestaande installaties 

Het betreft hier de grootste van: 

een jaarlijks gemiddelde van 0,6 

-1 ,0 MWh/ton afval of 

genereren van minimaal die 

hoeveelheid elektriciteit uit het 

afval gelijk aan de interne 

elektriciteitsbehoefte van de 

gehele installatie. 

66.keuze van de locatie van 

nieuwe installaties 

67. ten behoeve van de reductie 

van het elektriciteitsverbruik 

(exclusief voorbehandeling en 

residubehandeling) een 

maximaal elektriciteitsverbruik 

van 0,2 MWh/ton huishoudelijk 

afval gebaseerd op een 

calorische waarde van 4,2 

MWh/ton huishoudelijk afval 

Uitvoering AVI Moerdijk 

Voor het elektrisch rendement van de AVI Moerdijk wordt 

verwezen naar punt 62. 

Niet van toepassing voor de AVI Moerdijk. 

Voor het eigen elektriciteitsverbruik van de AVI Moerdijk wordt 

verwezen naar punt 63. 

ODO 
_o • o _.

o o o 
ROYAL HASKONING 

Voldoetaan 

BAT (ia/nee) 

Ja 

n.v.t. 

Ja 

3.3 Geconstateerde afwijkingen van BAT 

In deze paragraaf worden de in de voorgaande paragrafen geconstateerde afwijkingen 
van de uitvoering van de AVI Moerdijk van AZN van de BAT volgens het BREF Waste 
incineration nader toegelicht. 

Punt 15 
In de bestaande lijnen geen problemen geconstateerd, zodat stromingsmodellering van 
bestaande verbrandingslijnen achterwege kan blijven. Voor de vierde en vijfde 
verbrandingslijn kiest AZN voor een qua vuurhaardmodel vergelijkbare ketel als de 
bestaande drie lijnen. Het stromingstechnische onderzoek behoeft hierdoor niet opnieuw 
uitgevoerd te warden. 

Op basis van deze argumenten wordt gemotiveerd afgeweken van de BAT. 

IPPC toets 
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4 BREF "INDUSTRIELE KOELSYSTEMEN" 

4.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de "Best Available 
Techniques" waaraan industriele koelsystemen dienen te voldoen op basis van het 
BREF-document "Industrial cooling systems" (versie december 2001, code ICS). De 
overzichten zijn gebaseerd op hoofdstuk 4 van het betreffende BREF-document. 

Het ICS gaat in op de diverse technieken en systemen voor industriele koeling, met als 
belangrijkste opties: 
• koeling met water; 
• koeling met lucht; 
• verdampingskoeling; 
• koeling door benutting van restwarmte. 

4.2 Overzicht Best Available Techniques lndustriele koelsystemen 

Hierna worden alleen de relevante aspecten uit het ICS getoetst met betrekking tot de 
koelsystemen die bij de AVI Moerdijk worden toegepast. 

1. De toe te passen koeloptie wcrdt in be!angrijke mate bepaald doOi 
locatiespecifieke omstandigheden. Daarbij dienen met name de mogelijkheden 
voor het benutten van restwarmte aandacht te krijgen. 

Gezien het feit, dat de locatie van de AVI Moerdijk vastligt, leidt dit tot bepaalde 
randvoorwaarden. Daarnaast vindt koeling plaats bij de WKC van Essent en valt 
derhalve buiten het bestek van de vergunning van de AVI Moerdijk. 

2. Bij de keuze tussen koeling met water, lucht en verdampingskoeling is het 
realiseren van een optimaal procesrendement (in dit geval feitelijk het 
elektrische rendement van de installaties) van primair belang. 

Bij AZN vindt geen keeling van de geproduceerde stoom plaats bij lijnen 1 tot met 4. 
Zeals aangegeven onder punt 26 in paragraaf 3.2 wordt de geproduceerde stoom 
geleverd aan de WKC van Essent. Op de locatie van Essent vindt oververhitting van 
de stoom plaats, waarna deze wordt ingezet ten behoeve van elektriciteitsproductie. 
De stoom uit de turbine wordt gecondenseerd op de locatie van de WKC en daar 
vervolgens herverwarmd en teruggeleid naar de AVI Moerdijk. Keeling bij Essent 
vindt plaats middels oppervlaktewater dat wordt onttrokken aan de westelijke 
insteekhaven. 

In het ontwerp van de vijfde verbrandingslijn is uitgegaan van een bedrijfsvoering, 
waarbij de geproduceerde wordt stoom ingezet voor het turbinebedrijf. Om een hoog 
elektrisch rendement te verkrijgen is het gewenst om de stoom uit de turbine op te 
vangen in een ruimte (de condenserende stap van de turbine) met een zo laag 
mogelijke druk. De hoogte van de druk is afhankelijk van de temperatuur in de 
condensor, die bepaald wordt door het koelend medium (koelwater of lucht). 

Voor de voorgenomen activiteit wordt daarbij uitgegaan van de toepassing van een 
watergekoelde condenser, die direct naast het turbinegebouw staat opgesteld. Het 
benodigde koelwater wordt met behulp van pompen door de condenserende 
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stoomturbines gevoerd. Het koelwater (max. 7.400 m3/h) wordt onttrokken uit de 
Westelijke lnsteekhaven en weer geloosd op het Hollandsch Diep. Het betreft een 
zogenaamd doorstroomsysteem. Het doorstroomsysteem heeft in de volgende 
voordelen: 
• door de realiseerbare verdergaande afkoeling van de stoom kan de restdruk in de 

condensor op een lager niveau gehouden warden. Dit resulteert in een hoge 
energieopbrengst; 

• een koeltoren met de daarbij behorende natte pluim ontbreekt; 
• de geluidsproductie is door het ontbreken van ventilatoren en/of een koeltoren 

relatief beperkt. 

Overige koelvoorzieningen voor een aantal kleinere verbruikers, zoals de vultrechters, 
het smeersysteem, het noodkoelsysteem van de wassers, de ammoniakstripinstallatie 
en de gebouwinstallaties maken gebruik van water uit het bedrijfswaterbekken. 
Hiermee wordt volledig recht gedaan aan de richtlijnen zoals opgenomen in het BREF 
Industrial cooling systems. 

Het water/stoomcircuit tussen de AVI Moerdijk en de WKC beschikt over de 
volgende gemeenschappelijke voorzieningen: 
• twee voedingwatertanks (inclusief ontgassing); 
• vier ketelvoedingpompen, waarvan een stand-by; 
• een chemicaliendosering; 
• een condensaatretourvat; 
• een spuivat; 
• het bijbehorende leidingwerk. 

Via dit principe is een beduidend hoger rendement bij elektriciteitsproductie te 
realiseren dan bij de traditionele opzet van een AVI. Bovendien wordt warmte 
geleverd aan een nabijgelegen bedrijf, waardoor een verdere toename van het 
totale energetische rendement wordt gerealiseerd. 

Het gekozen concept kent voor de AVI verder nog de volgende voordelen: 
• de opwarming van ketelvoedingwater vindt plaats bij de WKC. Hierdoor is het 

thermisch rendement van de afgassenketel maximaal en ontvangt de AVI 
voorverwarmd voedingwater, hetgeen gunstig is uit oogpunt van vermijding van lage 
temperatuurcorrosie; 

• de stoomturbine/generator staat bij de WKC opgesteld en wordt door Essent 
bedreven en onderhouden; 

• de condensor en de condensorkoeling staan eveneens bij de WKC opgesteld. 
De WKC en de AVI kunnen onafhankelijk van elkaar warden bedreven, hetgeen 
geleid heeft tot een grate flexibiliteit in de bedrijfsvoering. 

3. In het ICS wordt tevens een algemene BAT benadering gegeven met betrekking 
tot de reductie van emissies van chemicalien naar water. De strengste eis voor 
koelwaterlozing met betrekking tot oxidanten (chloor) bedraagt 0,1 mg/I bij once
through systemen. 

Het systeem wordt op kwaliteit gehouden door toepassing van de thermo-shock-methode 
(in combinatie met de WKC) of door chlorering. Daar het effect van de thermo-shock
methode afdoende lijkt, wordt chlorering vrijwel niet toegepast, maar de mogelijkheid om 
chlorering onder bijzondere omstandigheden toe te passen wordt open gehouden. Tijdens 
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uitvoering van de thermo-shock-methode wordt koelwater geloosd met een maximale 
temperatuur van 42°C. Een behandeling duurt maximaal 24 uur. 

Een gedeelte van het koelwater dat via groffilters op het Essent-terrein aan de Westelijke 
insteekhaven wordt onttrokken, wordt door AZN als bedrijfswater (ook wel proceswater) 
gebruikt, waarvan een deel weer wordt afgenomen door Essent ten behoeve van 
aanmaak van voedingwater/ketelwater. Het voorgefiltreerde oppervlaktewater wordt bij 
AZN met zandfilters behandeld om het vaste stofgehalte te verminderen. Om het door 
Essent geeiste stofgehalte van <1 mg/I te kunnen realiseren, dient het stof voor de filtratie 
te warden gecoaguleerd. Hiertoe wordt v66r de filtratie een coa~ulatiemiddel (Chargepac 
121, geen oxidant) gedoseerd in een hoeveelheid van 10 ml/m bedrijfswater. Het water 
waarmee de zandfilters regelmatig warden teruggespoeld (spoelwater), wordt samen met 
het gebruikte koelwater geloosd op het Hollandsch Diep. Het spoelwater bevat circa 0,3 
massa% coagulatiemiddel (na verdunning met koelwater circa 0,005 massa%). 

4. in het ICS wordt aangegeven dat gebruik van chroom- en kwikhoudende 
componenten, organometallische componenten, mercaptobenzothiazole en 
schokbehandeling met biologische componenten anders dan chloor, broom, 
ozon en waterstofperoxide geen BAT is 

Het koelwatersysteem wordt op kwaliteit gehouden door toepassing van de thermo
shock-methode, uitgevoerd door en in combinatie met de WKC of in uitzonderlijke 
door chloreiing. Daar het effect van de thermo-shock-methode afdoende lijkt, wordt 
chlorering vrijwel niet toegepast. 
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In dit hoofdstuk is de toets van de voorgenomen activiteit aan het BREF document 
'Emissions from storage' behandeld. Voor deze toetsing is de definitieve versie van het 
betreffende BREF-document van januari 2005 gebruikt (Code EMS). 

Deze horizontale BREF gaat in op alle soorten opslag en is relevant voor nagenoeg alle 
IPPC-categorieen. Voor de toetsing van de activiteit afvalverbranding is ook een 
specifieke verticaal document. In het verticale document wordt nader ingegaan op 
opslag en vervoer van afval. 

Ten aanzien van de in BREF EMS omschreven aanbevelingen voor de toepassing van 
Best Available Techniques geldt het volgende (nummering op basis van paragraaf 
indeling van hoofdstuk 5 van het BREF document): 

5.1 Opslag van vloeistoffen en vloeibare gassen. 

5.1.1 Opslag in tanks 

Binnen de inrichting van AZN zijn tanks voor ammonia (24,5%-oplossing), zoutzuur en 
natronloog. 

Algemene principes om emissies te voorkomen en te reduceren 

Aanbevolen wordt bovengrondse tanks te gebruiken, het ontwerp van de tanks te 
evalueren, een onderhouds- en inspectieplan op te stellen, te voorkomen dat 
tanks warmte absorberen, de emissies te verminderen die een significant negatief 
effect hebben op de omgeving en toegewijde systemen toe te passen. 

AZN maakt uitsluitend gebruik van bovengrondse opslagtanks die specifiek voor de 
betreffende producten zijn ontworpen, waarbij rekening is gehouden met de relevante 
normvoorschriften. Veiligheidsvoorzieningen zijn volgens de geldende regels 
ge"lmplementeerd. De opslagtanks zijn opgenomen in een onderhouds- en 
inspectieplan. 

De vloeistoffen worden in gesloten tankwagens aangevoerd en op een daarvoor 
geschikte losplaatsen gelost. 

Tank specifieke overweging 

Aanbevolen wordt om emissiereducerende maatregelen te treffen en 
dampbehandeling te installeren. Aanbevelingen worden weergegeven per 
tanksoort. 

In de installatie zijn tanks opgenomen met een bovenafdichting en atmosferische tanks. 
Bij de tank met bovenafdichting is een drukventiel aangebracht. De emissiereducerende 
maatregelen voldoen aan de BAT-criteria. De atmosferische horizontale tank(s) zijn 
gebouwd volgens de door het BREF aanbevolen techniek. 
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Voorkomen incidenten en (grate) ongelukken 

Voor het voorkomen van incidenten en (grote) ongelukken zijn BATs vastgelegd 
voor veiligheid en risicomanagement, operationele procedures en training, 
lekkages door roesten en erosie, operationele procedures en instrumentatie om 
overstromen te voorkomen, instrumentatie en automatisme om lekkages te 
signaleren, bodembeschermende maatregelen ender de tanks, 
bodembeschermende maatregelen in de omgeving van de tank, en 
brandveiligheid. 

AZN heeft een gedocumenteerd en gecertificeerd zorgsysteem dat risico's met 
betrekking tot kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu integraal borgt. De tanks zijn 
specifiek voor de producten en lokale omstandigheden ontworpen en voldoen aan de 
daarvoor geldende bepalingen. 

Ten aanzien van de opslag van verpakte gevaarlijke substanties zijn aanbevolen 
BATs opgenomen voor veiligheid en risicomanagement, training en 
verantwoordelijkheid, opslagruimte, afscheiding, brandblusapparatuur en 
voorkomen van ontstekingen. 

De bij AZN in tanks opgeslagen vloeistoffen ammonia, zoutzuur en natronloog zijn niet 
ontvlambaai. Ei is wei een opslagpiaats voor verpakte gevaarlijke substanties binnen de 
inrichting. Deze opslag voldoet aan de daarvoor in Nederland geldende voorschriften. 
De ammoniatanks zijn gepassiveerd. 

AZN beschikt niet over andersoortige opslagtechnieken zoals bassins en vijvers, 
ondergrondseopslag onder atmosferische druk, ondergrondse opslag onder druk, 
zoutmijnen en drijvende opslag. Deze opslagtechnieken zijn niet relevant voor de 
huidige installatie (bestaande drie verbrandingslijnen). 

5.2 Overslag en behandeling van vloeistoffen en vloeibare gassen 

5.2.1 Algemene maatregelen om emissies te beperken en te voorkomen 

BAT is om een preventieve programma's te implementeren op het gebied van 
inspectie- en onderhoud, lekdetectie en reparatie, veiligheid en risico's, 
operationele procedures en trainingen met het oog op het voorkomen van 
emissies. 

Operationele procedures en technische maatregelen zijn ge"implementeerd om emissies 
te voorkomen . Personeel is opgeleid in veiligheid en verantwoordelijk bedienen van de 
installatie. 

5.2.2 Overwegingen voor transport- en overslagtechnieken 

BAT voor transport- en overslagtechnieken is het volgens voorschrift aanleggen 
van de leidingen, het minimaliseren van het aantal losse verbindingen, het 
voorkomen van corrosie en het op de voorgeschreven wijze onderhouden van de 
leiding. Voor zover de overslagsystemen voorzien zijn van pompen en 
compressoren, dampretoursystemen en monsternamepunten, dienen deze te 
overeenkomstig BAT te worden uitgevoerd. 
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Het leidingwerk bij AZN is volgens de daarvoor geldende normvoorschriften aangelegd. 
Het leidingwerk is opgenomen in een inspectie- en onderhoudsprogramma. Bij overslag 
wordt gebruik gemaakt van een dampretoursysteem. Pompen en compressoren zijn 
specifiek uitgekozen voor de producten die worden overgeslagen. 

5.3 Opslag van vaste stoffen 

5.3.1 Open opslag 

Bij AZN wordt uitsluitend voor de bodemas gebruik gemaakt van een open opslag. De 
opslag van huishoudelijk afval wordt nader besproken in de BREF WI. 

BAT is het gebruiken van een gesloten opslag. lndien geen gesloten opslag wordt 
gebruikt dienen maatregelen te worden genomen om de eventuele stofemissie te 
beperken. 

De opslagcapaciteit voor bodemas bij AZN bedraagt een half jaar, voldoende voor de 
hoeveelheid bodemas die vrijkomt bij de verbranding van circa 500.000 ton afval. Er is 
een sproeiinstallatie aangelegd om stofoverlast te beperken. Verder is de opslag 
voorzien van een gesloten onderafdichting. Perkolaat uit het bodemas wordt afgevoerd 
naar het vuilwaterbassin om als slakkenbluswater te worden gebruikt. 

5.3.2 Gesloten opslag 

Bij AZN worden vliegas, actief kool en ongebluste kalk opgeslagen in silo's. 

BAT is het gebruiken van een gesloten opslag. Bij het gebruik van silo's staat een 
degelijk ontwerp voorop. Gebouwen dienen voorzien te zijn van een goede 
ventilatie. 

De silo's bij AZN zijn voor de specifieke producten ontworpen. Milieu- en 
veiligheidsaspecten zijn opgenomen in het ontwerp. 

5.3.3 Opslag van verpakt gevaarlijk afval 

5.4 Overslag en behandeling van vaste stoffen 

5.4.1 Algemene aanpak om stofvorming door transport en overslag te minimaliseren 

BAT is het voorkomen van overslag bij hoge windsnelheden, transportafstanden 
voor discontinu transport zo kort mogelijk, stofvorming van verharde weg 
voorkomen, materialen bevochtigen, beperken van valsnelheden en valhoogte bij 
stuifgevoelige producten. 

De enige vaste stof die overgeslagen wordt in de buitenlucht is het bodemas. Bij de 
overslag wordt verstuiving geminimaliseerd door onder andere te vermijden dat bij hoge 
windsnelheden wordt overgeslagen, transport zoveel mogelijk continu plaatsvindt, 
valsnelheden en valhoogten van stuifgevoelige producten worden geminimaliseerd. 
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BAT is het beperken van de valhoogte bij stuifgevoelige producten en de grijper 
enige tijd in de trechter laten na lediging. Het ontwerp van het transportbanden 
systeem moet zodanig zijn dat het materiaalverlies minimaal is, gesloten 
transportbanden worden toegepast voor stuifgevoelige materialen en het 
energieverbruik minimaal is. 

Er zijn zowel technische als operationele maatregelen getroffen om stofvorming en 
emissie naar de lucht door de bediening van de grijper te verminderen. De ontvangsthal 
wordt zoveel mogelijk afgezogen via de verbrandingslucht. Het transport van de 
bodemassen vindt zodanig plaats dat er geen emissies naar de lucht, bodem en 
oppervlaktewater plaatsvinden. Het transport van actief kool vindt pneumatisch plaats, 
terwijl de opslag van de silo voorzien is van een ontluchtingsfilter. Vliegas wordt via een 
gesloten systeem getransporteerd, dat zelfs onder een lichte onderdruk staat. Vliegas 
wordt in gesloten wagens afgevoerd. 

De bodemas wordt deels per as en deels per schip afgevoerd. Om te voorkomen dat de 
bodemas in het oppervlaktewater terecht kan komen tijdens overslag van de vaste wal 
in het schip, wordt de tussenruimte tussen de kade en het ruim afgedekt met een zeil 
(slab). 

Conclusie 
De opslag en overslag van bulkgoederen bij AZN voldoen aan het BAT. 
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BREF "AFGAS EN AFVALWATERBEHANDELING" 

In dit hoofdstuk is de toets van de voorgenomen activiteit aan het BREF document 
'Common waste water and waste gas treatment/management systems in chemical 
sector" behandeld. Voor deze toetsing is de definitieve versie van het betreffende 
BREF-document van februari 2003 gebruikt (Code CWW). 

Dit BREF behandelt een aantal afvalwaterstromen en emissies naar lucht van 
chemische bedrijven, alsmede de mogelijkheden om deze emissies te voork6men of 
beperken. Het CWW betreft een horizontaal document en is van toepassing op vele 
bedrijfstakken. 

Voor de toetsing van de activiteit afvalverbranding is er ook een specifiek verticaal 
document. In het verticaal document wordt nader ingegaan op afvalwater en gas 
behandeling. 

Ten aanzien van de in dit BREF omschreven conclusies voor de toepassing van Best 
Available Techniques (hoofdstuk 4 van het BREF, met een aantal aanbevelingen voor 
toepassing van BAT) geldt het volgende: 

• De eerste groep van aanbevelingen betreft het milieu management van de 
desbetreffende activiteit. Het betreft in algemene termen gestelde aanbevelingen. In 
dit verband wordt opgemerkt, dat AZN de ISO-certificaten 9001 en ISO 14001 
(milieuzorg) heeft behaald. 

• De tweede groep van aanbevelingen betreft de emissies naar water: 
• aanbevolen wordt, het (afval)waterverzamelsysteem adequaat in te richten 

(gescheiden houden van waterstromen van verschillend samenstelling, 
voork6men van onnodige vervuiling, brandvoorzieningen etc.). Een het 
waterschema van de inrichting is aanwezig en het voldoet aan de algemene 
aanbevelingen van het BREF. 

• vervolgens warden een aantal (afval)waterbehandelingstechnieken behandeld. 
• De waterbehandeling wordt specifiek in de BREF WI behandeld. 

• De derde groep aanbevelingen betreft de emissies naar lucht: 
• hier betreft een deel van de aanbevelingen de afgasverzamelsystemen, zoals 

toegepast in de chemische industrie. In dit verband kan warden opgemerkt, dat 
oak aan deze aanbevelingen in algemene zin voldaan wordt, met als bijzondere 
opmerkingen: 

het voor stofemissies en andere laag-temperatuuremissies meest relevante 
installatiegedeelte, de loshal en bunker, warden efficient afgezogen, waarna 
de aangezogen lucht als verbrandingslucht wordt ingezet; 
de verbrandingsinstallaties (inclusief rookgasreiniging) werken onder een 
geringe onderdruk, waardoor lekkages warden vermeden en alle 
verontreinigde rookgassen de rookgasreinigingsinstallatie moeten passeren; 
ontluchting van opslagtanks en silo's vindt plaats conform de geldende 
voorschriften. 

• vervolgens komen laag-temperatuurbronnen aan de orde. Dit onderdeel is niet 
relevant voor de voorgenomen activiteit. 

• tenslotte warden hoog-temperatuurbronnen behandeld. De daarvoor in het 
BREF Waste gas and waste water treatment I management systems in the 
chemical sector aangegeven rookgasreinigingstechnieken komen in het BREF 
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Waste Incineration oak aan de orde. In het BREF Waste Incineration wordt daar 
veel uitgebreider en meer toegespitst op de toepassing van rookgasreiniging bij 
afvalverbranding ingegaan, zodat toetsing aan het BREF Waste water and 
waste gas in dit opzicht niet relevant i.s. 

Conclusie: De in de evaluatie van BREF "waste incineration" genoemde BAT niet 
meegenomen (deze zijn onder genoemde BREF behandeld) voldoet de activiteit aan 
BAT. 

IPPC toets 

Defini1ief rapport - 56 -

9R8228.01/ROOOXIRHUUFBO/Njjm 

10 maart 2007 



7 BREF "MONITORING" 

7.1 lnleiding 

DOD 
__ o e D -

ODD 

ROYAL HASKONING 

In dit hoofdstuk is de toets van de voorgenomen activiteit aan het BREF document 
'General principles of monitoring' behandeld. Voor deze toetsing is de definitieve versie 
van het betreffende BREF-document van juli 2001 gebruikt (Code MON). 

Het MON betreft een horizontaal document en is van toepassing op vele bedrijfstakken. 
Het heeft met name betrekking op de bepaling welke parameters gemonitord moeten 
warden, wie het doet, hoe het gebeurd en de opzet van de rapportage. 

Voor de activiteit is ook het BREF document 'Waste Incineration" van toepassing. In dit 
verticaal document wordt ook aandacht besteed aan het onderwerp monitoring. In deze 
toets zijn alleen de relevante aanvullende onderwerpen behandeld ten opzichte van de 
BREF 'Waste Incineration". 

Als achtergrond voor de toetsing wordt gewezen op de verschillende voorschriften op 
het gebied van monitoring van emissies bij afvalverbranders in Nederland, te weten: 
• Besluit verbranden afvalstoffen 
• Ministeriele regelgeving "Meetmethoden verbranden afvalstoffen" 
• Nederlandse emissie richtlijn (NER) 
• de milieu vergunning 

Tevens wordt erop gewezen dat het bedrijf een eigen milieuzorgsysteem met waarin 
ook een paragraaf over monitoring is opgenomen. Hierin wordt aandacht besteed aan 
procedures voor: 
• Kwantificeren totale emissies 
• Data productie keten 
• Toetsing regelgeving 
• Rapportage 

7.2 Toetsing 

7.2.1 Accounting voor totale emissies 

De totale emissie bestaat niet alleen uit de normale emissies uit schoorsteen of 
pijpleidingen, maar bestaat ook uit diffuse en vluchtige emissies en buitengewone 
emissies. 

Totale emissie = end-of-pipe emissies (normale omstandigheden) + 
diffuse en vluchtige emissies (normale omstandigheden ) + 
buitengewone emissies 

Minimaliseren emissiepunten 
Om het management van de totale emissie te faciliteren kan het aantal emissiepunten 
geminimaliseerd warden, bijvoorbeeld door kleine emissie punten en om de emissie 
naar hoofdpijpen te leiden. Dit helpt om het aantal diffuse en vluchtige lozingspunten te 
limiteren. 
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De activiteiten van AZN zijn zodanig ontworpen dat het aantal mogelijke emissiepunten, 
waar mogelijk wordt beperkt dan wel maatregelen warden getroffen de emissies via 
deze punten te beperken. 

End-of-pipe emissies 
Dit zijn de zogenaamde gekanaliseerde emissie stromen. De te controleren parameters 
warden gemonitord op in de wet genoemde condities. 

Diffuse en vluchtige emissies 
ldentificatie emissiepunten 
De volgende punten zijn ge"identificeerd: 
• Loshal en laadbunker: met name gaat het hier om stof en geur emissies naar lucht. 

Ter voorkoming van diffuse emissies uit de loshal en de afvalbunker wordt de lucht 
uit de afvalbunker ingezet als verbrandingslucht, waarmee diffuse geuremissie wordt 
bestreden en overige emissies warden beperkt, omdat deze de weg van afval en het 
hieruit ontstane rookgas volgen. De loshal is afsluitbaar uitgevoerd, waarmee tevens 
de geuremissie warden beperkt. De emissies via de rookgassen warden gemonitord 
conform de eisen uit Bva. 

• Opslag en transport systeem: diffuse emissies naar de lucht als gevolg van opslag 
en transport systemen op de inrichting ten behoeve van hulp en reststoffen zoveel 
mogelijk beperkt door adequate ontwerp van deze eenheden conform de daarvoor 
geldende regels. 

• Slakkenopwerkinstallatie/slakkenopslag: dit vormt de voornaamste bron van 
mogelijke diffuse emissies naar bodem en grondwater. Ter voorkoming van deze 
emissies zullen de relevante voorzieningen warden getroffen, zoals deze warden 
vastgelegd in de uitgevoerde Bodemanalyse. Daarnaast is het ook een bron van 
mogelijke diffuse emissie naar de lucht. Monitoren vindt plaats via voorschriften 
opgenomen in de vergunning indien daar noodzaak toe is. 

Kwantificering emissie 
Door de getroffen maatregelen warden de emissies van de loshal en laadbunker, opslag 
en transportsysteem en slakkenopwerkinstallatie/slakkenopslag geminimaliseerd. 
Monitoring vindt plaats volgens de NER of andere richtlijn indien daar noodzaak toe is. 

Buitenqewone emissies 
Buitengewone emissies warden onderverdeeld in twee categorieen : 
• Voorzienbare buitengewone emissies (bijvoorbeeld als gevolg van sterke variatie in 

de voeding of bij inbedrijfstelling en uitbedrijfname) 
• Onvoorzienbare buitengewone emissies (bijv als gevolg van storingen) 

Voorzienbare buitengewone emissies 
Het MON stelt dat voorzienbare buitengewone emissies dienen te warden voorkomen 
door middel van procesregeling en bedrijfsvoering van de installatie. 

Ter voorkoming van voorzienbare buitengewone emissies zal een adequaat 
regelsysteem warden toegepast. Met name zijn buitengewone emissies te verwachten 
bij inbedrijfstelling en uitbedrijfname. Het betreft hier vooral emissies naar de lucht. 
Aangezien bypassbedrijf van de rookgasreiniging is uitgesloten kan kwantificering 
plaatsvinden via meetapparatuur van de end-of pipe techniek. 
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Onvoorzienbare buitengewone emissies 
Kwantificering van onvoorziene emissies is mogelijk in geval van continue metingen. 
Daarnaast stelt het MON als goede praktijk het nemen van monsters tijdens de 
onvoorziene buitengewone emissie. 

De emissie, als deze niet door metingen wordt bepaald, kan via andere methoden 
worden bepaald. Bepaling van de hoeveelheid emissie kan worden door gebruik te 
maken van procesparameters maar berekeningen op basis van deze parameters 
moeten worden goedgekeurd door de autoriteit. Daarnaast kan een hoeveelheid worden 
bepaald door literatuurparameters en referentie materiaal. 

In het milieuzorgsysteem is een procedure opgenomen die tot vaststelling van de 
emissie leidt ingeval er door onvoorziene omstandigheden een overschrijding 
plaatsvindt van de voorgeschreven emissieconcentraties. 

Waarden onder de detectiegrens 
De volgende parameters hebben een ELV (Emission Limit Values) onder de LOO (Limit 
of Detection): 
• Dioxines. 

7.2.2 Data management 

De data voor emissie moet betrouwbaar en vergelijkbaar zijn. Het verkrijgen van data is 
gewaarborgd in de volgende documenten BvA, vergunning. Het zorgsysteem beschrijft 
de handelingen in elke stap van data management (meting, monstername, monster 
opslag, transport en behoud, monster voorbehandeling, analyse, data verwerking, 
rapportage). De vaststelling van de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de 
data is ook opgenomen. 

7.2.3 Verschillende aanpak voor monitoring 

In het Besluit verbranden afvalstoffen is opgenomen welke em1ss1e en 
procesparameters moeten worden gemonitord en welke emissie eisen gelden. De 
ministeriele regelgeving "Meetmethoden verbranden afvalstoffen" geeft aan volgens 
welke norm de emissies gemeten dienen te worden. Daarnaast is de NER ook relevant. 

AZN meet de gewenste parameters volgens de gestelde normen zoals opgenomen in 
deze regelingen en de vergunning. 

7.2.4 Toetsing data aan regelgeving 

Volgens het Besluit verbranden afvalstoffen en de Regeling meetmethoden verbranden 
afvalstoffen moet de registratie en verwerking van continue metingen op een dusdanige 
wijze uitgevoerd worden dat het bevoegd gezag kan beoordelen of het voldoet aan dat 
besluit en de regeling. Dit geldt tevens voor de periodieke metingen. 

De meetmethoden zijn opgenomen in normen, daarnaast is in het milieuzorgsysteem 
vastgelegd wie en hoe de data interpretatie plaatsvindt en gerapporteerd wordt. 
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7.2.5 Rapporteren van monitoring resultaten 
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De ministeriele regelgeving "Meetmethoden verbranden afvalstoffen", andere richtlijnen 
en de vergunning defihi~ren de wijze waarop gerapporteerd moet warden. De IPPC 
geeft daarnaast goede rapportage praktijken aan. Hieraan wordt voldaan. 
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8 BREF "ENERGY EFFICIENCY" 

8.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk is de toets van AZN Moerdijk aan het BREF document 'Energy 
efficiency' behandeld. Voor deze toetsing is de final draft van het betreffende BREF
document van maart 2008 gebruikt (Code ENE). 

In dit BREF zijn niet de "Best Available techniques" opgenomen, maar is een opgave 
van beste toepasbare technieken opgenomen (hoofdstuk 5). Deze best toepasbare 
technieken dienen als referentiekader waarbinnen bestaande installaties of nieuwe 
installaties voor energieopwekking kunnen warden getoetst. Deze best toepasbare 
technieken zijn beoordeeld op basis van BAT, maar niet beoordeeld op toepasbaarheid 
voor een relevante en specifieke sector. De technieken zijn beoordeeld bij verschillende 
industriele sectoren en warden als algemeen toepasbaar verondersteld. 

8.2 Toetsing 
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Algemeen 

1. lmplementatie van een Energie Efficiency 

Management Systeem dat, voor zover van toepassing, 

alle onderstaande aspecten omvat: 

• commitment door top management; 

• formulering van een energie efficiency beleid voor 

de installatie door het top management; 

• planning en vaststelling van doelstellingen; 

• implementatie en bedienen van procedures; 

• benchmarking; 

• monitoren van prestaties en het nemen van 

correctieve maatregelen; 

• continue biistellina van de ENEMS . 

Planning en vaststellen van doelen 

2. continu minimaliseren van de milieu impact van de 

installatie op de omgeving door maatregelen en 

investeringen in te plannen voor de korte, midden en 

lanae termijn. 

3. het door middel van een audit identificeren van de 

onderdelen die de energie efficiency be"invloeden. 

Daarbij is het belangrijk dat een audit coherent is aan de 

svsteem benaderina 

4. bij het uitvoeren van een audit moeten de volgende 

aspecten in ieder geval warden vastgesteld: 

• 
• 
• 
• 
• 

energieverbruik; 

onderdelen die energie verbruiken ; 

mogelijkheden om energieverbruik te beperken; 

mogelijkheden voor alternatieve energiebronnen; 

mogelijkheden om energieoverschotten toe te 
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Uitvoering AZN Moerdijk BAT 
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AZN heeft geen Energie Efficiency Management Systeem ge"implementeerd. Energie management maakt wel integraal onderdeel uit van Nee 
he! milieuzorgsysteem. 

AZN is voortdurend bezig met een verdere minimalisatie van de milieuimpact van de installatie. In het Bedrijfsmilieuplan (BMP) worden Ja 
maatregelen opgenomen in plannen voor de korte, midden en lange termijn . 

Audits worden uitgevoerd in het kader van het milieuzorgsysteem. Er wordt geen specifieke systeem benadering gevolgd bij het Nee 
identificeren van de onderdelen die de energie efficiency be"invloeden. 

Het aspect energie wordt meegenomen in de audits in het kader van het milieuzorgsysteem. Er warden bij AZN geen specifieke energie Nee 
audits uitgevoerd. Energieverbruiken warden deels automatisch (digitaal), deels routinematig en deel in het kader van een project 

(projectmatig) geregistreerd . 
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passen; 

• mogeliikheden om exergie op te waarderen 

5. het gebruik van het juiste gereedschap of 

methodieken om te helpen bij het identificeren en 

kwantificeren van de energieoptimalisatie. 

6. identificeren van mogelijkheden om energiehergebruik 

toe te passen, zowel binnen de inrichting als met een 

derde oartii. 

Systematische benadering van energie management 

7. optimaliseren van de energie efficiency door een 

systeem benadering toe te passen voor het 

energiebeheer. 

8. ontwikkelen van energierendementsindicatoren door 

het volgende uit te voeren: 

• Toepassing van goed gedefinieerde en in tijd 

constante indicatoren; 

• Vaststellen van systeemgrenzen in relatie tot de 

indicatoren; 

• ldentificeren en vastleggen van factoren die van 

invloed zijn op de energie efficiency of het 

betreffende oroces. 

9. uitvoeren van systematische en regelmatige 

vergelijkingen met de sector, nationale of regionale 

benchmarks, die over vergeliikingswaarden beschikken. 

Energie efficient ontwerp 

10. optimalisatie van de energie efficiency bij het 

ontwero van een nieuwe installatie of onderdeel . 

Toename proces integratie 

11 . zoeken naar optimalisatiemogelijkheden voor 
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lndentificatie en kwantificering van de energieoptimalisatie vindt plaats. Hiervoor word! geen specifiek gereedschap of methodiek Nee 
toegepast. 

Het proces van AZN Moerdijk wordt continu gemonitord, waarbij temperaturen en energiestromen een vast onderdeel van de Ja 
bedrijfsvoering vormen. Het afleiden van energetische rendementen is hierbij opgenomen. 

Er wordt geen systeembenadering toegepast voor het energiebeheer met het oog op de optimalisatie van de energie efficiency. Nee 

lndicatoren warden voor inbedrijfstelling van AZN Moerdijk vastgesteld en integraal in de procesregeling en besturing meegenomen. Ja 
Deze ind icatoren zullen in de tijd hetzelfde blijven, tenzij naar verloop van tijd andere inzichten warden verkregen. 

Er warden geen vergelijkingen uitgevoerd, anders dan de onderlinge vergelijkingen tussen de verschillende verbrandingslijnen van AZN. Nee 

Bij het ontwerpen van een nieuwe verbrandingslijn wordt expliciet aandacht besteed aan de optimalisatie van de energie efficiency van Ja 
de installatie en/of onderdelen. Het betreft met name de energieproductie. 

AZN neemt geen deel aan benchmark onderzoeken met vemeliikbare verbrandinosinstallaties. Er vindt wel orientatie plaats naar de Nee 
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energieuitwisseling tussen meerdere processen of 

svstemen binnen de installatie of met derden 

Specifiek voor verbrandin!lsProcessen 

12. het reduceren van de rookgastemperatuur door: 

• Verhogen van de warmteoverdracht in het proces; 

• Toepassing van addi!ionele processen voor 

hergebruik van restwarmte (bv. Stoom) 

• Voorverwaming van verbrandingslucht met behulp 

van een warmtewisselaar 

• Reiniging van de warmteoverdrachtsoppervlakken 

door periodieke reiniaing met roetblazers 

13. optimalisatie van de overmaat lucht door 

automatische meting van zuurstof in de rookgassen 

gekoppeld aan een regeling van verbrandingslucht 

14. verbeteren van de isolatie van de oven en leidinaen 

15. toepassing van hoge temperatuur lucht 

verbrandingstechnolog ie 

Specifiek voor stoomsvstemen 

16. toepassing van warmteterugwinning door 

• Voorwarming van voedingswater met behulp van 

economizers; 

• Warmteterugwinning van ketelwaterspui voor 

make-up water; 

• Voorwarming van verbrandinaslucht. 

17. lmplementatie van periodieke controle, reparatie en 

onderhoudsprogramma ten behoeve van de: 

• Condenspotten; 

• Verwiidering van neerslag . 

18. het verminderen van energievertiezen door: 

IPPC toets 
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Uitvoering AZN Moerdijk BAT 
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mogelijkheden om lagedruk stoom en/of hogedruk af te zetten bij nabijgelegen bedrijven. 

De restwarmte in de rookgassen wordt optimaal benut voor de productie van stoom en gedeeltelijke voorverwarming van de Ja 
verbrandingslucht. De warmtewisselaars worden regelmatig gereinigd . 

He! ontwerp van AZN Moerdijk gaat uit van he! zuurstofpercentage van de rookgassen aan he! einde van de ketel van ca. 6-7 vol%, Ja 
ofwel een geringe overmaat. De regeling is gekoppeld aan de zuurstofmeting. 

Het ontwero aaat uit van goede isolatie van de oven en leidinaen. Ja 
Er vindt voorverwarming plaats van de primaire verbrandingslucht en boven de vuurhaard word! recirculatielucht ingebracht. Ja 

Bij AZN vindt voorverwarming plaats van het voedingswater voor de ketel met behulp van de economizers. Primaire verbrandingslucht Ja 
word! voorverwarmd . 

Condenspotten worden in het kader van het inspectie- en onderhoudsprogramma regelmatig ge"inspecteerd en gereinigd. Ook wordt het Ja 
water-stoomcircuit regelmatig gereinigd. 

Het water-stoomcircuit is een gesloten systeem en leidt als zodanig tot een minimum gebruik aan ketelwater. Het ketelwater word! op Ja 
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• Minimalisatie van ketelwaterspui; 

• Verzamelen en terugleiden van condensaat voor 

hergebruik; 

• Heraebruik van flash stoom . 

19. Toepassing van geschikte isolatie voor de ketel, 

stoom en waterleidingen 

20. upgrade van de regelingen 

21. minimalisatie van kort-cyclische ketelverliezen door 

ootimalisatie van de ketelcaoaciteit 

Soecifiek voor warmtekrachtcentrales 

22. inventarisatie van alle mogelijkheden voor 

warmtekrachtopwekking 

• Binnen de inrichting; 

• Samenwerking met nabijgelegen bedrijven en 

oemeenschappen. 

23. toepassen van warmtekracht 

• met een stoomturbine als 

• 
• 

• 

• 

• . 

basislast grater is dan 3-5 MW • 

er een laagwaardige stoom behoefte bestaat en 

de verhouding elektriciteitsvraag-warmtevraag is 

grater dan 1 :4; 

er goedkope brandstof met lage premies 

beschikbaar is; 

hoogwaardige restwarmte van processen 

beschikbaar is (bijv. ovens); 

de bestaande ketel vervangen dient te warden; 

de verhouding 

elektriciteitsproductie/warmteproductie verlaaad 

IPPC toets 

Definitief rapport 

CJ Ll D 

- De D 
ODD 

ROYAL HASKONING 

Uitvoering AZN Moerdijk BAT 

(ja/nee) 

kwaliteit gehouden door toevoeging van chemicalien. Een deel van dit ketelwater zal moeten warden gespuid om ophoping van 

verontreinigingen tegen te gaan. De dosering van chemicalien zal zodanig warden afgesteld dat de spui van ketelwater binnen de 

technische en milieueconomische voorwaarden plaats zal vinden. 

AZN Moerdijk zal geschikte isolatie voor genoemde systemen toepassen. Ja 

Het ontwerp van een installatie kan beschouwd warden als bewezen technologie. Oak de keuze van de regelingen is gebaseerd op Ja 
langjarige ervaring en voortschrijdend inzicht. 

Bij he! ontwerp van AZN Moerdijk zal minimalisatie van ketelverliezen integraal warden meegenomen. Ja 

Bij de voorgenomen activiteit is vooralsnog geen koppeling met het stoomsysteem van de WKC voorzien. Wei warden reeds Ja 
voorbereidingen getroffen, zoals het aanbrengen van stoomaftappen op de turbine, waarmee in een later stadium alsnog stoom geleverd 

kan warden aan de WKC of aan derden. 

Bij AZN Moerdijk wordt warmtekracht geproduceerd door middel van een stoomturbine. De brandstof is relatief laagwaardig en Ja 
bovendien is de elektriciteitsproductie 30 MWe. 
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dient te warden; 

• wanneer een gas turbine stoomturbine wordt 

toegepast is de verhouding 

elektriciteitsproductielwarmteproductie 

maximaal. 

• met een gasturbine als 

• wanneer de elektriciteitsvraag continu is en 

meer dan 3 MVV. bedraagt; 

• aardgas beschikbaar is; 

• er een grate vraag naar midden/hoge druk 

stoom of heet water bestaat, vooral bij 

temperaturen boven de 500°C; 

• er vraag is naar hete gassen bij een 

temperatuur van 450°C of hoger- de afgassen 

kunnen warden verdund met lucht of door een 

warmtewisselaar warden geleid. 

• met een zuigermotor als 

• de elektriciteit, of processen cyclisch van aard 

zijn of niet continu; 

• wanneer lage drukstoom, of middelmatige of 

lage temperatuur water benodigd is; 

• er een lage verhouding 

warmte/elektriciteitsvraag bestaat. 

Wannteterugwinning 

24. identificatie van alle mogelijkheden om restwarmte te 

hergebruiken inclusief 

• 
• 

mogelijkheden binnen de inrichting; 

samenwerking met nabijgelegen bedrijven en 

gemeenschappen. 

IPPC toets 
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Zie punt 1 en 22 
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25. toepassing van: 

• of pinch technologie; 

• begrijpelijke energie audit. 

26. optimalisatie van het gebruik van de verschillende 

energiestromen door: 

• toepassing van warmtewisselaars wanneer er 

vraag is naar laagwaardige warmte; 

• toepassing van warmtepompen en 

dampcompressie in gevallen dat de temperatuur 

van de warmtestromen verhooad moet worden. 

Elektrisch aangedreven motoren 

27. toepassing van hoogrendementsmotoren 

28. toepassing van variabele snelheid AC aandrijving 

Persluchtsystemen 

29. Om de energievraag van persluchtsystemen te 

reduceren: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

minimalisatie van vraag naar perslucht; 

implementatie van een regulier inspectie en 

onderhoudsprogramma; 

toepassing van compressorregeling met VSD-

gebaseerde motoren (variabele snelheid regeling); 

toepassing van intelligente regelsystemen om de 

persluchtdruk binnen de gewenste nauwe bereik te 

houden; 

vervangen van oude motoren door 

hoogrendementsmotoren; 

introduceren van een lekinspectieprogramma op 

regelmatige basis. 
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Bij het ontwerp van de gehele installatie van AZN Moedijk wordt warmteterugwinning integraal meegenomen. Ja 

Zie punt 1 Ja 

Hoogrendementmotoren worden toeaepast wanneer dit in economisch oozicht voordelia is. Ja 
AC aandrijving (of frequentie omvormers) wordt toegepast wanneer dit in economisch opzicht voordelig is of uit regeltechnisch oogpunt Ja 
gewenst is. 

Bij het ontwerp van de installatie is uit gegaan van minimalisatie van de vraag naar perslucht. 
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Pomosvstemen 

30. Om het energetisch rendement van pompsystemen 

te vergroten het implementeren van de volgende 

maatregelen: 

• optimalisatie van stromingscondities; 

• verbetering van het regelsysteem; 

• matchen van de oomo en het motor svsteem . 

Droogsvstemen 

31 .. Om het energetisch rendement van droogsystemen 

te vergroten het implementeren van (een combinatie 

van) de volgende maatregelen: 

• toepassen van een mechanische voorontwatering; 

• toepassen van computergestuurde regelsystemen; 

• selectie van de ootimale droootechniek . 

Transportsystemen 

32. Opzetten van een brandstof management systeem 

inclusief: 

• data inzamelsysteem; 

• data analyse; 

• kwaliteitsboroino van data inzamelino en analyse . 

33. monitoren van brandstof management door: 

• het regelmatig meten van de consumptie; 

• het relateren van de consumptie met de productie; 

• identificeren van de huidige standaarden; 

• presentatie rapporteren aan individuelen; . onderneem acties om de consumptie te 

verminderen. 

34. motiveren en trainen van chauffeurs 
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Pompsystemen bij AZN Moerdijk warden optimaal ontworpen naar stromingscondities, het regelsysteem betreft modeme, bewezen Ja 
technologieen en motoraandrijving van pompen zijn specifiek hieraan gekoppeld. 

Bij AZN Moerdijk word! niet gedroogd. nvt 

Het verbruik van brandstof wordt continu gemonitord met behulp van het ge'installeerde regelsysteem. De gegevens warden verzameld Ja 
en volgens het op te stellen milieuzorgplan geanalyseerd. In het milieuzorgplan zal oak kwaliteitsborging warden opgenomen. 

Een energiemanagement systeem maakt onderdeel uit van het milieuzorgsysteem. Ja 

De chauffeurs vallen niet onder beheer van AZN Moerdiik. Nee 
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9 BREF "ECONOMICS AND CROSS-MEDIA EFFECTS" 

In dit hoofdstuk is de toets van de voorgenomen activiteit aan het BREF document 
'Economics and cross media effects" behandeld. Voor deze toetsing is de definitieve 
versie van het betreffende BREF-document van mei 2005 gebruikt (Code ECM). 

Deze horizontale BREF is geschreven ter ondersteuning bij de beoordeling van beste 
beschikbare technieken (BBT}. Bij de bepaling van BBT moet men naast de kosten & 
baten ook rekening houden met het voordeel voor het milieu en de verschillende 
effecten op de verschillende milieucompartimenten. 

Hoewel de methodologie die is beschreven waar mogelijk redelijk vereenvoudigd is, is 
het uitvoeren van het onderzoek nog een redelijk lastig proces en moet niet in 
overweging worden genomen tenzij er een echte onenigheid is of een voorgestelde 
techniek wel of niet BAT is (pagina iii van de BREF). 

De activiteit betreft een bestaande verbrandingsinstallatie en deze is ook getoetst aan 
de BREF afvalverbranding. Geconcludeerd wordt dat de installatie op alle belangrijke 
punten BAT is of er wordt gemotiveerd afgeweken van BAT. Er is dus geen grond om 
een vergelijking van technieken uit te voeren. 
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10 CONCLUSIE 

De AVI Moerdijk is getoetst aan de hieronder genoemde BREF's: 
• Hoofdstuk 3: BREF afvalverbranding.; 
• Hoofdstuk 4: BREF industriele koelsystemen; 
• Hoofdstuk 5: BREF o~ en overslag bulkgoederen; 
• Hoofdstuk 6: BREF afgas~ en afvalwaterbehandeling; 
• Hoofdstuk 7: BREF monitoring; 
• Hoofdstuk 8: BREF energy efficiency; 
• Hoofdstuk 9: BREF economics en Cross Media Effects. 

De inrichting kan als BBT Worden gekwalificeerd. 
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Uitbreiding AZN met een vijfde verbrandingslijn 
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1 HET HOLLANDSCH DIEP ALS ONTV ANGEND OPPERVLAKTE
WATER 

1 .1 Algemeen beheer 

Het Hollandsch Diep vormt de verbinding tussen de Biesbosch en het Haringvliet. Het 

Hollandsch Diep is een voormalig estuarium dat deel uitmaakt van de delta van Rijn en 

Maas, die respectievelijk via de Boven-Merwede en de Amer hun water afvoeren naar het 

Hollandsch Diep. Het laatste traject naar de zee wordt gevormd door het Haringvliet, dat in 

november 1970 zijn open verbinding met de zee verloor door sluiting van de Haringvlietdam. 

Door deze afsluiting van het Haringvliet veranderde het gebied van een brak getijdengebied 

in een zoetwatermeer. Grote waterstandschommelingen treden vooral nog op onder invloed 

van wisselende waterstanden in de Maas en Rijn. Het peil op het Hollandsch Diep wordt 

be"invloed door de Haringvlietsluizen en de bovenstroomse stuwen. De sluizen zijn bij vloed 

en bij lagere rivierafvoeren gesloten. Bij hogere rivierafvoeren (en bij eb) zijn de sluizen in 

meer of mindere mate geopend. Na afsluiting van het Haringvliet is het Hollandsch Diep snel 

zoet geworden. Het water is onder gemiddelde omstandigheden voor circa 75% afkomstig 

van de "relatief schone" Rijn en voor circa 25% afkomstig van de meer vervuilde Maas. Bij 

hoge en lage afvoeren is de verhouding Rijn/Maas 65-35 respectievelijk 90-10. De 

voorbelasting door deze rivieren bepaalt in sterke mate de waterkwaliteit van het Hollandsch 

Diep. De sluiting van het de Haringvliet heeft tot gevolg gehad dat sindsdien op het 

Haringvliet-Hollandsch Diep een forse sedimentatie van met name in die periode sterk 

verontreinigd rivierslib heeft plaatsgevonden. 

Het Natura 2000-gebied Hollandsch Diep (landelijk gebiedsnummer 111) omvat het 

Vogelrichtlijngebied Hollandsch Diep (aangewezen op 24 maart 2000, in het kader van de 

richtlijn 79/409/EEG van de Raad van Europese Gemeenschappen van 2 april 1979) en het 

Habitatrichtlijngebied (opgenomen in december 2004, in het kader van richtlijn 92/43/EEG 

van de Raad van de Europese gemeenschappen) en het Habitatrichtlijngebied Hollandsch 

Diep (oeverlanden, zie onderstaande figuur 1 ), opgenomen in december 2004, in het kader 

van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese gemeenschappen. Seide 

aanwijzingen tezamen vormen het Natura 2000-gebied Hollandsch Diep. De figuur laat 

duidelijk zien dat de zuidkant van het Hollandsch Diep, waar de locatie Moerdijk is gelegen, 

geen Habitatrichtlijngebied is. Natura 2000 is een samenhangend Europees ecologisch 

netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit netwerk moet de betrokken natuurlijke 

habitattypen en habitats van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige 

staat van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. 
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Figuur 1 Het Natura-2000 gebied Hollandsch Diep, nabij de locatie Moerdijk 

Het Hollandsch Diep wordt voor de Kaderrichtlijn Water (KAW) gerekend tot de 'Zoete 

getijdenwateren (uitlopers van rivieren) op zand of klei' (R8). De kenmerken zijn een rivier, 

bestaande uit een hoofdgeul en nevengeulen, met een lage waterafvoer. Het water heeft 

door de lage afvoer gemiddeld een lage stroomsnelheid, maar deze kan plaatselijk (door 

vernauwing van de bedding) hoger zijn. De langzaam stromende rivier en nevengeul kan 

overal in het rivierengebied voorkomen, met uitzondering van het uiterste zuiden. Doordat de 

hoofdstroom langzaam stroomt kunnen naast reofiele vissoorten ook de volwassen 

levensstadia van eurytope vissoorten zich hier handhaven. De jonge levensstadia van 

reofiele en eurytope soorten groeien op in de langzamer stromende zandige nevengeulen en 
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in de strangen. Limnofiele soorten worden aangetroffen in de afgesloten strangen waar 

aquatische vegetatie tot ontwikkeling gekomen is. Hiernaast fungeert dit riviertype als 

doortrekgebied voor anadrome soorten als zalm, zeeforel, elft en houting die zich 

voortplanten in de bovenloop van de rivier of zijrivieren (STOWA, 2007). 

Het Hollandsch Diep heeft de volgende functies. 

drinkwater (inname op het stroomafwaarts gelegen Haringvliet) 

zwemwater 

koelwater 

natuur en recreatiefunctie 

waterweg voor scheepvaart. 

1 .2 Waterkwantiteit 

De afvoergegevens (inclusief getijdenbeweging), gemeten bij meetpunt Bovensluis in het 

Hollandsch Diep staan weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1 

Januari 

Februari 

Maart 

April 

mei 

juni 

juli 

augustus 

september 

oktober 

november 

december 

Afvoer bij meetpunt Bovensluis (over de periode 1997 - 2004) op basis 

gemiddelde etmaalwaarden in m3·s-1 

maximum minimum gemiddeld 

6575.00 17.00 1662.65 

4968.00 157.00 1696.70 

5640.00 170.00 1795.81 

4017.00 115.00 995.15 

2417.00 179.00 825.17 

1952.00 143.00 679.21 

1514.00 120.00 597.27 

1158.00 58.00 396.08 

2255.00 8.00 434.65 

3624.00 16.00 518.78 

5609.00 67.00 1091.47 

4484.00 52.00 1074.89 
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1 .3 Waterkwaliteit 

1.3.1 Chemische toestand 

De 76/464/EG-stoffen zijn getoetst aan vastgestelde Europese normen. Voor de prioritaire 

stoffen heeft de EU voorlopige normen opgesteld. Deze zouden al in 2005 definitief worden, 

maar zijn dat nog steeds niet. Er gelden verschillende normen voor het zoete binnenwater en 

de zoute kustwateren. Voorheen werden voor dezelfde stoffen - voor zover beschikbaar -

normen gebruikt die vastgesteld waren in de Vierde Nota Waterhuishouding, de zogeheten 

MTR- en VR-normen. MTR staat voor maximaal toelaatbaar risico; VR voor Verwaarloosbaar 

risico. 

Getoetst aan de functies en de algemener geformuleerde doelstellingen uit de Vierde nota 

waterhuishouding (MTR en VR) blijkt dat de chemische waterkwaliteit op het Hollandsch 

Diep de volgende normen ten aanzien van toxische stoffen overschrijdt (tabel 2): 

Tabel 2. Overschrijdingen van normen van fysisch-chemisch waterkwaliteit 

norm parameters die de norm overschrijden 

MTR totaal koper 

VRtotaal fosfaat, nikkel, zink, chroom, lood, 

MTR zwevende stof heptachloorepoxide, minerale olie, antraceen, benzo(a)antraceen, 

fenantreen, hexachloorbenzeen, PCB's 

VR zwevende stof aldrin, endrin, koper, zink, cadmium, kwik, lood, nikkel, a-endosulfan, 

dieldrin, y-HCH, heptachloor, benzo(ghi)-peryleen, benzo(k) fluorantheen, 

chryseen 

De overheid streeft naar het bereiken van het MTR voor oppervlaktewater en waterbodem op 

relatief korte termijn. 

Ter indicatie van de fysisch-chemische waterkwaliteit en aanwezige nutrienten van het 

Hollandsch Diep zijn in tabel 3 enkele indicatoren weergegeven (max. c.q . min waarde), 

gemeten op meetpunt Bovensluis gemeten in 2004 en 2005. Daarnaast zijn langjarige 

gemiddelden (etmaalswaarden) weergegeven zoals gemeten gedurende de periode 1995 -

2005. Tevens staan de gehanteerde grenswaarden voor minimumkwaliteit (MTR) voor 

oppervlaktewater (RWS, 1997a) weergegeven. 
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Tabel3 Gemiddelde en extreme waarden van de watersamenstelling in vergelijking 

met grenswaarden (MTR) en FHI voor minimale kwaliteit (fysisch-chemische 

waterkwaliteit, nutrienten en eutrofiering) 

parameter 
Hollandsch Diep 

meetperiode 
grenswaarde 

Bovensluis (MTR) 

temperatuur oc 23,8 aug.2004 < 25 

temperatuur oc 24,5 juli 2005 < 25 

zuurstof mg/L 5,1 -11,8 2004 >5 

zuurstof mg/L 6,3 - 12 2005 >5 

totaal P mg/L 0,08-0,31 2004 < 0, 15 * 

totaal P mg/L 0,08 - 0, 15 2005 < 0,15 

totaal N (Kj-N+NOx-N) mg/L 0,5 - 0,9 2004 < 2,2 * 

totaal N (Kj-N+NOx-N) mg/L 0,4-1,7 2005 < 2,2 * 

1995- 2005 

max min gem 

temperatuur oc 24,50 2,10 14, 12 1995-2005 < 25 

zuurstof mg/L 16,30 5,50 9,84 1995-2005 >5 

totaal P (fosfaat) mg/L 0,43 0,06 0, 16 1995-2005 < 0, 15 * 

N Kj mg/L 3,49 0,10 0,72 1995-2005 

NOx (N03 + N02) mg/L 5,35 0,63 2,98 1995- 2005 < 2,2 * 

chloriden mg/L 194,4 10,50 84,23 1995 - 2005 200 

* zomergemiddelde waarde voor eutrofieringsgevoelige, stagnante wateren 

1 .3.2 Ecologische toestand 

De ecologische doelstellingen mogen de EU-lidstaten, binnen de kaders die de Kaderrichtlijn 

Water (KRW) hiervoor stelt, zelf bepalen. Ecologische doelstellingen warden afgeleid van 

referentieomstandigheden. Referentieomstandigheden zijn een soort 'streefbeelden', die per 

watertype verschillen; in vennen komen van nature nu eenmaal andere vissen en 

waterplanten voor dan in beken of kustwater. De referenties bestaan uit biologische, 

algemeen fysisch-chemische en hydromorfologische onderdelen. De KRW spreekt van 

'kwaliteitselementen'. 

Het watertype van het Hollands Diep is zoet getijdenwater (RB). Een belangrijk doel is het 

herstel van rivierdelta's en zoetwatergetijdengebied met voldoende doorstroming en 

overstromingsdynamiek en met doorgaande verbinding naar Europese achterland voor 

trekvissen. 
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1.4 Autonome ontwikkeling waterbeheer 

Voor het stroomgebied van de Maas wordt de Kaderrichtlijn water (KRW) een belangrijke 

stuurfactor, omdat deze eisen stelt aan de chemische (geen verontreinigende stoffen) en 

ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Voor het Hollandsch Diep worden door de 

overheid op dit moment doelstellingen geformuleerd en maatregelen opgesteld om aan de 

door de KRW opgelegde voorwaarden te voldoen. De waterbodem is mede door de 

sedimentatie als gevolg van de afsluiting van het Haringvliet en de hiermee gepaard gaande 

vermindering van de stroming deels ernstig verontreinigt (klasse IV). Vanuit dit veront

reinigde bodemsediment vindt een zekere teruglevering van verontreinigingen naar de 

waterfase plaats. 

Het afvalwater van Moerdijk loost via de Afvalwaterpersleiding Moerdijk-Waarde (de AWP) 

op de RWZI Bath en komt na zuivering op de Westerschelde. Het afgevoerde afvalwater had 

in 2001 een vervuilingswaarde van circa 60.000 i.e. (monitoringrapport 2001 Haven en 

lndustrieterrein Moerdijk). Het niet tengevolge van de bedrijfsvoering verontreinigde 

hemelwater wordt direct of via een slotenstelsel op het Hollandsch Diep en de aanliggende 

havens geloosd. 
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2 DOORSTROOMKOELING VOOR VIJFDE LIJN VAN AZN 

2.1 Huidige lozing van koelwater door AZN 

De huidige installatie van AZN (verbrandingslijnen 1 t/m 4) loost koelwater via het koelwater 

uitlaatkanaal van de WKC Moerdijk. Er mag maximaal 745 m3/h (= 0,207 m3/s) worden 

geloosd met een maximale temperatuur van 30 °C of een maxi male opwarming van ti T 7°C. 

Deze lozing komt overeen met maximaal 6, 1 MWth. 

Voor overige lozingen van hemelwater, procesafvalwater, huishoudelijk afvalwater en 

terreinwater wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de hoofdtekst van het MER (met 

bijbehorende schema) voor de vijfde verbrandingslijn van AZN. 

2.2 Koelwateronttrekking 

De installatie van AZN is gesitueerd aan de zuidoever van het Hollandsch Diep. Het 

koelwater voor de doorstroomkoeling van de condenserende turbine (alleen bestemd voor de 

vijfde verbrandingslijn) wordt onttrokken uit de Westelijke lnsteekhaven die in open 

verbinding staat met het Hollandsch Diep. De lengte en breedte van dit havenkanaal zijn 

respectievelijk 2000 en 250 m, het niveau van de kanaalbodem ligt op circa - 9m NAP en de 

gemiddelde waterstand bedraagt + 0,55m NAP. 

Oppervlaktewater wordt ingenomen net ten zuiden van de daar aanwezige kade (zie figuur 2 

in § 2.3.2). AZN-5 krijgt een eigen nieuw inlaatpompstation, voorzien van een filtersysteem. 

Voor de dimensionering van het inlaatpompstation wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van de 

hoofdtekst van het MER (onder Energiebenutting en keeling). In het algemeen zal bij de 

opzet van het inlaatstation worden voldaan aan de BREF-Koelwater en zal aansluiting 

worden gezocht bij de dimensionering van het inlaatpompstation van de naastgelegen WKC 

van Essent. 
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2.3 Koelwaterlozing 

2.3.1 Hoeveelheid koelwater 

Koelwater wordt na gebruik geloosd op het Hollandsch Diep. Het nominale koelvermogen is 

55 MWth. Bij een b. T van 7 °C bedraagt het koelwaterdebiet circa 6.750 m3/uur (= 1,875 

m3/s). Het maximale koelvermogen is 60,5 MWth. Bij een delta T van 7 °C bedraagt het 

koelwaterdebiet circa 7.400 m3/uur (= 2,056 m3/s). 

Het lozingspunt komt overeen met de uitlaat van de bestaande koelwaterleiding van de WKC 

Moerdijk op het Hollandsch Diep. De lozing door de uitlaat van de WKC bedraagt momenteel 

-11 m3/s. Voor AZN zal een aparte uitlaatleiding naast de bestaande uitlaatleiding van de 

WKC worden aangelegd, omdat deze huidige leiding niet voldoende capaciteit heeft om de 

nieuwe AZN koelwateruitlaat op aan te sluiten. 

2.3.2 Koelwaterlozingspunt 

De zuidoever van het Hollandsch Diep is in westwaartse richting (stroomrichting) beschermd 

door de kade van het bedrijf Shell Chemie, vervolgens met natuurstenen blokken tot aan de 

jachthaven van Noordschans. Westelijk van de jachthaven Noordschans ligt een rieten 

biezenveld waarvan de oever gedeeltelijk beschermd wordt door natuurstenen blokken. De 

diepte van het Hollandsch Diep neemt in noordelijke richting relatief snel toe tot ongeveer 1 O 

a 11 m. In het midden van het Hollandsch Diep, tegenover het gedeelde lozingspunt van 

AZN en de WKC Moerdijk, ligt de uitloper van de Sassenplaat, een voormalige zandplaat die 

tegen erosie beschermd wordt middels een dam van natuursteen. Het oostelijk deel van de 

zandplaat ligt boven water en is begroeid. In het litoraal is oevervegetatie aanwezig 

hoofdzakelijk bestaande uit riet. De waterdiepte in het Hollandsch Diep bij de uitloper van de 

Sassenplaat, ter hoogte van het lozingspunt van de AZN I WKC Moerdijk, neemt in 

westelijke richting toe van ongeveer 2 m tot ongeveer 1 O a 11 m ter hoogte van de 

jachthaven Noordschans. Mede door de aanwezigheid van de Sassenplaat is berekend dat 

de gecombineerde warmtepluim zich langs de zuidoever met de stroomrichting meebeweegt. 

De bodem van het Hollandsch Diep bestaat in het gebied van de warmtepluim uit slibrijk 

zand. Het Hollandsch Diep is vogelrichtlijngebied. Voor dit gebied zijn in de richtlijn geen 

visetende watervogels opgenomen. De noordoever is het habitatrichtlijn-gebied Hollandsch 

Diep. 
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Figuur 2 Locatie Moerdijk met de locatie van AZN (rode gestippelde lijn), de 

koelwaterinlaat (blauwe pijl) en de koelwateruitlaat (rode pijl) 

2.4 Samenvatting koelwatermodellering 

De modelleringen van de koelwaterlozingen van AZN-5, om de cumulatieve effecten in kaart 

te brengen (twee runs met meteo 2003 en twee met meteo 2004) zijn uitgevoerd onder de 

condities met de bestaande lozingen van Shell SNC, de WKC Moerdijk van Essent en de 

nieuw te bouwen WKC Moerdijk van Essent. 

De resultaten laten zien dat er nauwelijks waarneembare veranderingen plaatsvinden ten 

opzichte van de modelleringen zonder AZN-5. Oorzaak is dat de extra 60 MW1h van de nieuw 

te bouwen verbrandingslijn, die 2 m3/s koelwater met een ti T van 7 °C loost, gering is in 

vergelijking met de bestaande koelwaterlozing op het ontvangende oppervlaktewater. De 

totale thermische lozing neemt toe met circa 3,5% ten opzichte van de huidige lozing van 

Shell SNC en Essent. 
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Voor het Hollandsch Diep betekent de CIW-koelwaterrichtlijn dat over de gehele 

dwarsdoorsnede door het Hollandsch Diep, vanaf het lozingspunt (mengzone), maximaal 

25% van het oppervlak met een isotherm van een daggemiddelde temperatuur van 30 °C 

mag bereiken. Buiten de mengzone mag de daggemiddelde temperatuur over de verticaal en 

over de dwarsdoorsnede niet boven de 28 °C komen, met een ~T van 3K ten opzichte van 

een achtergrondtemperatuur. Hiertoe is het Hollandsch Diep met behulp van het 3-D thermo

hydrodynamisch model Threetox gemodelleerd (bijlage B). 

De belangrijkste conclusies uit de modellering voor de AZN-5 nieuwbouw op de totale 

thermische lozing van Shell en Essent (inclusief nieuwbouw WKC) zijn: 

- de aanleg van een AZN-5 heeft geen (2004 en 2003) effect op de recirculatie naar de 

Essent-inlaat 

- het effect van AZN-5 op de Shell-inlaat is verwaarloosbaar in 2004 en een zeer lichte 

verhoging van de temperatuur met 0, 1 °C in 2003. Evaluatie van alle scenarioresultaten 

geeft aan dat er op geen enkele wijze de 30 °C/25% doorsnede wordt overschreden 

(CIW-richtlijn) evenals de MTR van 28 °C en een ~T van 3 °C 

- de temperatuur van 30 °C voor het oppervlak en over de gehele diepte (CaseMax) wordt 

nooit bereikt in een extreem warme zomer. De mengzone van 30 °C wordt daardoor ook 

nooit overschreden. Voor de lozing van Essent geldt dat de isolijn van 28 °C nooit verder 

komt dan halverwege de afstand tussen het lozingspunt en de Sassenplaat. Het 

oppervlak van de 28 °C-contour is hiermee dus erg klein en zal buiten de mengzone de 

28 °c nooit overschrijden 

- de uitbreiding met AZN-5 heeft geen enkele invloed ten opzichte van de bestaande 
situatie, inclusief uitbreiding WKC Moerdijk. 

2.5 Koelwaterlozing op het Hollandsch Diep 

De condenser zal worden ontworpen voor een maximale temperatuurtoename van het 

koelwater van 7K, bij een koelwaterstroom van maximaal 2,06 m3/s en een warmtelast van 

60 MWth· Deze thermische lozing is van toepassing bij volledige productie. De vijfde 

afvalverbrandingslijn zal beschikken over een doorstroomkoelsysteem ("once through" 

koelwatersysteem). Het koelwater wordt op een diepte van circa -6 m ingenomen en op een 

diepte van circa -4 m geloosd. 
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2.6 CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen 

Conform de CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen (bijlage A) mag de 

daggemiddelde temperatuur van 28 °C en een LiT van 3 °C buiten de mengzone (over de 

verticaal en dwarsdoorsnede) niet overschreden warden. De mengzone is dat deel van het 

watersysteem (in dit geval het verlengde van de uitlaat) dat ten gevolge van een 

warmtelozing op een temperatuur grater of gelijk aan 30 °C is gebracht en wordt begrensd 

door de ruimtelijke 30 °C isotherm. Dit betekent dat binnen de mengzone een hogere 

temperatuur mag heersen. Daar de mengzone door een vlak getrokken moet warden vanaf 

de uitlaat naar de Sassenplaat/slibdepot en daaroverheen naar de overzijde is er in principe 

een relatief grate dwarsdoorsnede aanwezig. Deze keuze voor de uitvoering en vaststelling 

ligging van de mengzone is voor Essent WKC akkoord bevonden door bevoegd gezag 

(RWS/RIZA) in een vooroverleg over de uitgangspunten van de Threetox modellering. 

De koelwaterstromen zijn met een 3D-programma (Threetox, zie bijlage B) gemodelleerd, 

waarbij het slibdepot dat momenteel in aanleg is, is meegenomen. De huidige lazing bestaat 

uit de lazing van Shell SNC en Essent WKC waarbij meestal 's nachts op deellast wordt 

gedraaid. Tevens is de nieuw te bouwen WKC Moerdijk van Essent meegenomen op vollast. 

Uitgegaan is van twee meteorologische omstandigheden: 2003 als extreme zomer en 2004 

als "normale" warme zomer. De scenario's in deze extra uitgevoerde modellering zijn 

weergegeven in tabel 4. 
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Tabel 4 Scenario's met vermogens welke als input hebben gediend voor de modellering 

van AZN-5, bestaande AZN eenheden + BMC en SNB, Essent, bestaand en 

nieuwbouw en Shell SNC. In de extreem warme zomer (2003) was de thermische 

lozing van Shell 780 MW1h in plaats van 880 MWth 

Scenario Dag I nacht NieuweWKC SHELL AZN-5 AZN (bestaand) 

regime BMC 

bestaande SNB 

WKCeenheid 

1A met AZN- 7.00 - 23:00 a= 7 m"/s 2004: 2003: Q = 2.06 AZN 

5en18 310 MWth LiT = 7.0°C uitlaat fase1 uitlaat fase 1 m3/s P= 6 MWth 

zonder AZN- Q = 10.57 m3/s P = 225 MWth P=720 MWth P=620 MWth DT=7K a =0.2 m3/s 

5 (2004) DT=7 a= 18.64 m3/s a = 18.89 m3/s 60 MWth DT=7K 

continu bedrijf DT = 9.2°C DT =7.8°C (inlaat: AZN) 

2A metAZN- 23:00-7:00 lnlaat AZN 

5 en 28 150 MWth uitlaat fase2 SNB: 

zonder AZN- 0=5.11 m3/s uitlaat fase 2: P=160 MWth P = 0.2 MWth 

5 (2003) DT=7 P=160 MWth a= 8.06 m3/s Q = 0.0042 m3/s 

Q = 8.06 m3/s DT =4.7°C DT = 11.2 K 

DT =4.8°C (inlaat: ESSENT) 

BMC: 

P=7 MWth 

Q = 0.04 m3/s 

DT=41.9 m3/s 

(inlaat: ESSENT) 

In figuur 3 staat het diepteprofiel (bathymetrie) van het modelgebied, inclusies slibdepot, in 

het Hollandsch Diep weergegeven. 
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Figuur 3 De bathymetrie van het modelgebied met het slibdepot zoals gebruikt in de 

modellering 

2.7 Resultaten 

Hieronder zijn de grafische resultaten weergegeven zoals ze gaan optreden in de nieuwe 

situatie, met slibdepot, waarbij tijdstippen gekozen zijn met maximals temperaturen. Om de 

modellering goed te kunnen volgen zijn een tweetal DVD's verstrekt, waarop de 

oppervlaktetemperaturen en de doorsneden duidelijk zijn waar te nemen (Compare Tool). De 

kleurverschillen voor de temperaturen van 28, 29 en 30 °C zijn gering. Dit is op te vangen 

door bij gebruik van de DVD de isolijn van 28, 29 en 30 °C in te voeren waardoor het gebied 

met de gekozen temperaturen met een zwarte lijn wordt aangegeven. 

In figuur 4 wordt de maximals temperatuur in het modelgebied voor isotherm 28 °C voor de 

meteo 2003 weergegeven. Links: deel van het modelgebied met de cross-sectie door de 

uitlaat van Essent/AZN. Het maximals gebied = horizontals oppervlak dat door de 

isothermlijn van 28 °C wordt omgrensd is 8,9% van het totale modelgebied op 16:19. 's 

Nachts neemt dit oppervlak af tot <0, 1 % van het totale modelgebied. Dit om aan te geven dat 

de daggemiddelde waarde 28 °C met /:1 T van 3 °C niet wordt bereikt. Voor de cross-sectie 

(oost-west gezien) is het oppervlak binnen de 28°C isotherm 8,5% van het totale oppervlak 

van de cross-sectie. Duidelijk is de opwarming te zien (> 30 °C, geel-groene deel) in het 

linker deel van de cross-sectie. De lozing voldoet dus aan de CIW-richtlijn. De cross-sectie is 

van tevoren vastgesteld en de maximals mengzone kan buiten de cross-sectie vallen. Zowel 

bovenstrooms als stroomafwaarts wordt aan het mengzonecriterium voldaan. 
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2003 12 aug. 16: 19. Gekozen is voor weergave van een zo groot mogelijke 

koelwaterpluim met een isotherm van 28 °C in plaats van 30 °C daar anders 

geen isotherm is te zien. Het smalle zwarte omstreepte groene vlak in de 

rechterfiguur geeft het dwarsdoorsnede gebied met de 28 °C isotherm aan 

In figuren 5 en 6 staat de situatie weergegeven uitgaande van de maximale pluimgrootte 

gezien over de dwarsdoorsnede (cross-sectie) , bij isothermen van 28 en 26 °C. 
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Links de maximale temperatuur en rechts het maximale oppervlak van de 

natte dwarsdoorsnede bij een isotherm van 28 °C is 9,4%; 2003 meteo 

':t 

Links de maximale temperatuur en rechts het maximale oppervlak van de 

natte dwarsdoorsnede bij een isotherm van 26 °C is 26,9%; 2003 meteo 
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Conform de CIW-richtlijnen is er ook ten zuiden van de Sassenplaat tijdens extreem scenario 

bij een isotherm van 28 °C nog ruim voldoende ruimte voor vismigratie (figuur 5). Conform de 

CIW-richtlijnen is er ook ten zuiden van de Sassenplaat tijdens extreem scenario bij een 

isotherm van 26 °C nog ruimte voor vismigratie (figuur 6). De CIW gaat uit van een isotherm 

van maximaal 30 °C. 

Omdat voor de 2004 situatie de warmtevracht van Shell 100 MW1h hoger ligt is ter verificatie 

van de resultaten de cross-sectie van de uitlaat van Shell fase 1 herhaald voor de 2004 

meteo-omstandigheden (figuur 7). 

Figuur 7 11 augustus 2004; 16:33 
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De maximale oppervlakte bedraagt 5,3% van het gehele oppervlak van de cross-sectie. Dit is 

lager dan voor de 2003 situatie (8,9%) terwijl 100 MW,h meer werd geloosd. 

2.8 Bijdrage in opwarming koelwater-inlaat en uitlaat AZN/Essent en Shell 

Het probleem van recirculatie en het mogelijk be"invloeden (verhoogde en verlaagde 

temperaturen) van de inlaten van AZN/Essent en Shell is weergegeven in de figuren 8 tot en 

met 11. 
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12 13 14 
August 2003 

Shell-inlaat temperatuur (rode lijn met AZN-5, zwarte lijn bestaande situatie 

met nieuwe STEG Essent) 

12 13 14 
August 2003 

AZN/Essent-inlaat temperatuur (rode lijn met AZN-5, zwarte lijn bestaande 

situatie met nieuwe STEG Essent) 
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12 13 14 
August 2004 

Shell-inlaat temperatuur (rode lijn met AZN-5, zwarte lijn bestaande situatie 

met nieuwe STEG Essent) 

12 13 14 
August 2004 

AZN/ Essent-inlaat temperatuur (rode lijn met AZN-5, zwarte lijn bestaande 

situatie met nieuwe STEG Essent) 

Geconcludeerd kan worden dat de bouw van AZN-5 de eigen inlaattemperatuur en die van 

Essent niet of nauwelijks be"invloed. Wellicht dat het zelfs gunstiger is doordat er een grotere 

impuls in de uitlaat ontstaat waardoor temperatuur recirculatie overdag iets minder is in 
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2003. Door het vergrote koelwaterdebiet zal er een sterkere spreiding van het opgewarmde 

koelwater plaatsvinden. Aan Shell-zijde wordt een zeer geringe opwarming overdag 

gevonden van O, 1 °c. 

2.9 Conclusies 

- De resultaten Iatan zien dat er geen mengzoneproblemen zijn te verwachten voor het 

lozingspunt van AZN/Essent tijdens het worst-case scenario van 2003, een extreem 

warme zomer. Dit is te zien in de figuren en op de DVD (Compare Tool) met de 

modellering. 

- Er wordt voldaan aan de CIW-eisen voor koelwaterlozingen voor zowel de mengzones 

als voor de MTR van 28 °C en !::. T van 3 °C. 

- De Compare Tool laat zien dat er relatief grote temperatuurverschillen bestaan over dag 

en nacht aan het oppervlak. De temperatuur aan de westzijde van het modelgebied ligt 

onder de temperatuur van de oostzijde hetgeen wordt veroorzaakt door nog andere 

watersystemen die meehelpen de temperatuur te verlagen en de randtemperaturen 

worden be"invloed door de atmosferische omstandigheden. 

De be'invloeding van AZN-5 op eigen AZN/Essent inlaat is verwaarloosbaar en de 

be'invloeding op de inlaat van Shell SNC is zeer gering in de orde van 0, 1 °C. 

- De uitbreiding met AZN-5 heeft geen enkele invloed ten opzichte van de bestaande 

situatie, inclusief uitbreiding WKC Moerdijk. 

- In het zuidelijk gebied tussen het lozingspunt en de Sassenplaat is ook in het scenario 

van 2003, een extreem warme zomer, nog ruimte voor vismigratie. Er is geen effect op 

het gebied ten noorden van de Sassenplaat. 
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3 EFFECTEN KOELWATERGEBRUIK OP AQUATISCHE 
ORGANISM EN 

3.1 Algemeen 

Er kan worden uitgegaan dat gedurende doorstroomkoeling drie typen van schade kunnen 

voorkomen: 

thermische invloed op organismen ten gevolge van langdurig verblijf in het lozingsgebied 

in opgewarmd water 

2 thermische en mechanische schade bij organismen ten gevolge van passage door de 

condensers 

3 mechanische schade bij organismen door zeven, pompen en filters. 

Alvorens in te gaan op mogelijke effecten op organismen is het van belang vast te stellen 

welke groepen organismen rond de lozingsplaats te verwachten zijn. Het betreft: 

bodemorganismen, de benthos zoals macrofauna (schelpen, wormen en andere grotere 

organismen; de meiofauna, (< 1 mm) zoals nematoden (wormen) en kreeftachtigen 

(copepoden); de microfauna (bacterien en protozoa) 

vrijzwevend fytoplankton (kleine, plantaardige, algensoorten, als diatomeeen) 

vrijzwevend zooplankton (kleine dierlijke organismen, als copepoden en amphipoden) 

vissen In het gebied bij AZN komen 25 vissoorten voor; vijf (5) trekvissoorten zijn als 

complementaire doelen opgenomen in het ontwerpbesluit Natura2000 Hollandsch Diep 

vogels Het gebied is vogelrichtlijngebied. 

In het verleden zijn door de KEMA bij de verscheidene centrales studies uitgevoerd naar 

effecten van koelwaterinname en -lozing. In de volgende paragrafen worden voor 

verschillende effecten kort de conclusies uit deze studies weergegeven. Veel van deze 

studies zijn tientallen jaren geleden uitgevoerd, waar nodig wordt aangegeven in hoeverre de 

resultaten representatief zijn voor de huidige situatie. 

3.2 Effecten op bodemorganismen 

Het is een algemeen bekend feit dat warm koelwater onmiddellijk gaat drijven en geen effect 

zal hebben op de bodem. Dit betekent dat er geen schadelijk effect zal zijn voor de 

benthische fauna rondom de uitlaat. 
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3.3 Effecten op plankton 

Effecten op het fytoplankton zijn mogelijk te verwachten in een versnelde fotosynthese 

gedurende het verblijf in de pluim. Daarmee is voornamelijk een korte termijn versterkend 

effect mogelijk gedurende de algenbloei in het voorjaar. Het gebied rond de gecombineerde 

uitlaat van AZN!WKC Moerdijk heeft een dynamisch karakter, waardoor de verblijftijd van 

fytoplankton in het lozingsgebied kort is en er geen grote effecten te verwachten zijn. Veel 

zooplanktonsoorten zijn geed bestand tegen temperatuur- en zoutfluctuaties, zoals al in het 

begin van de jaren negentig is aangetoond door het RIVO. Hoewel zooplankton zich actief 

kan verplaatsen (meestal verticaal), is de invloed door rivierafvoer/getijdenbeweging 

overheersend. Er worden geen grote effecten voor zooplankton verwacht. Betreffende 

fytoplankton en zooplankton zal er alleen schade zijn voor het zooplankton door passage van 

de condenser (circa 20% mortaliteit), maar is geen blijvend effect te verwachten omdat de 

populatie zich snel hersteld. Bij enclosure-experimenten bij de centrale Harculo is voor 

verschillende zooplankton soorten (copepoden, rotiferen) een toename in populatiegrootte 

gevonden na een thermoshock behandeling (tot ti T =13,5°C), alleen voor Cladocera is een 

afname gevonden, welke werd gevolgd door een snel herstel van de populatie binnen 5 

dagen. Gecombineerde mechanische en temperatuureffecten waren na twee weken reeds 

gecompenseerd door natuurlijke groei van de geteste natuurlijke zooplanktonpopulatie. 

Gedurende 1969 en 1970 zijn phytoplanktonmonsters geanalyseerd op drie bemonsterings

plaatsen in de omgeving van de in- en uitlaat van de Flevocentrale (KEMA, 1972). Er is geen 

effect gevonden van opwarming (tot ti T = 15 °C) van het water op de planktonsamenstelling 

in de directe omgeving van de Flevocentrale. Mechanische schade aan zooplankton door 

passage van de centrale kon niet worden onderzocht vanwege te weinig gevonden 

aantallen. Over de situatie bij de gecombineerde uitlaat van AZN!WKC Moerdijk zijn geen 

gegevens over plankton bekend. Gezien de resultaten van de genoemde onderzoeken 

waarin met name een snel herstel van planktonpopulaties werd gevonden, dan wel een 

beperkte invloed van de temperatuur, en gezien de beperkte koelwaterinname, zijn voor de 

AZN geen effecten te verwachten op de populatie fytoplankton en zooplankton in het 

Hollandsch Diep. 



KEMA:'< 
-26- 50763033-TOS/MEC 07-9174 

3 .4 Effecten op vis 

3.4.1 Algemeen 

Alvorens in te gaan op de effecten op vis wordt hier kort aangegeven welke soorten in het 

kader van het Ontwerpbesluit Natura 2000 Hollandsch Diep extra bescherming ondervinden. 

Het betreft de volgende kwalificerende trekvissoorten: 

- H1095 Zeeprik 

- H1099 Rivierprik 

- H1102 Elft 

- H1103 Fint 

- H1106 Zalm. 

Voor deze vissoorten gelden instandhoudingdoelstellingen in de zin van artikel 1 Oa, tweede 

lid en derde lid (complementaire doelen, het gebied dat alleen onder de Vogelrichtlijn valt), 

van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage II van Richtlijn 

92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206). De 

instandhoudingsdoelstellingen voor de zeeprik, rivierprik, elft, fint en zalm, omvat het behoud 

van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor uitbreiding populatie. Het Hollands Diep is 

als doortrekgebied van groot belang voor alle genoemde soorten en aangegeven wordt dat 

in dit gebied geen herstelmaatregelen noodzakelijk zijn. Uitbreiding van de populaties van 

deze vissoorten kan tot stand komen door het elders verbeteren van de doorgang in de 

trekroute (bijvoorbeeld Haringvliet en stuwen stroomopwaarts). 

3.4.2 Effecten op vis door koelwaterlozing 

3.4.2.1 Algemeen 

De temperatuurdaling van geloosd koelwater vindt plaats door menging met het 

ontvangende, koudere water en door afkoeling het aan het oppervlak. Vanwege de 

waterbeweging in het Hollandsch Diep verandert de koelwaterpluim constant van locatie. 

Betreffende vis in het algemeen is een eerste verdeling te maken in vislarven/jonge vissen, 

de zogenaamde O+ vis, en de oudere tot volwassen vissen. Daarnaast heeft men in de 

riviersituatie te maken met de aanwezigheid van verschillende typen vissoorten welke grof 

verdeeld kunnen worden in standvissen en riviertrekvissen. De aanwezigheid van deze 

soorten is afhankelijk van seizoen (migratie) en rivierafvoer, alsook locatie in de rivier 

(bijvoorbeeld stroomdeel of oever). De gezamenlijke uitlaat van AZN/WKC Moerdijk mondt 
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direct uit op het Hollandsch Diep. Echter, onbekend is in hoeverre vis gebruik maakt van het 

nabije gebied als verblijf en foerageergebied Het gebied is van zeker van belang voor 

vismigratie. In de toekomst zal er meer aandacht zijn voor migrerende soorten als zeeforel 

en paling, met name het op een kier zetten van de Haringvlietdam zal de mogelijkheden voor 

vismigratie verbeteren. Deze ontwikkeling zal geen grote consequenties hebben op de 

bestaande effecten van inzuiging en koelwaterlozing op de vis. Er wordt sowieso reeds 

aandacht besteed aan vis in relatie tot inzuiging (IPPC: BREF Koelwater) en effecten door 

het lozen van opgewarmd koelwater. 

Bodemvissen zullen in principe niet worden blootgesteld aan verhoogde watertemperaturen. 

De larven en juveniele dieren van de pelagische (vrijzwemmend in de waterkolom) 

vissoorten gedragen zich als zo6plankton en verwacht mag worden dat er geen tot geringe 

effecten zullen zijn. De volwassen dieren zijn uitstekend in staat verhoogde water

temperaturen te mijden. Gevaar voor eventuele vissterfte door opgewarmd koelwater is in 

het directe uitlaatgebied in de rivier aanwezig in bijzondere situaties: bij lage rivierafvoeren 

en onvoldoende uitwijkmogelijkheden. Er zijn echter ook soorten/individuen die de warme 

koelwaterpluim (voor korte periode) zullen opzoeken. Dit is met name bekend uit 

waarnemingen. 

Sommige soorten juist aangetrokken door het warme water. Uit KEMA onderzoek bij de 

Flevocentrale (KEMA, 1975) is gebleken dat met name snoekbaars de neiging heeft om 

langere tijd in het uitlaatgebied te verblijven. Verder is aangetoond dat de conditie van 

snoekbaars en brasem negatief is be'invloed. Dit is waargenomen aan de hand van de K

factor (lengte/gewicht-ratio) en maaginhoud. De oorzaak hiervoor is waarschijnlijk het tekort 

aan specifiek voedsel (afwezigheid jonge prooivis en bodemdieren). Door het verhoogde 

metabolisme van de vis bij hogere temperatuur is er een grotere voedselbehoefte en zal het 

aanwezige voedsel eerder op zijn waardoor schaarste ontstaat. Daarnaast is er een hoger 

energiegebruik om tegen de waterstroom in te zwemmen. Dit is dus een indirect effect en 

sterfte door te langdurig verblijf in het uitlaatgebied is nooit waargenomen. Daarnaast bleek 

de paaitijd van blankvoorn in de nabije omgeving van de uitlaat twee weken te zijn 

vervroegd. In de situatie bij de AZN (dynamische rivier) wordt niet verwacht dat vis lang in 

het uitlaatgebied verblijft. In de winter van 1981 /82 zijn in het uitlaatkanaal van de 

Flevocentrale sterke temperatuurschommelingen opgetreden tengevolge van grote 

verschillen in belasting van de centrale binnen een etmaal. Hypothese was dat juist de sterke 

verschillen in watertemperatuur negatieve effecten zou kunnen hebben op vis. Er is een 

overlevingsproef uitgevoerd en de effecten van de sterk wisselende watertemperatuur op vis 

bleek minder ongunstig dan in eerste instantie werd aangenomen (KEMA, 1983). Bij recenter 

onderzoek in de haven van Rotterdam (KEMA, 2000) is waargenomen dat gedurende 
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november de biomassa in havens met koelwaterlozing hoger is dan in augustus. 

Waarschijnlijk vervullen deze havens een rel als overwinteringsplek. Er is geen negatieve 

invloed op soortensamenstelling en de biomassa gevonden. Het is niet bekend welk deel 

deze overwinterende groep vissen uitmaakt van de totale populatie. Vooralsnog is 

onduidelijk of een functie als overwinteringsplek ook te verwachten is in het koelwater

uitlaatgebied van AZN. Dit gebied ligt in een dynamisch milieu (rivierafvoer en eb- viced 

beweging), waardoor het be'invloedde gebied groot is, maar met een relatief lage 

temperatuur. Tevens zal regelmatig 'verversing' optreden door getijdenbeweging. lndien een 

overwinteringsplek ontstaat, dan zal dat een heel groot gebied zijn dat matig is opgewarmd 

en waarvan geen grote negatieve invloed, zeals hierboven beschreven, te verwachten is op 

overwinterende vissen, noch op de populatie. 

3.4.2 .2 Aanwezige vissoorten (paai- en opgroeigebieden) 

Door de OVB (Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij) is in opdracht van het RIZA 

is een inventarisatie gemaakt van de vissoorten en de paai- en opgroeimogelijkheden in 

be'invloedde koelwater uitlaatgebieden bij Nederlandse E-centrales (Vriese et al., 2006). 

Voor deze rapportage zijn de paai- en opgroeimogelijkheden bij ender andere de uitlaat van 

de centrale Moerdijk vastgesteld, hetzelfde gebied waarop AZN loost. 

Het resultaat voor het uitlaatgebied van AZN!WKC Moerdijk is dat slechts twee van de 25 

voorkomende soorten (baars en rivierdonderpad) paaihabitat kunnen vinden op het 

besteende onderwatertalud in de omgeving van de koelwateruitlaat, terwijl voor acht soorten 

opgroeihabitat aanwezig is (alver, bot, pos, rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, 

spiering en zeelt). Paaihabitat is afwezig voor respectievelijk 20 en 14 soorten. Dit wordt in 

belangrijke mate veroorzaakt door de afwezigheid van ender en bovenwater vegetatie. Dit 

heeft consequenties voor de soorten die bij het paaien en opgroeien vegetatie nodig hebben. 

Positief scoorden 3 soorten die voor wat betreft de paai genoegen nemen met het 

vrijzwevend of met kunstmatig substraat in de vorm van steen(stort). Onbekend scoorden 

een tweetal soorten; het is niet bekend of brasem met het aanwezig substraat genoegen kan 

nemen en eveneens is niet bekend of er schaaldieren voorkomen. Los van een eventueel 

effect van het koelwater op de paai kan worden gesteld dat de paaimogelijkheden ter plaatse 

in ieder geval heel beperkt zijn. 

De beoordeling voor de opgroei is iets positiever; een achttal soorten vind mogelijkheden 

voor opgroei (met name soorten die niet van vegetatie afhankelijk zijn in de opgroeifase). 

Een veertiental soorten heeft een negatieve beoordeling voor het opgroeien in verband met 

het ontbreken van vegetatie. Orie soorten scoren onbekend. Naar verhouding meer effect 
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kan worden verwacht op de opgroeimogelijkheden voor vis omdat voor eenderde van de 

aanwezig soorten opgroeihabitat aanwezig is. Het betreft: alver, bot, pos, rivierdonderpad, 

riviergrondel, snoekbaars, spiering en zeelt. Van de genoemde soorten zijn rivierdonderpad 

en spiering beleidsmatig geprioriteerd. Het mogelijke effect op soorten die er kunnen 

opgroeien is op basis van huidige gegevens niet in te schatten. 

Tabel5 Beoordeling paai en opgroei in het uitlaatgebied van AZN (Vriese et al., 2006) 

uitlaatgebied AZN beoordeling paai beoordeling opgroei 

beoordeling + 3 8 

beoordeling - 20 14 

beoordeling +/- 0 0 

beoordeling onbekend 2 3 

Bovenstaande gegevens betreffen informatie over het uitlaatgebied. Op basis van 

gebiedskenmerken zijn er zowel verschillen als overeenkomsten met het inlaatgebied: beide 

locaties hebben verharde oevers en er komt geen vegetatie van betekenis voor. Verwacht 

kan worden dat voor het inlaatgebied dezelfde consequenties gelden voor de mogelijkheden 

voor paai- en opgroei. Het inlaatgebied betreft een haven (Westelijke insteekhaven), 

waardoor er een ander stromingspatroon zal zijn dan in het uitlaatgebied in het Hollandsch 

Diep. Dit heeft waarschijnlijk geen consequenties voor de aanwezigheid van vissoorten die in 

het gebied verwacht worden. Dezelfde soorten kunnen dus verwacht worden in het 

inlaatgebied. Voor de Natura2000 soorten, riviertrekvissoorten, zullen zich echter 

waarschijnlijk niet zo snel in de haven begeven, omdat deze voor migratie met name de 

hoofdstroom van het Hollandsch Diep volgen. 

3.4.2.3 Aanwezige kwalif icerende vissoorten 

De kwalificerende soorten betreffen vijf anadrome trekvissen, zeeprik, rivierprik, elft, tint en 

zalm, die zowel zoet als zout water nodig om hun levenscyclus te voltooien. Deze vissen 

migreren als volwassene van zee naar de grote rivieren om te paaien. De juvenielen keren 

uiteindelijk na een korte of !anger verblijf weer terug naar zee. In de twintigste eeuw zijn veel 

trekvissen sterk achteruitgegaan. De oorzaken daarvan zijn vermindering van de 

waterkwaliteit, het verloren gaan van geschikte paaigronden, overbevissing en de 

aanwezigheid van barrieres in riviermondingen, rivieren en beken (stuwen, dammen, sluizen 
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en waterkrachtcentrales). Ten aanzien van het Hollandsch Diep heeft de afsluiting van het 

Ha.ringvliet in 1970 de optrek van trekvissen vrijwel onmogelijk gemaakt. 

Verspreidingsgegevens van rivierprik, zeeprik, fint en in elft in Nederland na 1970 uitgevoerd 

door RIVO (2005) geven aan dat in het Hollands Diep, de Biesbosch en aansluitend hierop 

het Haringvliet en de Nieuwe merwede op verschillende locaties volwassen zeeprikken 

voorkomen. De zeeprik gebruikt het Hollandsch diep en Nederland alleen als doortrekgebied. 

Ook van de rivierprik zijn volwassen exemplaren verspreid voor in het Hollands Diep en de 

Biesbosch waargenomen waarbij zelfs ook larven zijn aangetroffen ter hoogte van de 

uitmonding van de Nieuwe Merwede. Van de fint zijn zowel volwassen als juveniele 

exemplaren gevonden in het Hollands diep. De zalm zal incidenteel voorkomen in het 

Hollands Diep; deze soort gebruikt evenals de zeeprik de rivier als doortrekgebied. De Elft is 

sinds 1970 niet meer waargenomen in het Hollands Diep of de Biesbosch. De Biesbosch 

was in het verleden een belangrijk opgroeigebied van deze vis. 

In het MWTL programma, wordt bij fuikregistraties wel fint aangetroffen (Winter et al., 2002 & 

2005). Fint is vooral gevangen aan de buitenzijde van het Haringvliet in grotere aantallen dan 

in 2003. Daarnaast wordt de soort ook vrij veel gevangen aan de binnenzijde van de 

Haringvlietdam, het noorden van het IJsselmeer en in de Nieuwe Waterweg. Echt verder 

stroomopwaarts migreren lijkt deze soort (nog) niet te doen. De aantallen nemen in 

stroomopwaartse richting significant af: van Haringvliet naar Hollandsch Diep met factor 1 O 

en van Hollandsch Diep naar Biesbosch wederom een factor 10. Waarschijnlijk zijn de 

omstandigheden (ontbreken intergetijdengebied) hiervan de oorzaak. De trend is dat de fint 

in geringe mate aanwezig is, maar geen afname of toename laat zien. Ook Patberg et al. 

(2005) geven dit aan. 

Fint 

1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

- Benedenrivieren --Gelderse F:uort 
- - - · - - · Usselmeergebied --rvt:ias 
-Gerriddeld 

Figuur 12 Ontwikkelingen in de aantallen fint gevangen per fuiketmaal over vier 

gebieden en de gemiddelde trend 
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De mening over het matig voorkomen van de fint is dat deze soort de getijdenslag mist. De 

juvenielen moeten een periode verblijven in brak water om te wennen aan het zoute milieu. 

Daarnaast moeten ze vrij kunnen migreren tussen zout en zoet. Deze mogelijkheden zijn er 

momenteel niet. De gedachte is dat zodra er de Haringvlietsluizen op een kier warden gezet, 

deze mogelijkheden toenemen en dit mogelijk een positief effect zal hebben op de 

fintpopulatie. Het hangt er wel van af welk scenario voor het openen van de Haringvliet

sluizen wordt gekozen. Gedacht wordt dat de "Kier" niet een dusdanig effect zal hebben dat 

de omstandigheden voor het voorkomen van fint verbeteren, wel wordt de migratie naar zee 

gemakkelijker. Van het scenario "gedempt getij" wordt meer effect verwacht omdat dan een 

grater gebied ender invloed van het getij komt waardoor het habitat geschikter wordt voor de 

tint. Momenteel is er geen paaihabitat. Naast paaigebieden zijn opgroeigebieden van belang 

voor jonge finten. Die gebieden bevinden zich vooral in estuaria. Open estuaria zijn schaars 

in Nederland en vermoedelijk een belangrijke beperkende factor voor de opbouw van een 

redelijke zichzelf instandhoudende populatie. Het meer openstellen van het Haringvliet zal 

een belangrijke testcase vormen in die zin. 

3.4.2.4 Eff ecten op paai en opgroei 

Er zijn door de warmtelozing geen effecten op paai en opgroei voor zalm, zeeprik en rivierprik 

omdat deze gebieden (ver) stroomopwaarts liggen. Voor de elft zijn door de warmtelozing 

eveneens geen effecten op de migratie van elft te verwachten, alsook geen effecten op paai en 

opgroei, omdat de soort niet aanwezig is. lndien de populatie elften zich in de toekomst zou 

herstellen, nadat de nodige maatregelen zijn ge"implementeerd om onder andere de migratie te 

verbeteren, zal er door de warmtelozing op paai van de elft geen effect zijn omdat deze 

gebieden ver stroomopwaarts liggen. De elft groeit op in het bovenstrooms gelegen 

zoetwatergetijdegebied, waaronder Hollandsch Diep. 

3.4.2.5 Barrierewerking kwalificerende trekvissoorten 

De watertemperatuur is van belang voor alle levensfasen van trekvissen. Zowel voor de 

migratie van zee naar het zoete water van volwassen vissen als de stroomafwaartse trek van 

jonge vissen is de temperatuur belangrijk. In tabel x zijn de temperaturen per vissoort 

weergegeven. 
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Tabel6 Kwalificerende vissoorten voorkomen, habitat en eisen voor migratie 

zeeprik 

Hollands Diep* 
Adult + 
Juvenielen -
Paaiolaats nvt 
Habitat in/op de bodem 

zwemgedrag A. actief 
J . passief/ evt 
met getij 

Trek Feb-mei 
stroomopwaarts •• ('s nachts) 

Trek Bij grate 
stroomafwaarts** waterafvoer, 

J. mei/okt.*** 

Paaien nvt 

Natuurlijke ?? 
watertemo. 
Letale temperatuur ?? 

Koelwaterpiuimen ?? 

* Bron RIVO (2005a) 
** RIKZ/RIZA (2001) 
***Kranenbarg & Bakker (2002) 

rivierprik Fint Elft 
(harinal (harinal 

+ + -
+ + -
moaeliik mooeliik (ootentieel\ 
In/op de bodem Aan het Aan hat 

oooervlak oooervlak 
A. actief A. actief 7? 
J . passief/ evt J. passief/ met Idem als fint 
met getij getij 

Sept/dee tot Media maart**; Mei- half juni 
voorjaar April/mel*** Start >11 °C 
('s nachts); start>11°c Trekdrang 
feb/apr.*** verminderd bij 

T>17-20°C 

Bij grate A. jun i/juli. A. einde 
waterafvoer J. sept/okt**; voorjaar••• 
herfst-voorjaar juli/nov••• J. Herfst*** 
J. mei/okt.*** 
?mei/juni >18gr °C nvt 

mei/iuni 
?? ?? ?? 

?? ?? ?? 

?? ?? ?? 

Letale temperaturen voor zoetwatervissen is algemeen 30 - 36°C 

Zalm 
Czalm\ 

+ 
? 
nvt 
Aan hat 
onnervlak 
A. actief-naar 
lokstroom 
J. passief 
lokstroom 
gehelejaar 
voorkeur in 
voor- of najaar 

Migratiestop bij 
23-25 °C; 
Hervatting bij 
21,5°C 
A. dec-jan 
J. april-mei; 

nvt 

10-15 °C 

A. 28-30.5 °C 
J.< 28-30.5 °C 

bij > 5 °C 
verschil 
hebben smalls 
voorkeur voor 
niet 
opgewarmde 
water 

zeefore/ 

nvt 

Aan het 
onnervlak 
?? idemals 
zalm 

Gehelejaar 
voorkeurin 
voor- of najaar 

Migratiestop bij 
23-25 °C; 
heNatting bij 
21.S°C 
A. Jan-mei 
J. april-juni 

nvt 

10-15 °C 

A.26-27°C 
J.<26-27°C 

bij verschil 
>1 °C afkeer 
reactie smolts 
voor 
opgewarmd 
water 

De watertemperatuur van het Nederlandse rivierwater wordt voor groot deel bepaald door 

het aanvoerwater uit de aangrenzende landen. De temperatuur van het inkomende water is 

de laatste jaren gestegen. Ondanks koelwaterlozingen is er bij de Rijn sprake van een netto 

afkoeling. Bij de Waal zijn de temperaturen in de benedenrivieren (Boven-Merwede) gelijk 

met de temperatuur bij Lobith. 

In het algemeen geldt dat in gematigde streken een temperatuur tot 15 °C graden in de 

winter optimaal is voor salmoniden. In de zomer is dit tot maximaal 23 °C. De optimale 

temperatuur voor prikken en de haringsoorten (fint en elft) is onduidelijk. 
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In de huidige situatie in de Nederlandse rivieren treedt voor volwassen zalmachtigen ten 

aanzien van de trek geen problemen op. Zij migreren hoofdzakelijk in het voor- en najaar 

wanneer de riviertemperatuur beneden de bovengrens voor migratie van 23 - 25 °C ligt 

(RIZA, 2006), zie oak tabel 6. De algemene temperatuurstijging van het rivierwater verkort 

wel de periode waarin de trek plaatsvindt, maar dit leidt niet tot significante schade aan de 

populaties van zalm en zeeforel. Oak voor de prikken en de tint geldt dat de volwassen 

exemplaren in de koude seizoenen trekken en zijn er geen problemen te verwachten. Een 

uitzondering hierop is de elft; voor deze soort begint de paaitrek in mei-juni. De temperatuur 

van rivierwater overschrijdt dan veelal de 17 °C, waarbij de trekdrang van de elft sterk zal 

verminderen. 

Bij de optrek van het Hollands Diep kunnen volwasssen trekvissen eventueel hinder 

ondervinden van temperatuurverhogingen in de vaargeul zuidelijk van het eiland Sassen

plaat. De koelwaterpluim vormt echter geen barriere zeals weergegeven door de resultaten 

van de modellering; trekvissen kunnen de eventueel de kleine pluim detecteren en vermijden 

om vervolgens via het koelere deel van de zuidelijke vaargeul, of via de noordelijke vaargeul 

verder te zwemmen. 

In de zomer kan de migratie en ontwikkeling van residente exemplaren wel negatief 

be"invloed warden omdat de watertemperatuur boven de 23 °C komt. Het aantal dagen per 

jaar dat de temperatuur van rivierwater in Nederland boven deze grens uitkomt, laat een 

stijgende trend zien (zelfs hoger dan 26 °C letaal voor zeeforel) (RIZA, 2006). De fint en de 

rivierprik zijn de kwalificerende soorten waarvan de juvenielen en volwassenen mogelijk 

!anger in het Hollands Diep verblijven en mogelijk hier schade van ondervinden. 

Juveniele vissen zijn doorgaans gevoeliger voor hogere watertemperaturen. De letale 

temperatuur ligt iets lager dan bij volwassen exemplaren. De voorjaarstrek van jonge zalmen 

(smolts) terug naar zee wordt negatief be"invloed wanneer de natuurlijke watertemperatuur 

van 10-15 °C wordt overschreden. In 2003 gebeurde dit al vanaf eind april tot begin oktober 

(overigens een warm zomerjaar). De optimale temperaturen voor stroomafwaartse trek van 
de juveniele prikken en fint is niet bekend. De jonge prikken laten zich vooral passief 

stroomafwaarts meevoeren tijdens hoogwater (doorgaans in het voor- en najaar) waarbij de 

temperaturen niet hoog zullen zijn. De stroomafwaartse trek van de elft, die vermoedelijk in 

de warmere seizoen plaatsvindt, lijkt weer nadelig te zijn. Hierover is weinig bekend. 

De juveniele vissen van de kwalificerende soorten laten allemaal een min of meer passieve 

stroomafwaartse trek zien. Hierdoor zullen ze minder snel in contact komen met het hele 

warme deel van de thermische koelwaterpluim (> 30 °C), omdat deze niet of nauwelijks 
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mengt met het ontvangende water (gestratificeerd lozen). Als vis actief zwemt kan deze wel 

sneller de thermocline van de pluim inzwemmen. Bij hoge temperaturen kan lokaal stress 

optreden of kunnen de letale grenzen worden overschreden. De meeste soorten laten en 

stroomafwaartse trek zien in de koudere seizoenen. 

Ten aanzien van het Hollands Diep is de watertemperatuur van de vaargeul ten zuiden van 

het eiland Sassenplaat door de koelwaterlozingen vanuit het industrieterrein Moerdijk hoger 

dan het noordelijk waterdeel. Uit de modellering blijkt dat er in het zuidelijk deel van de 

Sassenplaat nog voldoende mogelijkheid is voor migratie, zelfs onder extreem warme 

omstandigheden (worst-case scenario augustus 2003). Overdag is de migratieruimte kleiner 

dan gedurende de nacht. Dit komt doordat gedurende de nacht WKC Moerdijk draait op 

deellast waardoor de warmtepluim dan kleiner is. Overdag heeft de zon een relatief kleine 

bijdrage aan de omvang van de koelwaterpluim. De meeste migratieactiviteit vertonen vissen 

gedurende de nacht. Er wordt zowel overdag als in de nacht ruim voldaan aan de CIW 

richtlijnen, de mengzone (i.e. koelwaterpluim) met maximaal 30 °C aan de mengzonegrens is 

nihil. Aan het noordelijk deei van de Sassenplaat is onder alle omstandigheden meer dan 

voldoende ruimte voor vismigratie. 

De uitbreiding van AZN met AZN-5 en de overige bedrijven leidt tot extra koelwaterlozingen 

op het Hollands Diep. Vanuit de modellering volgt dat het extra opwarmend effect door AZN-

5 nihil is. 

De instandhoudingsdoelstellingen van de trekvissoorten worden niet negatief be'invloed door 

de uitbreiding van AZN-5. De beperkende factor voor migratie van trekvissen en specifiek de 

kwalificerende soorten zeeprik, rivierprik, tint en zalm is de achtergrondtemperatuur van het 

water in het Hollandsch Diep. De elft, een soort die in Nederland niet meer voorkomt, lijkt 

extra gevoelig te zijn voor hogere rivierwatertemperaturen. Terugkomst van deze soort is 

afhankelijk van andere factoren. 

3.4.2.6 Veldwaarnemingen vismigratie in het Hollandsch Diep 

Om een idee te krijgen van de manier waarop vissoorten gebruik maken van het Hollandsch 

Diep als migratieroute, alsook van de mogelijke invloed (barrierewerking) van de 

(gezamenlijke) thermische pluim bij de locatie Moerdijk is navraag gedaan bij onderzoekers 

(RIZA, VisAdvies en IMARES) die zich bezighouden in het gebied met onderzoek naar 

(migratie van) vis. 
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Het zenderonderzoek door het RIZA naar de migratie van zeeforel (Bij de Vaate & 

Breukelaar, 2001) geeft geen indicatie van remming van de migratie bij locatie Moerdijk door 

koelwater, maar hier is in dat onderzoek ook niet specifiek naar gekeken. Wat opviel is dat 

de zeeforel na passage door het Haringvliet, bij binnenkomst in het zoete water een tijdje 

blijft "hangen". Dit is waarschijnlijk in verband met aanpassing aan het zoete water, de 

overgang van zout naar zoet water door de Haringvlietsluizen is heftig, gelijk een schakelaar 

die omgezet wordt. Na deze periode gaat de zeeforel op zoek naar de route stroomopwaarts. 

Bij de locatie Moerdijk valt op dat de zeeforel onder andere kiest voor de route richting 

Dordtsche Kil, waarbij keuze voor de Nieuwe Merwede overheerst. De trajectkeuze komt hier 

overeen met de perioden van overheersende stroomsnelheid, waarbij een deel van de 

optrekkende vis wordt aangelokt door de stroming vanuit de Dordtsche Kil. Op dit punt vindt 

een stroomomkering (getijdenbeweging) plaats, afhankelijk van het getij is er een stroming in 

of een stroming uit de Dordtsche Kil. Dit is een indicatie dat er vis passeert en stroming de 

belangrijkste factor is voor keuze migratieroute, ongeacht aanwezigheid koelwaterlozing. 

3.4.2.7 Veldwaarnemingen effecten op fint 

In aanvulling op de eerdere gegevens met betrekking tot de effecten op de fint, is informatie 

ingewonnen over lopend onderzoek naar de fint in het Elbe-estuarium (pers. comm. Ralf 

Thiel, Universiteit Hamburg). Het effect van temperatuur blijkt in mindere mate van belang. 

De temperatuur mag de 28 °C niet overschrijden vanwege de gevoeligheid van salmoniden. 

Er is in het onderzoek echter geen enkele indicatie gevonden dat temperatuur op zichzelf 

een barriere vormt voor de migratie van zowel adulte als juveniele finten. Het effect is 

indirect, vanwege het ontwijkinggedrag van tint van lage zuurstofgehalten: finten ontwijken 

zuurstofconcentraties van < 4 mg/L (Moller & Scholz, 1991 ). Het wordt daarom aannemelijk 

geacht dat temperatuur een migratiebarriere vormt via een bijdrage aan suboptimale 

zuurstofcondities < 4 mg/L. Het voornaamste probleem voor de tint blijkt echter de inzuiging 

van tint (< 8 cm) door de daar aanwezige installaties welke koelwater innemen (N.B., de 

technische aspecten als bijvoorbeeld koelwaterdebiet en aanzuigingsnelheid zijn niet 

bekend). 

In tabel 2 van zijn de zuurstofconcentraties van het Hollandsch Diep Bovensluis 

weergegeven. In de periode 1995 - 2005 was de zuurstofconcentratie tussen 5,5 en 

16,3 mg/L en het gemiddelde 9,8 mg/L. Dus de minimale zuurstofconcentratie is aanzienlijk 

hoger dan de 4 mg/L waarbij een migratiebarriere optreedt. De conclusie is dan ook dat er in 

het Hollandsch Diep geen lage zuurstofconcentraties te verwachten zijn vanwege de 

opwarming door koelwater, waardoor er ook geen barriere optreedt voor de tint 
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Voor de fint kan op basis van bovenbeschreven onderzoek gedaan aan de Universiteit van 

Hamburg, alsmede aan de hand van zenderonderzoek gedaan aan andere soorten 

(zeeforel) geconcludeerd warden dat geen barrierewerking aanwezig zal zijn als gevolg van 

de koelwaterlozing. Het gemis aan een "werkelijke" getijdenslag en migratiemogelijkheden 

wordt voor de fint vele malen belangrijker ingeschat. 

3.4.2.8 Samenvatting 

Betreft de fint, die het intergetijdegebied als paai- en opgroeigebied heeft, is het Hollands 

Diep als doortrek- en opgroeigebied van groat belang. Voor de andere soorten is het 

Hollandsch Diep als doortrekgebied eveneens van groat belang. De paai en 

opgroeigebieden van deze soorten liggen echter elders, in stroomopwaarts gebied. Met de 

openstelling van het Haringvliet (de Kier) is het niet waarschijnlijk dat zich in de nabijheid van 

Moerdijk een paai- en opgroeigebied voor tint zal ontwikkelen, dit vanwege de beperkte 

omvang van het intergetijdegebied dat zal ontstaan door 'de Kier'. 

De bijdrage van AZN-5 aan de totale lazing op de locatie is zeer klein, de bijdrage aan 

effecten is verwaarloosbaar. Voor de mogelijke effecten op vis, i.e. migratiebarriere door de 

gezamenlijke koelwaterpluim voor de genoemde vissoorten, gelden de volgende conclusies: 

Onder extreem warme omstandigheden (scenario 2003), welke slechts korte tijd voor zullen 

komen, zal er in het zuidelijk deel van de Sassenplaat voldoende mogelijkheid zijn voor 

migratie, sowieso gedurende de nacht wanneer vis in het algemeen de meeste 

migratieactiviteit vertoond. Ook overdag is deze ruimte aanwezig, hetzij kleiner vanwege de 

iets grotere omvang van de koelwaterpluim. Er wordt echter ruim voldaan aan de CIW 

richtlijnen, de mengzone (i.e. koelwaterpluim) met maximaal 30 °C aan de mengzonegrens is 

nihil. Aan het noordelijk deel van de Sassenplaat is onder alle omstandigheden meer dan 

voldoende ruimte voor vismigratie. De koelwaterpluim vormt aan de zuidelijke kant van de 

Sassenplaat geen barriers zoals weergegeven door de resultaten van de modellering; 

trekvissen kunnen de kleine pluim detecteren en vermijden om vervolgens via het koelere, 

deel van de zuidelijke vaargeul, of via de noordelijke vaargeul verder te zwemmen. De 

omstandigheden waarin een mogelijke migratiebarriere aanwezig is, doen zich voor 

gedurende een relatief korte periods in de nazomer. De belangrijkste migratieperioden voor 

de genoemde vissoorten vallen buiten de periods dat worst-case opwarming van het 

Hollandsch Diep plaatsvindt (tabellen 6 en 7). Voor de migratie van de genoemde vissoorten 

zijn geen significant negatieve effecten te verwachten als gevolg van barrierewerking. Betreft 

paai- en opgroei zijn geen negatief significants effecten te verwachten omdat paai en 

opgroeigebieden niet in de nabijheid van de locatie Moerdijk aanwezig zijn. 
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3.4.3 Effecten op vis door koelwateronttrekking 

3.4.3.1 Visinzuiging 

In theorie is de kans aanwezig dat een organisme welke zich in de nabijheid van een 

koelwaterinlaat bevindt, in het koelwatersysteem terecht komt. Hierbij wordt uitgegaan van 

een organisme dat zich niet of slechts in beperkte mate tegen de stroom kan verzetten. In 

praktijk zal dit met name gelden voor viseieren, vislarven en (zeer) jonge vis, welke zich 

passief met de waterstroom verplaatsen. 

Volgens de nieuwe CIW-beoordelingssystematiek voor koelwater moeten ecologische 

effecten van koelwatergebruik zo goed mogelijk worden beperkt. Uitgangspunt is dat ten 

gevolge van onttrekking er geen significante effecten mogen optreden op de populatie. Ten 

aanzien van visinzuiging gelden de volgende afspraken: "vislarven en juveniele vis komen in 

groten getale voor in paai- en opgroeigebieden voor in het biologische voorjaar (1 maart -

1 juni). Voor zoute wateren is naast het biologische voorjaar, de periode 1 februari tot 1 mei, 

ook het biologische najaar, de periode 1 september tot 1 december, van belang. Vislarven en 

juveniele vis kunnen zich niet verzetten tegen de grote stroomsnelheden nabij het 

innamepunt van koelwater, waardoor grote aantallen vislarven en juveniele vis, mits 

aanwezig in oppervlaktewater, kunnen worden ingezogen met het koelwater. 

Met name de locatie van de onttrekking is in dit verband van belang. Om deze reden moet 

worden voorkomen dat grootschalige koelwateronttrekkingen plaatsvinden in paai- en 

opgroeigebieden voor juveniele vis. lndien dit wel het geval is, kan dit leiden tot limitering van 

het koelwaterdebiet. De locatie waarop AZN-5 koelwater zal innemen (de Westelijke 

insteekhaven), kan mogelijk van invloed zijn op trekvis vanwege de nabijheid van 

migratieroute (Hollandsch Diep). Echter, het is niet te verwachten dat soorten die aan het 

migreren zijn, waaronder de Natura2000-soorten, in het Westelijke insteekhaven zullen 

verblijven. Deze soorten zullen de locatie passeren. 

3.4.3.2 Visinzuiging van residente soorten 

Bij WKC Moerdijk is in 1996 een studie naar visinzuiging uitgevoerd (KEMA, 1997). KEMA 

heeft hiertoe in 1996 de met het koelwater ingezogen vis vier maal bemonsterd, in juli, 

oktober, november en december. De visstand in de Westelijke lnsteekhaven is in oktober en 

november 1996 bemonsterd door de OVB met behulp van een sonar-techniek. Aan de hand 

van deze gegevens is voor de situatie in oktober en november een schatting gemaakt van de 

schade aan de vispopulatie. 
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De met het koelwater van WKC Moerdijk ingezogen vis (KEMA 1997) bleek voornamelijk te 

bestaan uit karperachtigen (brasem, blei en blankvoorn), baars, snoekbaars, bot en paling. 

Verder werden ook ingezogen: Amerikaanse rivierkreeft, Chinese wolhandkrab en witte 

steurgarnaal (Palaemon /ongirostris). De aantallen ingezogen vis varieerden op de vier 

monsterdatums van 241 tot 5055 individuen per 24 uur; de totaalgewichten varieerden van 

1,4 tot 10, 7 kg per 24 uur. De meeste vis is jonger dan 1 jaar (O+ vis) en circa 90% is kleiner 

dan 1 O cm. Overleving van ingezogen vis is zeer gering ingeschat, voornamelijk als gevolg 

van contact met het Taprogge filter voor de condensers. 

De vispopulatie in de Westelijke lnsteekhaven is in oktober 1996 geschat op 312.000 

individuen en 6.000 kg en in november op 128.000 individuen en 21.000 kg in. Ruim de helft 

van de populatie bestaat uit vis < 1 O cm. In november blijkt de meeste vis langs de oostelijke 

oever van de Westelijke lnsteekhaven en bij de mending met het Hollandsch Diep te zitten. 

De visdichtheid in het koelwater in oktober en november blijkt respectievelijk 0,3 en 2,3% te 

bedragen van de visdichtheid in de Westelijke lnsteekhaven. De lagere dichtheid in het 

koelwater is het gevolg van verzet van de vis tegen inzuiging. De schade door het inzuigen 

van vis bedraagt in oktober en november per etmaal respectievelijk 0,08% en 0,6% van de 

gehele populatie in de Westelijke lnsteekhaven. De percentages blijken vrij laag te zijn; wat 

deze schade betekende voor de populatie is niet aan te geven. Hiertoe ontbrak kennis over 

de toenmalige natuurlijke sterfte van de vispopulatie in de Westelijke lnsteekhaven. Wei zijn 

bovengenoemde percentages laag in vergelijking met de natuurlijke sterfte van snoekbaars, 

die 3% per dag bedroeg in september in het Tjeukemeer (Van Densen & Hadderingh, 1982). 

Deze percentages zijn dus laag in vergelijking met het natuurlijke sterftepercentage (circa 

3%) en zijn verwaarloosbaar klein indien de schade wordt betrokken op de gehele populatie 

van de Westelijke lnsteekhaven en het Hollandsch Diep samen. Gezien de geringe schade 

aan de vispopulatie op basis van de metingen in oktober en november werd destijds 

visafleiding niet noodzakelijk geacht. 

Uit onderzoek bij de Flevocentrale is gebleken dat schade aan de larvenpopulatie kan 

varieren tussen 2 en 4% (KEMA, 1976), afhankelijk van het verspreidingspatroon van de 

larven. Bij dit onderzoek naar de inzuigschade is niet gekeken naar sterfte op langere 

termijn. Larven die het inzuigen in eerste instantie overleven, kunnen alsnog dood gaan. 

lndien door sterfte op langere termijn de totale sterfte van 75 naar 100% zou gaan, zou de 

schade aan de populatie 2,9 a 5% kunnen worden. Hierbij moet wel bedacht warden dat de 

bovengenoemde schade van 5% een maximale schatting is, onder de meest ongunstige 

omstandigheden. De gemiddelde natuurlijke sterfte over deze twee maanden is veel groter 

(deze kan in de eerste levensfase van vislarven 90% of hoger zijn) dan de schade als gevolg 
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van de Flevocentrale. Het sterttepercentage is dus afhankelijk van het verspreidingspatroon 

van de larven en moet worden gezien in het licht van de gemiddelde natuurlijke stertte van 

de larven welke hoger ligt (KEMA, 1976). Conclusie voor de Flevocentrale was dat een effect 

van condensorschade uiteindelijk niet terug te vinden is op populatieniveau voor de 

ingezogen soorten. 

Over de stertte van vislarven, O+ vis en volwassen vis door inzuiging is met betrekking tot de 

toekomstige situatie van AZN nog geen nadere informatie. De inlaat van AZN is echter veel 

kleiner dan de huidige inlaten van de als voorbeeld genoemde locaties. Het is te verwachten 

dat de inzuiging van vis ook duidelijk veel minder zal zijn. De soorten zullen naar verwachting 

grotendeels dezelfde zijn als bij het eerdere onderzoek bij WKC Moerdijk. Op grond van 

bestaande gegevens, alsmede de kleine omvang van de koelwaterinname door AZN-5, 

wordt de invloed van AZN op vispopulaties ingeschat als zeer beperkt en zeker lager dan de 

natuurlijke stertte. Significants effecten op vispopulaties door inzuiging bij AZN-5 zijn daarom 

uit te sluiten. 

3.4.3.3 Visinzuiging: maatregelen 

Er wordt in §3.3.2 van de BREF koelwater (IPPC, 2000) wordt kort ingegaan op impingement 

en entrainment van vis en mogelijke tegenmaatregelen. Er zijn geen specifieke Best 

Available Techniques (BAT's} omschreven voor het tegengaan van visinzuiging. Voor alle 

doorstroomsystemen geldt dat het inlaatsysteem juist ontworpen dient te zijn en voorzien van 

adequate inlaatbescherming met mogelijkheid om de opgevangen vis terug te voeren naar 

het oppervlaktewater. Als BAT-benadering in de BREF koelwater wordt aangegeven dat er 

studies naar het biotoop, alsook migratie en broedmogelijkheden voor vis moeten worden 

uitgevoerd. Of en op welke wijze inzuiging van vis moet worden tegengegaan is 

locatiespecifiek en zal door middel van onderzoek bepaald moeten worden. Technische 

mogelijkheden die de BREF-koelwater aangeeft ter vermindering van visstertte is om de 

constructie van de inlaatkanalen te optimaliseren met betrekking tot watersnelheden (0, 1 -

0,3 m/s), het continu bedrijven van de bandzeven in combinatie met een goed werkend 

visretour systeem en het vergroten van de maaswijdte (> 5 mm) van de fijnzeven. 

De schade aan grotere vis op de zeven (impingement) kan worden tegengegaan door goede 

opvangtechnieken en goede afvoer. Door opvang/transportbakken onder de zeefrekken van 

de bandzeef te monteren in combinatie met een relatief lage stroomsnelheid (< 0,3 m/s) van 

het koelwater en een "zachte waterafspuitstraal" voor het schoonspuiten van het zeef

oppervlak kan beschadiging worden voorkomen. De werking berust hierop, dat de 

opgevangen vis bij het kantelen over de top als eerste in een zogenaamde visgoot wordt 
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gevoerd. Het andere materiaal wordt daarna afgespoten en via een "debris" goot verwijderd. 

Deze systemen zijn momenteel standaard commercieel te verkrijgen. Naast aanpassing 

(optimalisering) van de inlaatwerken kan, indien ondanks de BAT-conforme uitvoering van de 

inlaat toch effecten worden gemeten, er naar gestreefd worden uit het inlaatkanaal te weren. 

Hiertoe kan een visdeflectiesysteem toegepast worden waardoor grotere vis die zich tegen 

de inzuigstroming kan verzetten wordt gedwongen weg te blijven bij de inlaat. Bestaande 

deflectiesystemen zijn geluid en licht al of niet in combinatie. Belangrijk is om vooraf vast te 

stellen welke soorten het betreft en in welke hoeveelheden deze gaan worden ingezogen bij 

koelwaterinname. De werking van dit soort systemen kent een betrekkelijk grote 

onzekerheid. 

3.4.3.4 Samenvatting 

In principe is nog onbekend in welke mate vis ingezogen zal worden door AZN-5. Ondanks 

het ontbreken van recente gegevens over wat op dit moment de belangrijke soorten zullen 

zijn, i.e. samenstelling en omvang van vispopulaties in het koelwater onttrekkingsgebied, kan 

gesteld worden dat deze nagenoeg gelijk zal zijn aan de historische gegevens. Omdat de 

koelwaterinname en de koelwaterinlaat veel kleiner is dan de inlaten waarbij onderzoek is 

gedaan en geen significants effecten zijn gevonden, kan geconcludeerd worden dat de 

inzuiging door AZN-5 geen significant negatieve effecten zal hebben op de vispopulaties in 

de Westelijke insteekhaven. Uitgangspunt is wel dat het ontwerp en de bouw van de nieuwe 

koelwaterinlaat zo visvriendelijk zal zijn en conform de BREF richtlijnen wordt uitgevoerd. De 

nieuwe inlaat wordt ontworpen conform de BAT-aspecten zoals genoemd in de BREF

koelwater. Na inbedrijfname kan vastgesteld worden wat de daadwerkelijke visinzuiging is 

(welke soorten worden ingezogen en in welke hoeveelheden). 

3.5 Effecten op vogels 

3.5.1 Kwalificerende soorten van het Hollandsch Diep 

Het Hollandsch Diep is als specials beschermingszone gekwalificeerd onder de Vogelrichtlijn 

vanwege het voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen van de grauwe gans die het 

gebied benut als overwinteringsgebied en/of rustplaats. Daarnaast is het aangewezen 

gebied ook van betekenis voor een aantal andere vogelsoorten die er in behoorlijke aantallen 

voorkomen (zie onderstaande lijst). De biotopen van deze zogenaamde begrenzingssoorten 

hebben mede de begrenzing van het gebied bepaald. 
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Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten (niet-broedvogels) van het Hollandsch Diep: 

- A034 Lepelaar 

- A041 Kolgans 

- A043 Grauwe gans 

- A045 Brandgans 

- AOSO Smient 

- A051 Krakeend 

- A053 Wilde eend 

- A061 Kuifeend. 

Deze soorten kunnen overigens wel in het gebied tot broeden kunnen komen. Tientallen 

Lepelaars broeden bijvoorbeeld in het gebied. 

De opwarming van oppervlaktewater zal geen direct effect hebben op deze vogelsoorten. 

Effecten zijn te verwachten via indirecte mechanismen, zoals voedselvoorziening en het 

voorkomen van ziekte als botulisme. 

Voor de volgende soorten is het Hollands Diep aangewezen als foerageergebied: Lepelaar, 

Krakeend, Wilde eend en Kuifeend. Voor de soorten Kolgans, Grauwe gans, Brandgans en 

Smient is het Hollands Diep aangewezen voor zowel foerageergebied als rustgebied. 

Lepelaar 

De Lepelaar 1s 1n Nederland een trek- en een broedvogel. Ze broeden in moerassige 

gebieden, in dichte rietkragen of in moeilijk bereikbare bomen en struiken. Het voedsel 

bestaat uit stekelbaarzen, kleine witvis, garnalen en andere kleine waterdieren die in ondiep 

water en sloten wordt gezocht. Na een sterke achteruitgang is de soort weer in opkomst. De 

meest recente tellingen wijzen inmiddels uit dat er meer dan 1547 paren lepelaars in 

Nederland broeden waarvan 58 broedvogels in het beschermd gebied het Hollands Diep. 

(Sovon, Vogelonderzoek 2004). Als niet-broedvogel komen geen exemplaren voor. 

(SOVON/CBS, periode 1999-2004). De Lepelaar wordt veelvuldig foeragerend en rustend 

waargenomen in de Alberts-, Pieters- en Leenderspolder (APL-polder) waar grote plassen 

aanwezig zijn. (webpagina www. waarneming.nl). 

Ganzen en eenden 

Grauwe gans, kolgans, brandgans en smient gebruiken de Hoogezandsche Gorzen en de 

gorzen tussen Willemstad en Noordschans als voedselgebieden. Buiten de Natura2000-

gebied Hollands Diep foerageren de ganzen in de Hoeksche Waard (Oudeland van Strijen) 

en ook op weilanden die in agrarisch gebruik zijn, omdat het gras als gevolg van bemesting 
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een hoge voedingswaarde kent. De ganzen gebruiken de omgeving van de Sasseplaat en 

het eiland Sassenplaat, de ondiepwaterzone voor de Hoogezandsche Gorzen en de 

Ventjagersplaten (sbz Haringvliet) als slaapplaatsen. De Sassenplaat (eiland en omdijkt 

water) zal de komende jaren warden verstoord door de aanleg van een omvangrijk 

baggerdepot voor zwaar verontreinigd slib. Nadat het baggerdepot is opgevuld, zal het 

warden afgewerkt als natuurgebied. 

De overige eendensoorten (krakeend, wilde eend, kuifeend), die het gebied als rustplaats en/ 

of voedselgebied benutten, warden vooral in de ondiepe oeverzones aangetroffen. De 

smient, krakeend en wilde eend zijn planteneters, de kuifeend heeft de bodemfauna als 

voedselbron. 

Ter hoogte van de koelwateruitlaat van het AZN/Essent en het riviergedeelte welke onder 

invloed staat van het koelwater omvat alleen geschikt foerageerbiotoop voor de krakeend, 

wilde eend en de kuifeend. De meest kwetsbare van deze drie soorten is de kuifeend 

aangezien deze duikeend afhankelijk is van dierlijk voedsel in of op de bodem. 

Kuifeend 

De Kuifeend (Aythya fuligula) prefereert zoete, niet al te diepe wateren. Open zee en zout 

wateren warden gemeden, maar in de brakke wateren in het Deltagebied komt de soort wel 

voor, mits er niet te veel golfslag is. De soort zoekt overwegend 's nachts naar voedsel, 

waarbij tot op enkele meters diepte wordt gefoerageerd op ongewervelde dieren (vooral 

driehoeksmosselen) en in mindere mate op plantenmateriaal. Van juli tot september 

bevinden zich vooral langs de randen van het IJssel- en Markermeer grate groepen om te 

ruien. Vanaf oktober nemen de aantallen in het Haringvliet, het Hollands Diep, de Biesbosch, 

langs de grate rivieren en op verschillende plassen in het westen van het land sterk toe. 's 

Winters bevindt het merendeel zich in het IJsselmeergebied en daarnaast in het Deltagebied, 

het rivierengebied en andere wateren. Bij strenge vorst wijken vele uit van het IJssel

meergebied naar het Delta- en rivierengebied. De dagrustplaatsen kunnen zich tot op vele 

kilometers (gemiddeld 3-5 km en maximaal 15 km) van de foerageergebieden bevinden en 

bestaan uit rustige, redelijk windstille wateren. 
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3.5.2 Effect temperatuur koelwaterlozing 

De mogelijke effecten van de koelwaterlozing op de Kuifeend betreft een 1-graad opwarming 

(natuurlijke opwarming) van de Noordoever (oever van de plaat van het land van Essche) en 

overige door de lozing be'invloede deel van het Vogelrichtijngebied Hollandsch Diep, zoals 

de Sassenplaat, waar geen extreme temperaturen > 30 graden worden bereikt. Voor de 

overige soorten (planteneters) zijn geen effecten te verwachten vanwege de periode van 

aanwezigheid en foerageergebied (deze komen met name op het land voor). Omdat van de 

in de Vogelrichtlijn genoemde vogelsoorten alleen de Kuifeend mogelijk be'invloed wordt 

door de warmwaterlozing, wordt deze tevens als voorbeeld genoemd voor overige, niet in de 

Vogelrichtlijn genoemde vis- en benthosetende vogelsoorten. 

De Noordoever wordt niet door de gezamenlijke koelwaterlozing van AZN!WKC Moerdijk 

be'invloed. De met de modellering aangetroffen temperatuurverhoging wordt veroorzaakt 

door natuurlijke opwarming en is dus niet te vermijden. Voor de Kuifeend zijn geen directe 

effecten door de opwarming te verwachten door hun afwezigheid in de periode dat door de 

koelwaterlozing en natuurlijke opwarming de stijging van de temperatuur mogelijk kritiek 

wordt. Ook indirect wordt enig effect niet verwacht. lndirecte effecten van temperatuur op 

vogels beperkt zich tot eventueel verschuiving in voedselaanbod en voorkomen van 

botulisme. Betreft het voedsel (aanwezigheid ongewervelden tot enkele meters diepte) wordt 

geen effect verwacht, omdat dit niet be'invloedt wordt door de koelwaterpluim, cq natuurlijke 

opwarming. De natuurlijke opwarming beperkt zich met name tot de bovenste waterlaag. 

Voor de Kuifeend kunnen negatieve effecten door de koelwaterlozing worden uitgesloten. Dit 

betekent tevens dat negatieve effecten uitgesloten zijn voor de overige kwalificerende 

soorten en vis- en benthosetende vogelsoorten die niet onder de vogelrichtlijn vallen. 

3.5.3 Botulisme 

Bij overschrijding van de 30 °C grens is er door een hoge lozingstemperatuur mogelijk een 

vergroot risico met betrekking tot het voorkomen van botulisme. Botulisme treedt op in 

kadavers die in water drijven. Bij zuurstofloosheid van het water en hoge temperaturen is de 

productie van toxine hoog en daarom wordt botulisme gezien als een potentieel gevaar in 

warme zomers. Voor toxineproductie moet voldaan zijn aan de volgende eisen: 

1 aanwezigheid van bacterien en kadavers 

2 anaeroob milieu 

3 aanwezigheid van eiwitten 

4 voldoende hoge temperatuur. 
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- aanwezigheid kadaver. Deze moet ten minste enkele dagen binnen het gebied met een 

concentratie watervogels blijven. 

Door Haagsma (1987) is de invloed van de temperatuur op de toxineproductie in cultures 

van acht stammen van C. botulinum type C onderzocht. De incubatietemperaturen van de 

cultures waren 12,5 °C, 15 °C, 20 °C. De toxineproductie in de tijd werd vergeleken met 

controlecultures, ge'incubeerd bij 30 °C. Een toxineniveau van 20 000 MLD/ml (MLD = 
mouse lethal dose), bij 20 °C bereikt na 6 dagen, is in principe hoog genoeg om bij de taling, 

als meest gevoelige watervogel, botulisme te veroorzaken. Dit zal nog niet tot een epidemie 

leiden. Bij 30 °C wordt het toxineniveau van 20 000 MLD/ml na 3 dagen bereikt. Een 

toxineniveau van 200 000 MLD/ml, een niveau dat voor de meeste watervogels gevaarlijk is, 

wordt bij 20 °C na 9 dagen en bij 30 °C na 5 dagen bereikt. Haagsma heeft geen onderzoek 

gedaan naar toxineproductie bij temperaturen van meer dan 30 °C. 

Bij een verhoging van de watertemperatuur van 30 °C tot 32 °C treedt de eerste toxine

productie niet eerder in, maar de maximum groeisnelheid van de bacterie wordt een kleine 

halve dag eerder bereikt en de maximum toxineproductie wordt 3 tot 4 dagen eerder bereikt. 

Er kan worden geschat dat bij een verhoging van de watertemperatuur van 30 °C tot 32 °C 

een voor de meeste watervogels gevaarlijk toxineniveau wordt bereikt in 4 dagen in plaats 

van in 5 dagen. 

De factoren die botulisme in uitlaatgebieden bevorderen zijn: 

- de oeversituatie en de afvoer. bestaat de kans dat een kadaver dat in het 

koelwaterlozingsgebied terecht is gekomen hier langdurig, meer dan drie dagen bij een 

lozingstemperatuur van 32 °C of meer dan vier dagen bij een lozingstemperatuur van 

30 °C, binnen het meetbaar opgewarmde gebied blijft 

watervoge/concentraties: zijn er voldoende watervogels in het koelwaterlozingsgebied 

aanwezig om bij aanwezigheid van een kadaver waarin zich na enige dagen toxine heeft 

gevormd tot een botulisme-uitbraak kan leiden. 

Het gebied direct bij het koelwaterlozingspunt is niet aantrekkelijk voor rustende watervogels 

door de daar heersende koelwaterstroom. Ook eventueel hier terechtgekomen kadavers 

spoelen snel weg. De kans dat een kadaver van een watervogel in een ondiepe oeverzone 

gedurende enige tijd in dit warme water blijft drijven is aanzienlijk grater dan dat een kadaver 

langdurig in het koelwaterlozingsgebied bij een koelwateruitlaat blijft drijven. Kadavers die bij 
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de inlaat drijven komen op de zeven terecht en worden met het overige grofvuil verwijderd en 

afgevoerd. De directe omgeving rond de uitlaat van AZN/WKC Moerdijk lijkt dus niet gevoelig 

voor (de ontwikkeling van) botulisme. 

Door de koelwaterlozing door AZN (welke een kleine bijdrage heeft aan de totale lozing op 

de locatie) zal het water binnen de be'invloedde zone niet boven de 30 °C stijgen. De 

verhoging van de kans op botulisme door een temperatuurverhoging van 30 °C tot 32 °C is 

dus zeer gering. lndien onder extreme omstandigheden de temperatuur tot 30 °C stijgt, moet 

deze minimaal 5 dagen blijven bestaan voordat voor vogels gevaarlijke toxineniveau bereikt 

kunnen worden, mits tevens aan de overige voorwaarden wordt voldaan: aanwezigheid van 

bacterien en kadavers, anaeroob milieu, aanwezigheid van eiwitten en concentraties van 

watervogels. De kadaver moeten tevens ten minste enkele dagen binnen het gebied met een 

concentratie watervogels blijven. In het uitlaatgebied van de komen 's zomers geen 

vogelconcentraties voor. Tevens is er een goede doorstroming van het Hollandsch Diep, 

waardoor lokale zuurstofarme situaties zich niet voor zullen doen. Voor het uitlaatgebied van 

AZN/WKC Moerdijk kan uitgesloten worden dat botulisme op zal treden. 

3.5.4 Samenvatting 

Op de genoemde kwalificerende vogelsoorten zijn geen directe effecten door deze 

opwarming te verwachten. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de afhankelijkheid van de 

soorten van water (meeste verblijven en foerageren op het land) en afwezigheid van vogels 

in de periode dat door de koelwaterlozing de stijging van de temperatuur mogelijk kritiek 

wordt. Voor de Kuifeend worden geen directe en indirecte effecten verwacht. lndirecte 

effecten van temperatuur beperkt zich tot eventueel verschuiving in voedselaanbod en 

voorkomen van botulisme. Betreft het voedsel (aanwezigheid ongewervelden tot enkele 

meters diepte) wordt geen effect verwacht, omdat dit niet be'invloedt worden door de 

koelwaterpluim, cq natuurlijke opwarming. Verwacht wordt dat de natuurlijke opwarming zich 

beperkt tot de bovenste waterlaag. Ook mogelijke effecten van botulisme worden in dit 

gebied niet verwacht vanwege voldoende doorstroming. 
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4 KOELWATERCONDITIONERING 

4.1 Algemeen 

Op de voorziene locatie is het te verwachten aangroeiorganisme de driehoeksmosselen 

Dreissena polymorpha (Zebra-mossel) en de nieuwe soort Dreissena bugensis (Quagga

mossel), maar ook kortmosselen (Corbicu/a sp.) zullen aanwezig zijn (deze hechten zich niet 

vast met byssusdraden). Naast deze "macrofouling"-organismen is ook de "microfouling", de 

bacteriele aangroei van belang. In de praktijk uit zich de bacteriele aangroei als een slijmerige 

laag, ook wel "biofilm" genoemd, die in omvang sterk kan wisselen. De biofilm is het gehele 

jaar aanwezig. De effecten van "biofilms" zijn vermindering van warmteoverdracht, toename 

van weerstand en verandering van condities aan materiaal-oppervlakken die kunnen leiden tot 

een toename in corrosiesnelheid (MIC). Voor een optimale bedrijfsvoering is het van belang 

dat het koeloppervlak en overige oppervlakken vrij zijn van biofilm. 

Ter voorkoming van aangroei in het koelwatersysteem van AZN, wordt voor de voorgenomen 

activiteit in het MER voor een conditionering van het koelwater ter bestrijding van macrofouling 

gedacht aan Pulse-Chlorination of Thermoshock, en ter bestrijding van microfouling (biofilm) 

door toepassing van een dagelijkse chloordosering van 1 uur. Deze methoden worden 

hieronder toegelicht. 

4.2 Bestrijding microfouling 

De koelwaterzijde van de condenser en koelers staat vooral bloot aan afzetting van 

(an)organische bestanddelen, sedimentatie van zand en kleideeltjes en aan biologische 

aangroei, met name bacteriele slijmvorming (microfouling of biofilm). Deze afzettingen 

verhinderen een goede warmteoverdracht. 

Door dosering van Na-hypochloriet wordt de biofilm effectief bestreden en verwijderd. Er wordt 

voorlopig gedacht gedurende 1 uur per etmaal Na-hypochloriet (15%-oplossing) te doseren 

met een concentratie van maximaal 0,5 mg/I FO (Free Oxidant) als Cb, gemeten direct voor de 

condenser. Het BREF-koelwater gaat uit van een concentratie van < 0, 1 mg/I tot 0,5 mg/I met 

een 24-uurgemiddelde van 0,2 mg/I aan de uitlaat van het koelwatersysteem. Het koelsysteem 

wordt zo ontworpen dat er nauwelijks scherpe bochten en dode hoeken in de leidingen zitten. 

De dosering van hypochloriet zal de vorming van biofilm tot een minimum beperken. De 

dosering tegen microufouling zal, indien voor bestrijding van macrofouling thermoshock wordt 

toegepast, het gehele jaar plaatsvinden. lndien voor bestrijding van macrofouling Pulse

Chlorination wordt toegepast zal de dagelijkse 1-uurs chlorering tegen microfouling eveneens 
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het gehele jaar zijn, behalve in de periode van 2 a 3 weken dat Pulse-Chlorination wordt 

toegepast. 

Om een concentratie van maximaal 0,5 mg/I FO (Free Oxidant) als Cl2, gemeten direct voor de 

condenser te verkrijgen, zal naar waarschijnlijkheid een initiele dosering in de ordegrootte van 

1 mg/L moeten plaatsvinden. Deze initiele concentratie is afhankelijk van het demand van het 

water en zal echter in de praktijk nader vastgesteld moeten worden. Voor de verder 

berekening wordt in ieder geval uitgegaan van 1 mg/L. 

Met een koelwaterstroom van 2,056 m3/s (7.400 m3/hr) en een initiele concentratie van 1 mg/L 

FO (gemeten als Cb) voor 1 uur per 24 uur is de hoeveelheid hypochloriet ongeveer 49,3 kg 

(15% oplossing) per dag (7.400 x 1 mg= 7,4 kg Cb/hr; 7,4 x (100/15) = -49,3 kg). De dosering 

kan hooguit oplopen tot twee uur per 24 uur, als blijkt dat 1 uur niet genoeg is. Als de lijn in 

bedrijf is, zal het hypochlorietverbruik worden gemeten en aangepast indien de vrij chloor

concentratie in de uitlaat hoger is dan 0,2 mg/I. 

Het koelwater zal regelmatig worden geanalyseerd op biologische aangroei en concentratie 

actief chloor (FO) door middel van handmetingen. De aanwezigheid van microfouling wordt 

gemeten via warmteoverdracht (k waarde). Monitoring van chloorconcentraties zal on line 

plaatsvinden met een chloormonitor. 

4.3 Bestrijding macrofouling 

4.3.1 Toepassing van chloordosering 

Bij zoetwater gekoelde doorstroom koelsystemen wordt over het algemeen een eenmalige 

chloreringsperiode in het najaar toegepast. Deze zogenaamde najaarschlorering wordt 

uitgevoerd in september - oktober en duurt in het algemeen 2 - 3 weken. 

Het aanbod en de groeisnelheid van driehoeksmosselen (Zebra-mossel) is over het 

algemeen zodanig dat met een choreringsperiode aan het einde van het mosselseizoen kan 

worden volstaan. Tijdens het mosselseizoen uuni - september) wordt aangroei in het 

koelwaterinlaatsysteem toegestaan. Deze aangroei wordt in het najaar gedood door de 

eenmalige chlorering, met een concentratie van maximaal 0,5 mg/I als Cl2 FO gemeten voor 

de condenser .. Dit levert geen problemen op voor de bedrijfsvoering omdat de mosselen dan 

nog zo klein zijn dat ze de condensorpijpen kunnen passeren. De chlorering voor het doden 

van de afgezette mosselen wordt medio september - begin oktober uitgevoerd omdat: 
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- de watertemperatuur in deze periode nog vrij hoog is (circa 18 °C), waardoor de 

chloreringsperiode beperkt kan blijven. Bij een lagere temperatuur neemt de effectiviteit 

van de chloordosering af 

- als er een tweede broedval plaats vindt in het najaar krijgen de mosselbroedjes geen 

mogelijkheid zich vast te hechten vanwege de chorering. 

Alleen als er een zeer massale broedval optreedt waardoor de mosselen zich aan elkaar 

vasthechten (clusteren) en/of bij een zeer snelle groei van de mosselen zal een extra 

chloreringsperiode nodig zijn. Deze extra dosering wordt uitgevoerd in de periods eind juli -

begin augustus. 

Over de nieuwe mosselsoort, de Quagga-mossel (Dreissena bugensis), zijn geen gegevens 

bekend over de effectiviteit van chloordosering. Dit is een lacune in kennis en zou nader 

uitgezocht moeten worden. 

4.3.1.1 Pulse-Chlorination 

Voor de dosering van Na-hypochloriet is het BAT om Pulse-Chlorination toe te passen. Bij 

deze methods wordt effectief slechts de helft van de tijd gedoseerd. Het principe resulteert in 

een effectieve bestrijding van mosselen en andere macrofouling-organismen. 

Met een koelwaterstroom van 2,056 m3/s en een initiele concentratie van 1 mg/L Cl2 voor 12 

uur per 24 uur is de hoeveelheid hypochloriet ongeveer 592 kg (15% oplossing) per dag (7.400 

x 1 mg = 7,4 kg C'2/hr; 7,4 x (100/15) = -49,3 kg x 12 = 592 kg). Als de verbrandingslijn in 

bedrijf is, zal het hypochlorietverbruik worden gemeten en aangepast indien de vrij 

chloorconcentratie in de uitlaat hoger is dan 0,2 mg/I. 

De aanwezigheid van macrofouling (driehoeksmosselen) en de effectiviteit van de bestrijding 

zal in de tijd gevolgd moeten worden. Hiertoe is de KEMA Biofouling Monitor een zeer 

geschikte methode. 

4.3.1.2 Milieueffect van chloordosering 

De milieu-invloed van koelwaterchlorering is tweeledig: 

- er is een acuut toxisch effect van het totaal aan werkzaam chloor (TAO = Total Residual 

Oxidant) hetgeen noodzakelijk is voor aangroeibestrijding 

- er is mogelijk een effect van het totaal gevormde chloreringsbijproducten (CBP's). 
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De RIZA-nota 96.036 "Het gebruik van biociden in recirculatiesystemen" geeft aan dat de 

berekende MTR voor chloorbleekloog 0,3 µg/L is (op grand van de data aangeleverd door de 

leverancier) en dat deze MTR overschreden zal warden in de dagelijkse praktijk van chlorering. 

In laboratoriumproeven waarbij vissen de chlorering niet kunnen ontwijken ligt de LC50 (96 

uur) in de range van 0,023 tot 5,3 mg/L. In de vrije natuur vertoont vis ontwijkingsgedrag bij 

concentraties > 0,05 mg/L. Steeds moet hierbij in ogenschouw worden genomen dat de 

Biesbosch een hoog gehalte heeft aan oxideerbare stoffen (ammonium, organisch materiaal 

en sediment) waardoor de actieve chloorcomponenten zeer snel weg oxideren. 

De belangrijkste verbinding die gevormd wordt is mono- en di-chlooramine welke minder 

toxisch zijn dan de vrij chloorverbindingen. Dit feit tezamen met de verdunning in het 

ontvangende water zal de acute toxiciteit verwaarloosbaar maken. 

Het koelwaterdebiet van maximaal 2,056 m3/s dat tijdens pulse-chlorering gedurende 2 a 3 

weken voor 50% van de tijd wordt gechloreerd en gedurende de overige periode 1 uur per dag, 

is slechts een zeer kleine fractie van de totale hoeveelheid water aanwezig in het Hollandsch 

Diep dat ook nog heen en weer schuift. Tevens wordt het door AZN geloosde koelwater 

'verdund' door de naastgelegen lozing van de WKC Moerdijk. Dit wordt ge'lllustreerd door de 

resultaten van de koelwatermodellering die laten zien dat de toegevoegde warmtelast 

nauwelijks terug te vinden is binnen het reeds bestaande beeld van warmtelozing. De lozing 

2,056 m3/s met een l1 T van 7 °C betekent dat de mengzone nauwelijks toeneemt maar ook dat 

het aanwezige chloor als FO en TRO snel zal wegreageren. Tevens is er een heel lange 

uitlaatleiding, waardoor langere tijd aanwezig is voor het aanwezige chloor om weg te reageren 

(demand van het koelwater). Hierdoor zal op einde pijp een, en in de praktijk nog vast te 

stellen, lage concentratie FO/TRO aanwezig zijn. 

Een deel <1 % zal reageren met organische verbindingen en de CBP's vormen waarbij 

chloroform (synoniem voor trichloormethaan) de belangrijkste component is. De milieu

kwaliteitseis in oppervlaktewater (MTR) voor chloroform is 590 µg/L en de streefwaarde (SW) 6 

µg/L. De vorming van CBP's is onvermijdelijk, maar de in het koelwater gevormde 

concentraties zullen laag zijn in de orde van enkele µg/L en de vracht op jaarbasis is gering 

juist door de ontwikkelde uitgekiende chloreringstechniek en beperkte totale doseerperiode 

gedurende het jaar. Daarnaast vindt er een grote opmenging plaats nadat het koelwater 

geloosd wordt. Verwacht kan worden dat de geloosde concentratie chloroform beduidend lager 

zal zijn dan de MTR en SW. Meetbare etfecten op de biota door CBP's binnen de hier gekozen 

opzet voor de chlorering zijn dan ook niet te verwachten, immers chronische blootstelling aan 

CBP's zal niet optreden. Onderzoek uitgevoerd aan zeewatercentrales in 1992 1995 (Jenner et 

al., 1996; Taylor, 2006) waarbij naar bromoform is gekeken, toonde aan dat na langdurige 
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blootstelling geen veranderingen werden waargenomen in lever enzym activiteit en dat 

bromoform geaccumuleerd in vetweefsel van vissen direct weer verdween na overplaatsing in 

bromoformvrij water. In de Nederlandse prioritaire-stoffenlijst 2006 (november 2006), wordt 

voor chloroform dan ook aangegeven dat het voor water geen probleemstof is. 

Overigens, de vorming van gechloreerde verbindingen is geen abiotisch gebeuren. Uit werk 

van Hoekstra en De Leer (1994) blijkt dat de 50% van de adsorbeerbare gechloreerde 

verbindingen in de Rijn van natuurlijke oorsprong zijn. 

Chloroform (CHCl3) vervluchtigt snel uit het water naar de atmosfeer. De halfwaardetijd (tijd die 

nodig is om in het water de concentratie te halveren) is vastgesteld op 36 uur in een grote rivier 

en 40 uur in een relatief ondiep water. Chloroform degradeert in de atmosfeer door fotolyse, 

terwijl de processen die in het water verwijdering veroorzaken (hydrolyse, fotodegradatie, 

biodegradatie) verwaarloosbaar zijn. Gezien de snelle verwijdering in stromende wateren 

(bijvoorbeeld Hollandsch Diep), de geringe koelwaterstroom ten opzichte van het ontvangende 

water en het feit dat chloroform zich in de pluim bevindt die zich voornamelijk aan het 

wateroppervlak bevindt, zal binnen een kort tijdsbestek het gevormde chloroform zijn 

verdwenen. 

4.3.2 Toepassing van Thermoshock 

Het BREF lndustriele Koelsystemen (IPPC) geeft als BAT Pulse-Chlorering. In hetzelfde BREF 

wordt slechts op twee plaatsen over ''thermal shock" gesproken. Seide keren in annex Ill en 

XII, waarbij annex Ill over lekkage handelt in warmtewisselaars ten gevolge van plotselinge 

thermische verhogingen. In annex XII wordt duidelijk in de conclusies gesteld dat 

"thermoshock" geen oplossing is voor de eliminatie van biofilm. Thermoshock meet dan ook 

altijd in samenhang met een Taproggesysteem of chloordosering worden ontworpen om een 

optimale warmteoverdracht in de condensers te garanderen. Dit geldt alleen voor de 

condensers, overige onderdelen van het koelwatersysteem worden niet 'schoongehouden' van 

biofilm door thermoshock. 

In eerste instantie lijkt de "thermoshock" methode een relatief simpele techniek welke evenwel 

voor het bereiken van de benodigde 40°C technische aanpassingen behoeft om de integriteit 

van het koelsysteem (= hoofdkoelwater- en hulpkoelwatersysteem) te waarborgen. Een nadeel 

is dat gedurende tenminste een halve dag een sterk verhoogde warmtelast meet worden 

opgevangen in het watersysteem. Echter, emstige milieueffecten door ''thermoshocken" zijn tot 

op heden nooit aangetoond en met name niet op de kwetsbare bodemfauna en vispopulaties. 
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Bij de thermische bestrijdingsmethode voor Dreissena polymorpha (de Driehoeksmossel) 

wordt het koelwater opgewarmd tot tegen de 35°C gedurende circa 2 uur. Het is van belang 

dat de temperatuur stijgt met een snelheid van -0,2°C per minuut om het gewenste effect te 

krijgen. De totale periode waarin extra opgewarmd koelwater wordt geloosd tijdens een 

"thermoshock" ligt daardoor rand een halve dag. 

De extra temperatuursverhoging bij thermoshock heeft mechanische consequenties voor het 

leidingsysteem, daar de uitzetting bij de plotselinge hogere temperatuur aanzienlijk kan zijn. 

Door de hoge watertemperatuur warden de afgezette mosselen gedood. Onder zoetwater 

condities zal de 'thermische bestrijding' circa 1 - 2 keer per jaar moeten warden uitgevoerd. In 

ieder geval zo vaak dat mosselen (de mosselen laten in hun geheel las nadat de 

byssusdraden verteerd zijn) nog klein genoeg zijn om warmtewisselaars te passeren. De 

thermische bestrijdingsmethode wordt in Nederland redelijk succesvol toegepast bij de 

zeewatercentrales Eemscentrale en Delesto Delfzijl en bij de zoetwatercentrales Diemen en 

WKC-Moerdijk. 

Reeds in een vraeg stadium van de ontwerpfase van het koelwatersysteem moet een 

beslissing warden genomen over ''thermoshocken" omdat een recirculatieleiding noodzakelijk 

is. Lange leidingen zullen de tijdsduur van de behandeling verlengen. Met het toenemen van 

de lengte neemt de behandeltijd kwadratisch toe. Oorzaak is dat de aangroei op de wanden 

zit, de volledige koelwatermassa opgewarmd moet warden en de warmte in de organismen 

moet doordringen. De kosten voor extra leidingen om recirculatie van het opgewarmde 

koelwater mogelijk te maken en zo in zo kart mogelijke tijd de gewenste 40°C te behalen, zijn 

hoog. 

De kosten betreffen aanleg van de leiding, inclusief appendage et cetera. De jaarlijkse kosten 

van afschrijving, rente, verzekering en onderhoud zijn daarmee hoog. Gedurende de tijd van 

het thermoshocken (6 uur per keer) moet de belasting van de verbrandingslijn warden 

teruggebracht (mogelijk tot 50%) om niet te grate watermassa's te hoeven circuleren, de 

temperatuur in de hand te houden en kosten te beperken. Omdat de werkzaamheden toch 

nogal enige tijd in beslag nemen, kunnen deze werkzaamheden het goedkoopst gedurende 

perioden met beperkte afvalverwerking warden uitgevoerd. Tevens zorgt een hogere 

condensor inlaattemperatuur voor een lagere lff en daardoor lage drukval in de condenser, 

waardoor de efficientie van de installatie sterk verlaagd wordt en is een onnodig hoge belasting 

nodig om de temperatuur van het koelwater te handhaven. 
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4.4 Conclusie koelwaterconditionering 

Samengevat kan gesteld warden dat bij dosering van Na-hypochloriet voor de bestrijding van 

macrofouling, acute toxische effecten in de vorm vissterfte tijdens normale bedrijfsvoering bij 

toepassen van Pulse-Chlorination nooit zijn waargenomen en dat (sub)chronische effecten niet 

direct te verwachten zijn door de voorgenomen wijze van chlorering. De geloosde concentratie 

chloor bij dosering gedurende 1 uur per dag valt volledig weg nadat het geloosd is. 

Doordat Pulse-Chlorination geen effecten heeft voor de ecologie en de kosten aanzienlijk lager 

zijn in vergelijking tot thermoshock, wordt voor de nieuwe verbrandingslijn van AZN Pulse

Chlorination geadviseerd. 
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5 TOETSING AAN BREF KOELWATER 

In het kader van de IPPC-richtlijn (zie paragraaf 3.2.5.2) is een BREF-referentiedocument 

uitgebracht met betrekking tot industriele koelsystemen (IPPC, 2000). Het koelsysteem van 

de AZN moet met deze BREF in overeenstemming zijn. Het Reference Document on the 

application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems van December 2001 

(EIPPCB, 2000) beschrijft de Best beschikbare technieken voor industriele koeling. De BREF 

benadrukt dat de keuze van het koelsysteem afhangt van de locale omstandigheden en dat 

de verschillende emissies van koelsystemen goed tegen elkaar afgewogen moeten worden. 

Voorop staat de focus op een zo hoog mogelijke overall efficiency. Dit betekent onder meer 

een laag (elektrisch) verbruik per gekoelde hoeveelheid warmte. Het BREF-document ten 

aanzien van koelsystemen geeft aan dat voor rivierlocaties doorstroomkoeling als BAT kan 

worden beschouwd in verband met de beschikbaarheid van grote hoeveelheden koelwater 

en daardoor de lage effecten op het aquatisch milieu. Voorts zijn bij dergelijke systemen het 

energierendement hoger en de geluidemissie lager. 
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BIJLAGE A NIEUWE BEOORDELINGSSYSTEMATIEK 
WARMTELOZINGEN 

Een werkgroep van de voormalige Commissie lntegraal Waterbeheer, thans Landelijk 

Bestuurlijk Overleg Water, heeft sinds begin 2002 gewerkt aan de beschrijving van de 

uitgangspunten om te komen tot een 'beoordelingssystematiek warmtelozingen', nu bekend 

als 'beoordelingssystematiek koelwater'. 

De volgende uitgangspunten werden geformuleerd: 

het handhaven van een hoog beschermingsniveau gedurende de kwetsbare biologische 

lente met de nadruk op vis en met name op vislarven 

het incorporeren van het dynamische stromings- en afkoelingsgedrag van artificieel 

opgewarmd oppervlaktewater. 

Beoordelingscriteria van de systematiek zijn onttrekking, lokale mengzone (deel van het 

watersysteem in de nabijheid van een lozingspunt dat door een warmtelozing op een 

temperatuur van meer dan 30°C is gebracht) en opwarming in algemene zin. De systematiek 

sluit aan bij de waterkwaliteitsaanpak voor warmte, waarbij de mate van be'invloeding van 

het oppervlaktewater bepalend is voor de beoordeling van de lozing. Uitgangspunt hierbij is 

dat lozingen geen effecten mogen hebben voor het aquatische milieu. 

Met de toepassing van de nieuwe systematiek in de praktijk moet nog de nodige ervaring 

worden opgedaan. Tevens leven er nog een aantal vragen rond de toepassing van de 

systematiek in de praktijk. Momenteel wordt door RWS in samenwerking met de E

productiesector onderzoek uitgevoerd bij twee centrales naar de invloed van 

koelwaterpluimen op het gedrag van vissen onder extreme warme omstandigheden. Tevens 

zijn op basis van een literatuurstudie de paaihabitats van de belangrijkste Elektriciteits

centrales in Nederland in kaart gebracht. Een draft versie is gereed en tezamen met de 

opgedane ervaringen met de nieuwe systematiek kan dit als input worden gebruikt voor de 

evaluatie van de systematiek na de zomer van 2006. 

Beoordelingssystematiek 

Het op grote schaal onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van keeling kan het 

aquatische milieu schade toebrengen. Koelwateronttrekking kan alleen leiden tot nadelige 

effecten op de populatieniveau van organismen in het watersysteem waaruit het water wordt 

onttrokken als organismen die gevoelig zijn voor inzuiging, bijvoorbeeld vislarven en 

juveniele vis, daadwerkelijk in het watersysteem aanwezig zijn. 
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Onttrekkingen dienen (bij voorkeur) niet plaats te vinden in paaigebieden, opgroeigebieden 

voor juveniele vis en trekroutes. Om er voor te zorgen dat aangezogen vis weer wordt 

teruggevoerd naar het oppervlaktewater dient een goed functionerend visafvoersysteem te 

warden gebruikt. Dit is uiteraard eenvoudiger te realiseren bij nieuwe locaties dan bij 

bestaande, omdat bij nieuwbouw de opties nog open liggen en er nog niet is ge"lnvesteerd. 

Kortom oak bij onttrekkers waar dit op een minder ideale locatie plaatsvindt is een 

beoordeling wenselijk (er mag geen significante schade (op populatieniveau) optreden). 

Vislarven of juveniele vissen komen in het biologische voorjaar in paaigebieden of 

opgroeigebieden in grate getale voor. Dan zijn ze vanwege hun geringe afmeting kwetsbaar 

voor inzuiging in koelsystemen. Voor zoet oppervlaktewater wordt voor het biologisch 

voorjaar een periode van 1 maart tot 1 juni aangehouden. Voor zoute wateren is naast het 

biologische voorjaar, de periode 1 februari tot 1 mei, ook het biologische najaar, de periode 1 

september tot 1 december, van belang. Graotschalige onttrekking ten behoeve van 

koelwater in paaigebieden of opgroeigebieden van juveniele vis is in deze periodes niet 

gewenst 

Voor rivieren geldt dat er geen significante effecten mogen optreden in paaigebied en 

opgroeigebied van juveniele vis, er een goed functionerend visafvoersysteem is en het 

debiet wordt geoptimaliseerd. Het dwarsprofiel van de mengzone (gebied met een 

temperatuur boven de 30°C) mag niet grater dan 25% zijn van de totale dwarsdoorsnede. 

Voor zoete wateren is de maximum temperatuur op de rand van de mengzone vastgesteld 

op 30°C (daggemiddeld) en de MTR (Max. Toelaatbaar Risico) op 28°C welke in principe als 

bovengrens geldt voor iedere locatie buiten de mengzone. De 25% is vastgesteld om de 

passeerbaarheid voor migrerende vis in meren, rivieren te verzekeren. De mengzone zou 

moeten warden vastgesteld op lijn die haaks staat op het lozingspunt (uitlaat) (cross sectie). 
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BIJLAGE B TOELICHTING OP THREETOX 

A modelling system THREETOX simulates the transport and mixing of cooling water in both 

the freshwater and the marine environment. This code initially was developed within the 

framework of the EU-decision support system RODOS (Real-time Online Decision support 

System) for supporting the emergency response to nuclear accidents (Margvelashvili et al., 

1997, 1999; Koziy et al., 1998; Lepicard et al., 2004; Maderich et al., 2005; Monte et al., 

2006; Yuschenko et al., 2006). The model was adapted later to the problem of heat 

dispersion in surface waters (Heling et al., 2002) and was applied in many different studies 

for the heat dispersion in inland and coastal waters (Maderich et al., 2005). A 30 hydrostatic 

free-surface model describes the heat dispersion in the far-field, whereas an integral buoyant 

jet model (Lee and Choi, 2007) coupled with a far- field model can be applied to the near

field. The governing equations of hydrodynamics are Reynolds averaged equations of 

continuity and horizontal momentum and hydrostatic relation The equations of 

hydrodynamics of the far-field model are completed by equations for heat and salt transport, 

the state equation and by the k - c turbulence model. The concept of eddy 

viscosity/diffusivity is used to determine the turbulent stresses and fluxes. A state-af-art 

stability functions (Canute et al. (2001) allow accurately describe stratification effect on the 

turbulent stresses and fluxes. The horizontal turbulent viscosity and diffusivity are 

parameterized by the Smagorinsky (1963) formula. 

Special attention is paid to the parameterization of heat fluxes between water and 

atmosphere and between water and bottom sediments. The downward surface heat flux of 

solar insolation is calculated from solar radiation at the top of atmosphere and then 

corrected for relative humidity, cloudiness and inclination (Zillman, 1972; Reed, 1977). It is 

absorbed in the water column. The longwave radiation is parameterised by formula of 

Zapadka et al. (2001 ). The sensible and latent heat fluxes into the water are estimated by 

bulk formulae of Blackadar (1979). The profile of temperature in the bottom sediments is 

calculated heat conduction equation whereas parameterization of heat exchange of water 

layer and sediments describes both forced and free convection. At the land boundaries, 

except of cooling water outlets, the no-slip conditions for horizontal velocity and no-flux 

conditions for scalars are applied. A variety of open lateral boundary conditions for external 

and internal modes are used. Among others, the radiation conditions (Orlanski, 1976; 

Flather, 1976; Blumberg and Kantha, 1985) are included. 
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Wetting - and drying processes were built into the model (Oey, 2006) to describe areas 

where tide and floods play a dominant role. The model was enhanced by processes 

describing the effects of ship traffic on the dispersion of the discharge heat in stagnant 

canals. The mixed vertical coordinate system is used. The sigma coordinate in the upper 

layer can be combined with two different coordinates systems in the lower layer: a second 

sigma coordinate system or a z coordinate system. An orthogonal curvilinear horizontal grid 

with two-way nesting capabilities has been used to describe the area of interest accurately. 

The governing equations together with the boundary conditions are solved by finite difference 

techniques. The model equations are solved on an Arakawa C grid with all scalars located at 

the cell centroid, while the velocity components are defined at the centre of the cell faces. 

The temporal differencing is a second order leap-frog scheme with the Asselin filter. The 

vertically integrated equations of continuity and momentum (external mode) are separated 

from the equations for the vertical structure of the flow (internal mode). Splitting on the 

external and internal modes was utilized following Blumberg and Mellor (1987). The 20 

equations for the external mode were solved explicitly, whereas 30 velocity and scalar fields 

(temperature, salinity, turbulent quantities) were computed semi-implicitly with larger internal 

step. The implicit treatment of the vertical viscosity and diffusion terms is used, whereas 

advective terms, horizontal viscosity and diffusion are computed on the previous time step. 

The advection of scalars is approximated by the high order TVO scheme (van Leer, 1979). 

The problem of heat conduction in the bottom sediments was solved by an explicit finite

difference method at each internal time step. The parallelization of the code was realized 

using MPI standard. A computational domain was horizontally partitioned on a set of smaller 

overlapped sub-domains to divide computational work among processors. 

1. Blackadar A. 1979. High resolution models of the planetary boundary layer. In Advances 
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and Briech: NY; 50-85. 
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Referentie tekeningen bij bet brandpreventieplan zijn: 

Tekening 0 SGA 68 D 1311 
Trace· hydrantenleiding 

Tekening 0 SGA 63 E 1401 
Brandwater pompen 

Tekening 0 SGA 63 D 1402 
Brandwaterpompruimte 

Tekening · 0 SGA 63 D 1403 
Brandleidingen 0.000 + Centraal Gebouw 

Tekening 0 SGA 63 D 1405 
Brandleidingen 6.000/7.800+ Centraal Gebouw 

Tekening 0 SGA 63 D 1406 
Brandleidingen 10.800+ Centraal Gebouw 

Tekening 0 SGA 63 D 1407 
Brandleidingen 15.600+ Centraal Gebouw 

Tekening 0 SGA 63 D 1408 
Brandleidingen 18.800+ Centraal Gebouw 

Tekening 0 SGA 63 D 1409 
Brandleidingen 22.200 + Centraal Gebouw 

Tekening 0 SGA 63 E 1410 
Ringleiding/Slanghaspels binnen 

(· Tekening 0 SGA 63 E 1411 
1 :.~ P&ID Natte brandleidingen 

Tekening 0 SGA 63 D 1420 · 
Drage blusleiding Trappenbuis 1 (as 9/L) 

Tekeoing 0 SGA 63 D 1421 
Droge b.lusleiding Trappenhuis 2 (as 9/H) 

Tekening 0 SGA 63 D 1422 
Droge blusleiding Trappenhuis 3. (as 9/D) 

Tekening 0 SGA 63 D 1423 
Droge blusleiding Trappenhuis 1 (as 17 /L) 

Tekening 0 SGA 63 D 1424 
Droge blusleiding Trappenhuis 2 (as 17 /H) 

Re{. : PIU/390 0.5 dolc.aummu: 0 s•• 66 E l•J.l 
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N. V. Afvalverbranding Zuid-Nederland 

Referencie dokumencen bij het brandpreventieplan zijn: 

Dokument 0 CYE 66 D 1400 
Specifikatie brand meld ins ta I latie 

Dokumenc 0 S** 63 B 1403 
0.d. schuimblussystemen 

Dokumenc 0 S** 63 E l402 
O.d. gasblusinstallatie 

Dokument · 0 S ** 63 E 1400 

Dokumenc 

Dokumem 

Dokument 

Dokumenc 

Dokumeoc 

R<I.: P~l\lO 

0.d. brandwaterpompen 

0 S** 63 B 1404 
O.d. droge blusleidingen in rrappenhuizen 

0 S** 63 B 1401 
0.d. natte brandbestrijding Cencraal Gebouw 

0 VOF ll B 0080 
gevare.nzone-indeling 

0 U** 50 B 2202 
O.d. Natuurlijke ventilatie 

,Q U** 50 B 2201 
O.d. mechanische vemilacie 

0.6 

darum 31-03-1995 
specifikatie : 0 S** 66 E 1435 
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1.0 INLEIDING 

1. l Doelstelline 

1.2 

Ref. : PK.:i/J!Xl 

Het brandpreventieplan is opgesteld met het doe! de opdrachtgever, de vergunning 
verlenende instanties, de gemeentelijke Brandweer en de bij de realisatie betrokken 
partners e. a. te informeren over de te treffen voorzieningen en maatregelen ter 
voorkoming, signalering en bestrijding van brand in de nieuw te bouwen afval 
verb rand ingsinstallatie (A VI) M oerd ijk. 

Tevens geeft dit brandpreventieplan inzicht in de systemen welke noodzakelijk zijn voor 
de reafisatie van de brandbestrijdings en signalerings installaties. 
In het plan is een verdeling gemaakt in de aard van voorzieningen, zoals bouwkundige en 
konstruktieve maatregelen, brandmeld en detektie voorzieningen en brandbestrijdings 
voorzieningen. 

In dit brandpreventieplan zijn de basis brandveiligheids voorzieningen van algemene aard 
beschreven en warden de voorzieningen in de gebouwen en op terreinen aangegeven. 
In bijlage 1 "Bovengrondse infrastruktuur" is de Jigging van de gebouwen en het terrein 
aangegeven met daarop de brandrne!dcentrales, brandweer ingangen en brandpreventie en 
bestrij din gs voorzieningen. 

Bij het bepalen van de voorzieningen hebben verschillende dokumenten, genoemd in 
hoofdstuk 2, als randvoorwaarde gediend. Aan de hand hiervan is voor de bij de 
afvalverbrandings installatie voorkomende omstandigheden een ontwerp ontwikkeld; 
waarin de te treffen voorzieningen en maatregelen zijn opgenomen. 

Ter toelichting wordt in hoofdstuk 3 een beknopte opsomming en beschrijving gegeven 
van het vuilverwerkings en verbrandingsproces, inklusief de rookgasreiniging. 
Voor de tot de afvalverbrandingsinstallatie behorende gebouwen en terreinen zijn in 
hoofdstuk 4 de brandpreventie, detektie en bestrijdings voorzieningen in het algemeen, 
omschreven en gedokumenteerd door middel van als bijlagen toegevoegde tekeningen en 
matrix. 
Tot slot, dit plan bevat geen detailinformatie betreffende de uitvoering van de 
voorzieningen, doch een ~eergave van de gekozen uitgangspunten . 

Definities 

Opdrachtgever: 

Adviseur: 

NBM-Amstelland "U" Bouw 
Postbus 81 
4790 AB KLUNDERT 

Controlec Engineering B.V. 
De Brauwweg 20-30 
Postbus 99 
3100 AB SCHIED AM 

do~. cummcr: 0 s•· 66 £ 14)~ 
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2.0 UITGANGSPUNTEN EN ONTWERPGEGEVENS 

2 .1 Uitgangspunten 

Bij het bepalen van de brandvei!igheidsvoorzieningen in de afvalverbrandingsinstallatie 
(A VI) Moerdijk is een maximale veiligheid nagestreefd. De eisen genoemd in de norm 
NEN-6081 "Brandveiligheid van gebouw; funktionele uitgangspunten ", betreffende 
ongevallen en schade bij brand, zijn voor zover het proces voor het verwerken en 
verbranden van huisvuil dir toelaat, gerealiseerd . De veiligheid van personen staat 
hierbij voorop . 

De bra:ndgevaarlijke ruimten in de A VI zijn de huisvuilbunker en de grofvuilbunker. 
Het bunkergebouw is door de ligging en konstrukties moeilijk toegank:elijk en in geval van 
brand van buitenaf zeer moei\ijk te bestrijden. 

De brandwerende voorzieningen van konstrukties eri de kompartimentering van 
gebouwdelen en ruimten zijn noodzakelijk. Vluchtwegen zijn zo kort aJs mogelijk 
gehouden en hebben een brandwerendheid welke minimaal gelijk is aan de te 
verwachten ontruimingstijd. Ruimten met een verhoogd brandgevaar en vJuchtwegen zijn 
voorzien van branddetektie. Ruimten met een hoge \ruurbelasting zijn uitgevoerd met 
automatische brandblusinstallaties of voorzien van draagbare blusmiddelen. 

De beide kraanafzetruimten voor de bunkerkranen worden voorzien van een sproeisysteem 
om de aldaar geparkeerde kranen bij hevige bunkerbrand bescherming te bieden. 

2.2 Ontwerpeeeevens 

2.2 .1 Bouwvergunning 

Nr. 4820, met brandpreventievoorwaarden volgens bijlage A van 30 september 1993 . 

2.2.2 Programma van Eisen 

93/10/89.B0012.A2/6K, juli 1993 . 

2 .2.3 Technische aanbieding 

752-6316-C/TA-21 t/m 23, augustus 1993. 

RcL: PIUJJ\lO dok.oummcr: 0 s- 66 E i"J5 
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2.2.4 Normen en voorschriften 

Bij de uitwerking van de uitgangspunten en ontwerpgegevens wordt naar de geest van de 
volgende normen en voorschriften gehandeld: 

NEN 2535 

NEN 1010 

NEN 1041 

NEN-EN 54 

VGB-R 108 

Brandmeldinstallatie Systeem en kwaliteitseisen en projekterings 
richtlijnen 

Veiligheidsvoorschriften voor laagspannings installaties 

Veiligheidsvoorschriften voor hoogspannings installaties 

Keuring onderdelen van automatische brand meld installaties 

VGB Richtlinie "Brandschutz im Kraftwerk" 

VGB-M 217H VGB Merkblatt "Brandschutz in Hausmilll verbrennungsanlagen" 

Bouwbesluit 1992 brandbeveiliging 

ARBO wet Pen V bladen 

2 .2.5 Brandweeraanvalsp Ian 

Volgens de gemeente Klundert. 

2.3 Gevaren zone indeling 

Door de VOF NRS is een onderzoek ingesteld naar de gevarenzone indeling van 
bijzondere ruimten in de afvalverbrandings installatie (A VI) Moerdijk. 

Het betreft een aantal gebieden of ruimten waar door de aanwezigheid van brandbare 
stoffen en gassen, de aard van de werkzaamheden, de wijze van ventileren en de 
aanwezigheid van ontstekingsbronnen in meer of mindere mate sprake is van 
gasontstekings en/of brandgevaar. 

De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in bet rapport "Gevaren zone indeling" 
dok. nr. 0 VOF 11 B 0080. 

2 .3 .1 Brandgevaarlijke ruimten 

Re!.: PK.:>IJ\XJ 

Brandgevaarlijk is een ruimte of een gebied met een hoge vuurbelasting. Volgens de NEN 
1010, 3e druk, wordt onderscheid gemaakt in ruimten met een beperh.'i brandgevaar en 
ruimten met een verhoogd brandgevaar.· 
Het brand risico en de bij de ruimten behorende brandpreventie maatregelen zijn zichtbaar 
gemaakt in bijlage 3 "Brandpreventie matrix". 

dok.Dummer: 0 s•- 66 E l•J5 
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2.3.2 Bedrijfskritische ruimten 

2.3.3 

2.3.5 

Bedrijfskritische ruimten zijn ruimten waarin installaties of apparatuur zijn ondergebracht, 
welke bij storing of beschadiging kunnen leiden tot kalamiteiten en/of langdurige 
bedrijfsonderbrekingen: 

regelzaal 
MRA ruimten 
LS ruimten 
MS ruimten 
trafo ruimten 

Ventilatie 

Het aanwezig zijn van explosiegevaai:-lijke gas en/of stof rnengsels gedurende langere of 
kortere tijd wordt mede be"invloed door de aanwezigheid van natuurlijke of mechanische 
ventilatie voorzieningen. Door het toepassen van doelgeric.hte ventilatie of middels 
overdruk wordt de optredende concentratie van damp of stofmengsels teruggedrongen. 

Elektrisch materieel 

Het elektrische materieel voor verlichtings, kracht en instrumentatie apparatuu.r dat wordt 
toegepast, dient te voldoen aan de voor de ruimte relevante normen: 

NEN 1010 
NEN 3125 

. NEN-EN 50.014 

NEN-EN 50.020 

NEN-EN 50.039 

Veiligheids voorschriften voor laagspannings installaties 
Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffings gevaar 
kan heersen 
E!ektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffings gevaar 
kan heersen (algemene bepalingen) 
Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffings gevaar 
kan heersen (intrinsieke veiligheid) 
Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar 
kan heersen (intrinsieke systemen) 

3.0 PROCESBESCHRIJVING 

Ter verduidelijking van de werking van de proces installatie en gebouw installaties, wordt 
in dit hoofdstuk een beknopte omschrijving gegeven. 

Proces komponenten staan op de brandpreventie vluchtroute en brandscheidingen, 
tekeningen 0 S** 66 D 1404 t/m 1414 in bijlage 4. 

3 .1 Aanvoer van het afval 

Ref. : PKo/JQO 

Door middel van treinen en vuilniswagens wordt huishoudelijk afval, grof huisvuil en 
daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval aangevoerd. Registratie en weging vindt p!aats bij de 
portiersloge/weegbruggen. De auto's met kontainer storten vervolgens bet afval in de 
stortopeningen van de huisvuilbunker, grofvuilbunker en vultrechter van de 
guillotineschaar. 
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3.2 Huishoudelijk- en grofvuil 

Huishoudelijk afval en daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval, dat geen verkJeining behoeft, 
wordt rechtstreeks in de huisvuilbunker gestort. 
Her grofvuil wordt gestort in de grofvuilbunker en verkleind door de in de bunker 
opgestelde scharen. Na verkleining wordt het afval in de verkJeind grofvuilbunker 
gestort, waarna bet geschikt is voor bet verbrandings proces. 
Afhankelijk van bet karakter van het afval kan grofvuil ook direkt in de guillotineschaar 
gestort warden. Het verkleinde afval komt vervolgens rechtstreeks in de verkleind 
vuilbunker terecht. 
Een gedeelte van het over de weg aangevoerde huishoudelijk vuil zal worden gescbouwd. 

3.3 Bunkerproces 

3.3.1 Huisvuilbunker 

Boven in de huisvuilbunker bevinden' zich drie kranen, twee kranen zijn bestemd voor het 
huisvuil en een voor het verkleind grof vuil. De funktie van de huisvuilkranen is het 
verplaatsen, stapelen en mengen van afval en het vullen van de vultrechters voor de 
verbrandingsinstallaties. 
Ook hebben de kranen een functie om bij optredende broeibranden de vuurhaar.den te 
verwijderen. 
De kra.nen worden bestuurd vanuit twee bedieningsruimten, welke zich bevinden zich op 
EL 22.200 van het bunkergebouw. 

3.3.2 Slakkenbunker 

3.4 

Rel .. PKalJllO 

De funktie van de slakkenkraan is het verplaatsen van de afvalslakken van de 
slakk:enbunker naar de slakkentransportband. 
De bedienings ruimte voor de slakkenkraan bevindt zich op EL 6.000 van het 
bedieningsgebouw. 

Verbrandingsproces 

De verbrandingsinstallatie bestaat uit 3 verbrandingslijnen. Via de vultrechters wordt het 
afval gelijkmatig op het verbrandingsrooster gebracht. Op het rooster doorloopt bet afval 
een aamal zones waarbij het afval zo volledig mogelijk wordt verbrand. 

De primaire verbrandingslucht wordt onttrokken uit de loshal via de bunker en wordt via 
het rooster van .de ovens ingeblazen. 
De secundaire.verbrandingslucht wordt onttrokken via de ontslakkers en wordt via de 
ovens ingeblazen. 

Iedere oven wordt uitgerust met steunbranders. Deze dienen voor bet opstarten van de 
oven en als ondersteunings branders bij onvoldoende verbrandings temperatuur. 

dok.oummcr: 0 s•• 66 E IJJ5 
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3.5 Slakkenafvoer en verwerking 

Nadat het afval verbrand is, worden de slak.ken door een slakkenbad afgekoeld en via de 
slak.kenschacht getransporteerd naar de slakkenbunker. In de ·stakkenbunker vindt 
tussenopslag plaats van de ruwe slak.ken. Het verplaatsen, stapelen en afvoeren van de 
ruwe slakken geschied met een bovenloopkraan met een hydraulische grijper. 
Door middel van eeo vultrechter en transportbanden worden de ruwe slakken het gebouw 
uitgevoerd naar het slak.kenopwerkings gebouw. 

3.6 Energie opwekking 

Per verbrandingslijn wordt stoom opgewekt t. b. v. elektriciteits opwek.king met behulp van 
een turbine/generator in de direkt naast A VI-Moerdijk gesitueerde warmtekracht centrale 
(WKC) van EPZ. 

3.7 Rookgasreiniging 

Tot de RGR-installatie behoren de komponenten en installaties voor de behandeling van 
restprodukten en de voorzieningen voor chemicalien en hulpstoffen benodigd voor het 
reinigings proces. 
De hoofdkomponenten bevinden zich voornamelijk boven de 16.600 in de stalen 
bovenbouw, de nevenvoorzieningen voor de restprodukten en hu lpstoffen bevinden zich in 
de betonnen onderbouw van het rookgasreinigings gebouw. 

Ieder onderdeel van het rookgasreinigingsinstallatie verwijdert bepaalde bestanddelen uit 
de rookgassen: 

' na het passeren van de ketels worden de rookgassen door het E-filter gevoerd. 
Hier wordt 99% van de vliegas verwi]derd 
in de wassers worden de rookgassen gezuiverd van zure bestanddelen en zware 
metalen, het onsrane afvaJwater wordt gefilterd in de 
afvalwaterbehandelingsiostallatie daarbij ontstaat een filterkoek en een 
afva!waterstroom 
de afvalwaterstromen worden gezuiverd in de ABI, het zure gedeelte wordt geloost 
in het Hollands Diep, het basische gedeelte wordt afgevoerd naar de rioolzuive
ring. 
eventueel aanwezige restanten als dioxinen en zware metaJen warden afgevangen 
in het doekfilter, hiertoe wordt aktief-kool in de rookgassen gebracht 
in de DeNOx-installatie wordt arnmoniak ingebracht, die reageert met de NOx in 
de rookgassen, waarna de gereinigde rookgassen uiteindelijk via de schoorsteen de 
installatie verlaten. 
in het meetgebouw in de schoorsteen is een ruimte gesitueerd met 
meetinstrumenten voor de kontrole van de samenstelling van de rookgassen. 

3.8 Procesbesturine-

Rel.; PK.lJJ\lO 

De bediening en controle van de procesinstallatie vindt centraal plaats vanuit de 
regelzaal welke gesitueerd is in het bedieningsgebouw op EL 22.200. 

De ruimten met LS scha.lcel en besturingskasten voor het proces met bijbehorende 
voorzieningen zijn gesitueerd in de E en MRA ruimte EL 10.800 van bet rookgas 
reinigings gebouw en de MS transformatoren en MS schakel en besturingskasten op 
EL 0.000. 

dok.au.mmer: O s•• 66 E l4J.5 
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3 .9 Gebouw installaties 

Naast de installaties, benodigd voor bet proces, zijn de navolgende gebouwinstallaties 
noodzakelijk: 

verwarming en koeling voor diverse ruimten 
natuurlijke en mechanische ventilatie 
brandblus en detektie voorzieningen 
drinkwater en bedrijfswater systeem 
afvoersystemen voor hemelwater, faecal ien en bedrijfsafvalwacer 
kracht en verlicbtings installaties 
beveiliging- en alarm installaties 
kommunikatie voorzieningen 
weegbrug installatie 
liften 
cencrale stofzuig installatie. 

Pers- en instrumentlucbt wordt van de proces installatie betrokken en door de leverancier 
van de proces installatie op de betreffende lokatie aangeleverd. 
Schoonspuit baspels worden op bet bedrijfswater aangesloten. 
De bedrijfswater leidingen warden door de leverancier van de proces installaties 
aangebracht. 

4.0 BRANDVEILIGHETDSVOORZIENINGEN EN MAATREGELEN 

De brandveiligheids voorzieningen en maatregelen welke warden getroffen in de 
afvalverbrandings installatie (A VI) Moerdijk, zijn onderverdeeld in drie kategorieen: 

a. Brandpreventieve voorzieningen, 
waaronder te verstaan de bouwkundige en konstruktieve maatregelen, met als doe! 
bet brandgevaar te reduceren, de veiligheid te verhogen en de bedrijfsrisiko's te 
beperken; 

b. Brandmeld en detektie, 
met als doe! bet begin van een brand in een vroeg stadium te signaleren, zodat 
mensen tijdig warden gealarmeerd en zelf nog de brand te kunnen bestrijden met 
de daarvoor bestemde blusmiddelen, de gebouwen of gebouwdelen snel kunnen 
warden onruimd en bet bestrijden van brand snel kan plaatsvinden. 

c. Brandbestrijdingsvoorzieningen, 
met als' doe! de brand tijdig en op een adequate wijze te kunnen bestrijden . 

4.1 Brandpreventie, bouwkundiee en konstruktieve voorzieningen 

4.1.1 Doe! 

De bouwkundige en konstruktieve brandveiligheids voorzieningen bebben tot doe!: 

Ref. : PK.:ii390 

bet brandgevaar in de afvalverbrandingsinstallatie te beperken; 

de uitbreiding van de brand door branddoorslag of brandoverslag te voorkomen en 
daardoor de veiligheid te verbogen en de risiko's te beperken. 
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4.1.2 Kompartimentering 

In alle gebouwen zal daar waar noodzakelijk volgens bouwvergunning een bouwkundige 
kompartimentering worden aangebracht met een brandwerendheid van 60 minuten. 
Tevens zullen de in de brandwere·nde konstruktie opgenomen deuren en doorvoeringen 
zullen aan dezelfde eisen moeten voldoen. 
Naast het kompartimenteren van gebouwdelen zullen explosie en brandgevaarlijke ruimten 
en bedrijfskritische ruimten worden omgeven door brandscheidende konstrukties van mini
maal 60 minuten. 

De trappenhuizen zijn op cemrale plaatsen als vluchtwegen in de gebouwen gesitueerd. 
De pri.maire vluchtwegen en trappen.huizen hebben een brandwerendheid van 60 minuten 
en een direkte uitgang naar buiten. Voor de kompartimentering zie bijlage 4 
"Brandpreventie vluchtroutes en brandscheidingen, tekeningen 0 S ** 66 D 1404 t/m 
1414. 

4 .. 1.3 Brandwerende konstrukties en materialen 

Ref.: PKo/J \l() 

Indien sprake is van brandwerende konstrukties of bouwkundige materialen, zullen in het 
algemeen de volgende (samengestelde) voorzieningen warden getroffen: 

Betonnen hoofddraag konstrukties 
De betormen draagkonstrukties, bestaande uit de hoofdkolommen en het hoofdbalken 
systeem, van de gebouwen hebben een brandwerendheid van 60 minuten. De aanwezige 
betondekking is voldoende om aan deze brandwerendheids eis re voldoen. 

Buitenwanden 
De buitenwanden kunnen bestaan uit: 

gewapend beton; 

Daken 

samengestelde gevelbeplating (van binnen naar buiten), bestaande uit stalen 
binnendozen met steenwol vulling, afstandhouders en buitenbeplating; 
stalen kozijnen met opdekdeuren voorzien van dubbele beplating waartussen 
steenwol vulling en/of geheel of gedeeltelijk isolerend spiegeldraadglas . 

De daken zijn samengesteld uit (van binnen naar buiten): 
stalen dakplateu, een dampremmende laag, steenwol isolatiep laten en een 
dakbedekking; 
gasbeton met steenwolisolatie en dakbedekking. 

Binnenwanden ,. 
De binnenwanden kunnen bestaan uit: 

gewapend beton, de betondekki;ng voldoet aan de eisen die warden gesteld aan een 
brandwerendheid van minimaal 60 minuten; 
metselwerk van betonsteen. steenmuurdikte 90 mm. tot 140 mm.; 
stalen kozijnen met zelfsluitende stompendeuren met extra aanslag voorzien van 
dubbele beplating en steenwol vulling; 
metalstuc wand, 60 minuten brandwerend. 

dok..oummer: 0 s•• 66 E l'J.I 
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4.1.4 Primaire vluchtwegen 

De vluchtgangen zijn omgeven door vloeren, wanden en dak, resp. plafond en 
konstrukties met een brandwerendheid van minimaal 60 minuten. De binnendaken van 
vluchtwegen en trappenhuizen zijn in breedp!aten uitgevoerd. Dit materiaal voldoet 
eveneens aan de 60 minuten brandwerendheid. 

4.1.5 Rook/warmte afvoer CRW A) 

4.1.5.1 

4.1.5 .2 

4.1.5 .3 

Rel.: PK.l.IJOO 

De rook en warmteafvoer installaties dienen om de hete rook en verbrandings 
gassen, welke ontstaan bij een brand in een ruimte, op een gecontroleerde wijze af te 
voeren. Hierdoor kan de ruimte zich niet volledig vullen met hete rook en verbrandings 
gassen, waardoor er altijd een rookvrije laag ter plaatse van de vluchtwegen gewaardborgd 
blijft. Tevens blijft de temperatuur van de hete rook en verbrandings gassen beperkt, 
waardoor de gebouw constructie stabie! blijft en derhalve het bekleden van de staal 
constructie in deze ruimten niet noodzakelijk is. 

Loshal (niet brandgevaarlijke ruimte) 

Het grootste brandrisico in de loshal is een volgeladen vrachtwagen. Voor het 
overige zijn er nagenoeg geen brandgevaarlijke produkten aanwezig. Gezien de 
hoger opgaande gevel van de bunkerhal is het, in verband met negatieve windbe
invloeding, niet mogelijk de rook en hitte middels zogenaarnde rookluiken af te 
voeren . 
Derhalve dienen er brandventilatoren te warden voorzien. Voorts is het voordeel, 
dat deze ventilatoren bij gebruik van dagelijkse ventilatie ook de zware gassen en 

, stank k:unnen afvoeren indien verbrandings installatie buiten gebruik is. 

Bunker (brandgevaarlijke ruimte) 

Het brandrisico in deze ruimte is hoog in verband met de opslag van huisvuil, 
met name door broeivorming ten gevolge van de compacte stapeling van het 
huisvuil in de onderste lagen en het ontstaan van opstaande wanden van huisvuil 
bij afvoer uit de bunker. 
Een water/schuimblus installatie beperkt de branduitbreiding en koelt de 
brandhaard. 
Gezien de grate hoogte van de bunker (rookbuffer) en de daarbij optredende 
afkoeling van rook, biedt een natuurlijk systeem van rook en warmteafvoer een 
goede oplossing. 

Ketelh\.tis/rookgasreinigings ru imte (niet brandgevaarl ijke ruimten) 

Het brandrisico in deze ruimten is gering gezien de brandlasten en aanwezigheid 
van personeel. 
De hoge risico goederen en machines zijn in separate brand compartimenten 
ondergebracht. 
Het uitgangspunt voor het bepalen van de rook en warmteafvoer capaciteit is 
derhalve een beperkte brandgrootte. 
De rook en warmteafvoer installatie zal ge'integreerd worden met de natuurlijke 
ventilatie installatie. 
Tussen het ketelhuis en rookgasreiningsruimte zal een brandscheiding worden 
aangebracht. 
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4.1.5.4 Uitgangspunten 

De navolgende punten zijn als basis informatie gebruikt voor de berekeningen 
voor de rook warmteafvoer: 

Berekeningen volgens TNO rapport B90-084, Technical Paper 7 en 10 en 
VDS 2098/5. 

De totale brandontwikkelingstijd in de loshal is overeenkomstig de 
bessprekingen met de Brandweer Klunden gesteld op 20 minuten (2 
minuten detectietijd, 1 minuut verwerkingstijd alarmcentrale, 3 minuten 
opkomsttijd, 9 minuten rijtijd en 6 minuten inzettijd) 

De brandhaard grootte in de loshal is in overleg met de Brandweer bij eeu 
niet-gesprinklerde brand gesteld op 3 x 6 m (vrachtwagen). Rookafvoer 
door middel van mechauische brandventilatoren in loshal en natuurlijke 
~ookluiken in bunkerhal, ketelhuis en rookgasreinigings ruimte. 

De brandhaardgrootte in de bunker is na overleg met de Brandweer gesteld 
Op 6 X 6 ID = 36m2. 
De atbrandsnelheid van het huisvuil in de bunker is gesteld op 0,5 cm/sec 
gezien de schuimwater blusinstallatie. 
Gezien het dakoppervlak van 4600 m2 en door de inteme activiteiten 
welke niet te verdelen zijn in rookcompartirnenten, dient zowel de afvoer 
als toevoer capaciteit van de roosters en brandkappen te worden verdub
beld. 

De rookvrije hoogte bij een hevige bunkerbrand is gesteld op maximaal de 
helft van de ruimte hoogte en minirnaal 1,0 meter boven de hoogst gelegeu 
luchttoevoer openingen (gevelroosters) en dient om personen welke zicht 
in de betreffende ruimte bevinden via de daarvoor bestemde vluchtwegen 
zo snel mogelijk naar buiten te begeven. 

De atbrandsnelheid van de brandlast in het ketelhuis en rookgasreinigings 
ruimte is gesteld op 0,5 cm/sec met een maximale oppervlakte van 9 m1 . 

Luchttoevoer zal warden verkregen via (automatisch te openen) roosters in 
buitengevels. 

De rook en warmteafvoer installatie dient gestuurd te worden door de 
' bi:andmeld installatie met doormelding naar de betreffende brandweer te 

Klundert. Tevens dient de verbrandings installatie te worden afgestookt hij 
een hevige bunkerbranq. 

Gesteld is dat de bezwijkingstemperatuur van de da.kconstructie en 
aanwezige constructies hoger is dan 300°C. 

4.1.6 Branddeuren 

Branddeuren zijn deuren opgenomen in brandwerende of rookwerende konstrukties, 
.:-. voorzien van deurdrangers e.d en zijn in normale bedrijfssituaties gesloten. 

Ref, : PK.l/J\XJ II dok.oummcr: 0 s·· 66 E l•JS 
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4.2 Branddetektie en me!dvoorzienineen 

4.2.1 Omvang 

Het doel van de branddetektie en brandmeldvoorzieningen is: 

signaleren van het begin van een brand in vroegtijdig stadium zodat het bestrijden 
van brand zo effektief mogelijk kan plaatsvinden 
me!den van een brand zodat doelgerichte maatregelen betreffende het ontruimen 
van het gebouw, gebouwdelen of ruimten mogelijk is 
alarmeren van brand aan personen of groepen van personen die volgens het nood 
organisatieplan, maatregelen moeten treffen ter bestrijding van de brand en bet 
verlenen van hulp 
sturen van (brand)beveiligings installaties, zoals blusinstallaties, ventilatie 
inrichtingen, branddeuren enz . 

In de gebouwen van de afvalverbrandingsinstallatie wordt een brandmeldinstallatie 
aangebracht, uitgevoerd als een gedeeltelijke bewaking. 
Handmelders worden geplaatst in gemeenschappelijke gebieden direct in de omgeving van 
slanghaspels. 
Automatische brandmelders in ruimten met een explosiegevaar en ruimten met een ver
hoogd brandgevaar alsmede in vluchtwegen. 
De gehele installatie zal worden uitgewerkt naar de geest van de Nederlandse Norm 
(NEN 2535) "Sys teem en kwaliteitseisen en projekterings richtlijnen" voor gedeeltelijke 
bewaking. 

Bijlage 2 betreft de tekening: 0 CYE 66 D 1400 H7.6 Blokschema brandmeldinstallatie 

De brandmeldinstallatie bestaat uit een "local areal network" (LAN) waarop aangesloten 
zijn een zestal autonome brandmeld centrales voor de diverse gebouwen en brandblus 
installaties. 

Op het brandmeld installatienetwerk (LAN) is eveneens een brandmeldinformatiesysteem 
aanges!oten. Het brandmeld informatiesysteem is een personal computer die toegang heeft 
tot het brandmeld installatienetwerk, welke de brandmeldcentrales met elkaar koppelt, 
zodat de centrales op afstand kunnen worden bediend en uitgelezen. 

De gebouwen worden in een aantal gebouwdelen en zones verdeeld, waardoor een snelle 
plaatsbepaling van de brand of storing mogelijk is. 

De brandmeldifrstallatie wordt uitgevoerd als een adresseerbaar systeem. Hierdoor is het 
aansluiten van meerdere zones op een melderlus mogelijk, waarbij selektieve uitlezing van 
de lokatie van brand mogelijk blijft. 
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Tot de installatie behoren: 

de brandmeld centrales voor de bewaking van : 

bedienings gebouw (hoofdpaneel) 
portiersloge (hoofdbrandweerpaneel) 
slak.kenverwerkings gebouw 
schoorsteen meetgebouw 
ketelhuis 
rookgasreinigingsgebouw 

local areal network (LAN) 
personal computer met printer en software (brandmeld informatiesysteem) 
doormeldapparatuur 
brandweer panelen in of nabij de brandweer toegangen tot de gebouwen 
automatische melders 
handmelders 
nevenpanelen en nevenindikatoren voor gasblus, schuimblus, sprinkler installaties 
en brandpompen 
optische (flitslichten) en akoestische signaalgevers 
schuimbluscentrales 
gasbluscentrales. 

4.2.2 J3randmeldcentrale 

De brandmeldcentrales zijn modulair opgebouwd zodat een defekt onderdeel eenvoudig 
kan wqrden vervangen en uitbreidingen zonder problemen kunnen worden gerealiseerd. 
1n de centrales is 20 3 reserve ru imte aanwezig . 
De brandmeldcentra1es zijn voorzien van een eigen noodstroomvoorziening welke 24 uur 
de primaire energie voorziening kan voeden waarvan tenminste een uur in de alarm 
toestand. Systeem storingen zullen worden gemeld aan het GBS systeem van de gebouw 
installaties in de regelzaal. 
Het omschakelen van de primaire voeding naar de sekundaire (nood)voeding en 
omgekeerd gebeurt automatisch zonder dat een alarmmelding worden veroorzaakt. 
Voor meer gedetaileerde informatie zie specifikatie brandmeld installatie 
0 CYE 66 D 1400. 

4.2.3 Brandmeldinforrnatiesysteem 

Ref.: PICi!J!lO 

In de MRA ruimte op EL 18.800 van het bedieningsgebouw geeft een brandmeld 
informatiesysteem een duidelijk overzicht van de komplete installatie. 

Elke melding wordt visueel en akoestisch op het systeem gesignaleerd. 
Het akoestisch alarm van het systeem kan worden uitgeschakeld . 
De protokol en alarm printer legt iedere melding en handeling op papier vast, zodat op 
eenvoudige wijze de melding kan worden geregistreerd en verwerkt in bet logboek. 

Groepen van melders kunnen per zone worden uitgeschakeld. Afgeschakelde groepen 
warden kontinu gesignaleerd en afgehandeld als storingsmelding. Het uitschakelen door 
onbevoegden is niet mogelijk. 
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Het beeldscherm van het brandmeldinformatiesysteem geeft alle brandbeveiligings 
installaties weer, welke door de brandmeld centrales worden bewaakt. 

Op het beeldscherm worden door beeldplaatjes alle zones afgebeeld met de volgende 
kleuren: 

brand 
bedrijf 
storing 

rood 
groen 
gee! 

Daarnaast zijn de volgende optische indikaties aanwezig: 

netspanning aanwezig 
batterij 
laden in storing 

groen 
gee! 
rood 

.1:2 .4 Brandweerpanelen 

In de portiersloge geeft een geogratische hoofd brandweerpaneel een duidelijke terrein 
indeling weer ten behoeve van de brandweer en andere hulpverlenende instanties. 
Elk gebouw wordt weergegeveo door een aparte optische indikatie voor automatische en 
handbrandmelding, met een aanduiding waar de brandweeringang van het betreffende 
gebouw zich bevindt. Van het hoofdgebouw zijn naast de hoofdingang ook neven 
toegangen aangegeven zodat men de kortste weg naar de brand kan bepalen. 
De panelen worden uitgevoerd met een "lampentest", "zoemer uit" drukknoppen en 
akoestisch alarm. 
Voor qe kieur van de optische indikatie gelden dezelfde voorschriften als voor het 
brandmeld informatiesysteem. 

Bij de brandweeringang(en) van elk gebouw, als aangeduid op het terrein overzicht bij de 
hoofdingang, bevindt zich een geografisch brandweer paneel van het betreffende gebouw. 
De brandweeringangen van de gebouwen worden voorzien van een rood flitslicht. 

4.2.5 Hoofdnevenpaneel 

Rei.: PK;i/JIJO 

I In de gebouwbeheer console (regelzaal EL 22.200) wordt een hoofd-nevenpaneel geplaatst 
waarop alle brandmeldingen en storingen, per zone per brandmeldcentrale, via een 
optische indikatie met bijbehorende tekst aangegeven warden. 
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4.2.6 Automatische melders 

4.2.7 

4.2.8 

Rd.: P~JIXJ 

De te detekteren ruimten met automatische melders zijn: 

vluchtwegen 
LS/MS ruimten 
ruimten onder computervloeren 
liftmachine karner 
regelzaal 
MRA ruimte 
werkp laatsen 
NSA ruimten 
hydrauliek ruimten 
opslag ruimten 
archiefruimten 
kabelkelders en schachten 

De beschermingsgraad van de automatische melders moet minimaal IP 32 bedragen en een 
VDS-keuring bezitten. 

In ruimten waar gasblus of licht-schuim installaties zijn aangebracht met ruirntebeveiliging 
moet een twee meider-detektie worden toegepast. 

-waar wordt gekozen voor snelle detectie i.pl.v. een gasblussysteem, moeten apparaten en 
rangeerkasten warden voorzien van objekt beveiliging, bestaande uit een aanzuigdetektie 
systeen;:i met instelbare alarmnivo's. 

Handbrandmelders 

Bij de handbrandmelders wordt na het breken van het ruitje een brandalarm gemeld. 
De melders hebben een bescherrningsgraad van minimaal IP54 en worden in principe en 
bij elke brandslang haspel of hydrant binnen de gebouwen geplaatst. 

Doorrneldinstallatie 

Een automatische doormeldinstallatie in de brandcentrales zorgt ervoor dat iedere 
brandmelding wordt doorgegeven aan de gemeentelijke alarmcentrale West-Brabant te 
Roosendaal. De verbinding met de Brandweer moet kontinu bewaak:t warden op storingen. 
In normaal bedrijf worden meldingen over een aparte verbinding zonder vertraging 
d oorgegeven .. •· 

Doorrnelding naar de alarmcentrale geschiedt middels een direkte PTT verbinding; 
de volgende signalen kunnen worden doorgegeven: 

hand melding 
automatische melding 
storing (gekonformeerd) 
sprinkler blussing 
overige installaties (bijv. gasblussing). 
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4.2.9 Signaalgevers/sprekers 

In alle ruimten maet een alarmaproep via de alarm en amraepinstallatie haorbaar zijn 
middels signaalgevers/sprekers. 

4.2.10 Kappelingen 

Rei.: PKoiJ90 

Naast de direkte aansturing van brandveiligheids vaarzieningen maet het brandmeld 
systeem oak andere installaties aansturen zaals brandbestrijdingsinstallaties 
RWA insrnllatie en eventuele procesbesturingen, hiervoar zijn patentiaalvrije kantakten 
aanwezig in de brandrneld centrales. 

Hoofdtoegang 
Het rolhek bij de hoafdingang van het terrein is voarzien van een autamatische 
ontgrendel inrichting, welke aan de brandmeldcentrale van de partierslage is gekappeld. 
Bij iedere daarmelding naar de brandweer warden het taegangshek en de slagbamen van 
de hoafdingang autamatisch antgrendeld en geapend. 
Bij het wegvallen van de vaedingsspanning zal het antgrendeld warden. . 
In de partierslage bevindt zich bet geagrafiscbe brandweerpaneel waarin zicb belangrijke 
informatie zaals indelingsplan, ontruimingsplan en logbaek brandmeld installatie en 
sleutels van de gebauwen of bijzandere ruimten bevinden. 

Lift en 
De liften in het centraal gebauw zijn geschikt vaor vervaer van persanen en gaederen en 
warden bij brand na doormelding naar de brandweer direkt naar niveau +0.000 gestuurd 
en buiten bedrijf gesteld. 
De liften in bet centraalgebouw warden uitgevoerd als brandweerlift en zullen voldoen aan 
de richtlijnen apgesteld door de Nederlandse Brandweer Federatie en de Nederlandse 
norm NEN-EN81. 

Alarm en omroepinstallatie 
Voor bet alarmereo van persooeelsledeo en overige aanwezigen wordt de alarm/amroep 
installatie aangestuurd om een ontruirningssignaal te kunnen genereren. Per 
brandweerkompartiment (zone) zal een ontruimings signaal warden gegeven. 
Tevens wordt via de alarm/ornroep installatie automatische een amroep gedaan na active
ring van de brandmeldinstallatie. 

Personenzoekinstallatie 
Ten behoeve van het melden van brand of storing naar de personenzoek installatie zijn een 
aantal patentiaalvrije konta.kten in het brandmeld systeem gereserveerd. 

Brandbestrij dlngsinstalla tie 

De brandmeldsignalen (status) welke vanuit de brandbestrijd in gs installatie b. v. sprinkler 
gegenereerd warden, warden aan de dicbtstbijzijnde brandmeld centrale aangebaden. 
De benodigde aansturingen van de blusinstallaties welke via automatiscbe en/of 
handbrandmeldingen binnenkomen !open eveneens via de brandmeld centrales. 
De status en storings meldingen van de brandbestrijdings installaties worden alleen door 
bet brandmeldinformatiesysteem doorgegeven. 
De brandmeld installatie zal de blusinstallaties aansturen wanneer naodzakelijk. 
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of: 

2 handbediende sproei installaties voor de k.raanopstellings ruimten in de bunker 
elk 
met een bestrijkingsoppervlakte van 300 m2 met een minimale sproei capaciteit 
van 
7 ,5 liter/min/m.2 of 4500 liter/min (270 m3/hr). 
2 terreinhydranten van elk 90 m3/hr. 

Hetgeen eveneens resulteert in een pompcapaciteit van 450 m3/hr. 

De brandbluspompen zijn afzonderlijk voorzien van een zuigleiding en uitgevoerd als 
horizontaal niet zelfaanzuigende pornpen. 
De pompen zijn aangesloten op een gemeenschappelijk verdeelstuk en warden als 
"package units" kornpleet met alle afsluiters, appendages en aansluitkasten uitgevoerd . 

4.3 .3 Pompregeling 

In de normale situatie warden de pompen gestart door middel van een drukregeling, 
waarbij als eerste de jockey-pomp wordt ingeschake!d, als tweede de sproeipomp, als 
derde de eerste brandpomp en als vierde de tweede brandpomp. 
De stand-by brandpomp zal automatisch de eerste of de tweede brandpomp overnemen bij 
storing of uitval. 

.. Bij Jangdurige brandblussing waarbij de totale inhoud van het bedrijfswater reservoir 
antler laag nivo komt, zal vanuit de regelzaal het besluit genomen warden om de bedrijfs 
water reservoir te by-passen . 
De voordruk op deze by-pass zal niet meer mogen bedragen dan 1,5 tot 2,5 bar. 
Vanuit de regelzaal is het mogel ijk om de brandblus pompen in te schakelen. 
De sproeipomp kan warden ingeschakeld via de bedienings panelen van de blusmonitoren 
van de bunker waruieer voor stofbestrijding is gekozen . 

4. 3 .4 Sprinkler en sproei installaties 

'... Alle ruimten (zijnde geen E/MRA ruimte) met een hoog brandrisiko, waarin een brand 
zich zodanig kan ontwikkelen dat zij niet of zeer moeilijk van buiten af te bestrijden of te 
blussen is, zul\en van een ·sprinkler en/of sproei instal\atie word en voorzien. 
Het ontwerp en de aanleg van de sprinkler en/of sproei installaties wordt uitgevoerd 
konform het nader op te stellen programma van eisen door een onafhankelijk inspektie 
buro . 

4.3.5 Brandblusmoniforen 

Brandblus monitoren(water/ AFFF) zijn alleen in het bunkergebouw ge'installeerd ten 
behoeve van brand en stof bestrijding en zijn aangesloten via een bladdertank op bet 
brandblusnet. De monitoren worden op afstand bediend en bestuurd vanuit de 
kraanbedienings ruimten. De leiding en voorraad capaciteit warden uitgelegd op een 
gelijktijdigheid van twee monitoren. 

4. 3. 6 Schuim(licht) installatie 

Ref.: PKVJ90 

De schuim(Jicht) installatie zal warden opgesteld in ruimten van de NSA en in de 
hydrauliek opstellings ruimte van de scharen onder de Joshal, voor elk zal een lokaal 
systeein worden ge'installeerd . 
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Natuurlijke en mechanische ventilatie 
Ten behoeve van de sturing van ventilatie en luchtbehandelings installaties warden 
potentiaalvrije kontakten gereserveerd voor: 

regelkast natuurlijke ventilatie (RW A) 
regelkast HVAC systemen 

Gebouwbeheer-installatie 
De sys teem storingen van de gebouwinstallaties, t. w. : 

te!efoon installatie 
personenzoek installatie 
intercom installatie 
alarm/omroep installatie 
CCTV installatie 
toegangskontrole installatie 

worden doorgegeven naar het gebouwbeheer systeem (HVAC personal computer) . 

4.3 Brandbestrijdinesvoorzieningen 

4.3 .1 Centrale bluswatervoorziening 

In het centraal gebouw is ten behoeve van de brandbestrijding in de kelder van de 
bunker een bedrijfswater reservoir van 1000 m3 ondergebracht, waarvan 500 m3 is 
gereserveerd voor brandbestrijding. 
Door middel van een by-pass leiding kan, wanneer de voorraadtank onder laag nivo dre igt 
te raken, voor blussing koelwater warden ingenomen vanuit het Hollands Diep. 

4.3 .2 Brandbluspompen 

Ref. : PK.VJ~ 

De hoofdpompinstallatie bestaat uit drie 240 m3/hr pompen opvoerhoogte 10 bar, 
waarvan een als back-up. Om het natte brandblusleiding systeem op de gewenste druk te 
houden zal een 10 m3/hr drukhoudpomp Uockey-pomp), opvoerhoogte 10 bar in her 
systeem warden aangebracht. 
Bij gebruik van de op het brandblusnet aangesloten kleinere verbruikers zoals 
stofbestrijding en brandslanghaspels kan in de voeding voorzien warden door een 
sproeipomp van 90 m3 opvoerhoogte 10 bar. 

De capaciteit van de brandbluspompen is berekend op het gelijktijdig in bedrijf zijn van: .,. 

2 handbediende sproei installaties voor de kraanopstellings ruimten in de bunker 
elk 
met een bestrijkingsoppervlakte van 300 m2 met een minimale sproei capaciteit 
van 
7 ,5 liter/min/m2 resulterend in 4500 liter/min (270 m3/hr) 
2 monitoren van elk 1500 liter/min (180 rn3/hr) 

D it resu lteert in een totale pompcapaciteit van 450 m3/hr, 
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4 .3. 7 Brands langhaspels 

4.3.8 

4.3.9 

De brandslang haspe!s warden aangesloten op de brandblus ringleiding in het gebouw. 
De brandslang haspels voldoen aan NEN 3211 en hebben een minimum 
wateropbrengst van 4,5 m3/hr. De druk aan het straalpijp mondstuk bij het in bedrijf zijn 
van twee haspels, is minimaal 500 kPa. 
De brandslang haspels zijn uitgevoerd met 30 meter slang, DN 25 en een straalpijp van 
1> 8 rrun. 

Draagbare blustoestellen 

In het' algemeen zullen in de diverse ruimten poeder blustoestellen gevuld met totalit G 
bluspoeder worden ge"installeerd die geschikt zijn om branden in de klassen A, B en C 
volgens NEN-EN2 te blussen. 
Nabij de toegangen tot elektrische ruimten warden volgens NEN-EN2 geklassificeerde 
schuim blustoestellen met C02-vulling worden geplaatst. 
Nabij ruimten met' chemicalien zullen afhankelijk van de stoffen, poeder blustoestellen 
word en ge'installeerd. 

Droe:e blusleidingen 

In de trappenhuizen worden droge brand leidingen gei'nstalleerd met op elk niveau een 
Storz-aansluiting. De droge brandblus leidingen warden op niveau 0.000 (begane grond) 
voorzien van een brandweer aansluiting ND80, welke aangesloten kan worden op het 
hydranten-terreinleidingnet of op het beschikbare brandweer materiaal. 
De schuine brandkranen in de trappenhuizen zijn volgens NEN 3134 model D. 
De Storz-aansluitstukken zijn volgens NEN 3374 model CC, ND 2 1h", nokafstand 81 mm 
voorzieh van schroefdeksels. 
De Storz-aansluitstukken in gevelkasten zijn dubbel uitgevoerd volgens NEN 3374 
model J, ND 3 ", nokafstand 81 mm. 

4.3.10 Terreinbrandblusinstallatie 

Ten behoeve van bet cerreinbrandblussysteem worden bovengrondse hydranten 
aangebracht van het type Mittelman & Co. mec 2 stuks Storz koppelingen, 81 mm 
nokafstand, worden rond de gebouwen op een onderlinge afstand van 80 meter geplaatst, 
met een maximale afstand van 40 meter van de gebouwingangen en 35 meter van de 
aansluitingen van de droge blusleidingen. 
Blusvoertuigen kunnen een brandkraan tot op een afsta.nd van maximaal 15 meter 
benaderen. 
De hydranten .worden gevoed door een ringleiding met een diameter van 250 mm. 
De terreinleiding wordt gevoed door de brandbiuspompen. De druk in de hydrantenleiding 
is 10 bar en een uitwendige druk die behoort bij verkeersklasse 60, de capaciteit van de 
leiding is 200 m3/hr. De drukklasse van de buis en de hulpstukken is 16 bar. 
Alie verbindingen worden trekvast uitgevoerd. In de leiding worden afsluiters met stand
aanduiding opgenomen, zodat delen van de hydrantenleiding kunnen worden afgesloten bij 
kalamiteiten of onderhoud. 

4.3.11 Mobiele schuimblus inscallatie 

Re(.: Pl(;iJJ\U 

Voor lokale brandbestrijding in de loshal en de vultrechters van de scharen is een 
mobiele schuimblus installatie voorzien, welke aangesloten kan warden op de hydranten 
van de· loshal. 
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4.3.12 Automatische gasblus installatie 

In de MRA ruimten, E ruimten en electronica ruimten warden "Inergen" of "FM200" of 
"CEA410" gasblus installaties voorzien, welke bestaan uit: 

automatische branddetektie 
alarminstallatie, voorzien van: 

akoestische en optische signaalgever in re beveiligen ruimte 
status indicatie paneel bij de t0egangsdeur buiten te beveiligen ruimte mer 
mogelijkheid tot blokkering van de automacische werking 
externe aanduid ing "Automatische brandblus instal latie, bij brand of alarm 
ruimte onmiddellijk verlaten" 

gasbluscentrale 
leiding systeem voorzien van blaasmonden verbonden met de blusstofvoorraad 
vast opgestelde voorraad blusgas. 

De gasblus "verkenningstijd" kan worden ingesteld tussen 30 sec en 5 minuten, in overleg 
met de brand weer. · 
Roosters en luchtkanalen in de ruimten welke beveiligd zijn met een gasblusinstallatie 
moeten zijn uitgevoerd met motorgestuurde kleppen die tijdens de gasblus 
"verkenningstijd" dicht warden gestuurd. 
De instal!aties moeten voldoen aan de voorschriften van de Arbeidsinspectie. 

4.4 Gebouwinstallaties 

4.4.1 Doe! 

De gebouwinstallaties behoren in het algemeen tot die installaties welke nodig zijn voor 
goede bedrijfsvoering en arbeidsomstandigheden. Hiertoe behoren dus ook de instal!aties 
welke de brandveiligheid van afvalverbrandings installatie verhogen. 

4.4.2 Centrale verwarming 

De opwekking van warmte voor ruirnteverwarming vindt plaats met behulp van 
warrntewisselaars aangeslqten op het LD stoomnet van de ketels. 
De ruimteverwarming bestaat uit radiatoren, konvektoren, lucht verwarmers en warmte 
batterijen in luchtbehandelings kasten . 

4.4.3 Yentilatie 

Rel. : PKo/JQQ 

Ruimten met een hoge warmte dissipatie worden voorzien van mechanische of natuurlijke 
ventilatie of voorzien van decentrale koel units . Voor mechanische en natuurlijke ventilatie 
zie referentie dokument 0 U** 50 B 2202 en 0 U** 50 B 2201. 

dolc.nwn.mcr: o s·· 66 E i.:.j5 
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4.4.4 Overdrukventilatie 

Alie vluchttrappenhuizen worden voorzien van overdruk ventilatie. Voor trappenhuizen is 
de overdruk maximaal 50 Pa. De capaciteit van de ventilatoren is gebaseerd op een 
gemiddelde luchtsnelheid van 1, 0 m/sec over de deuropeningen bij maximaal twee 
gelijktijdig geopende deuren. De installaties ·voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse 
Brandweer Federatie. 

4.4.5 Luchtbehandeling (HVAC) 

Ruimten met een bedienings-, kantoor- of MRA- respektievelijk E- funktie worden 
voorzien van een luchtbehandelings(verwarming, ventilatie en/of koeling) systeem. 
De installaties zijn ter plaatse van brandwerende konstrukties voorzien van 
brandkleppen volgens NEN 6077. 
De centrale verwerkingseenbeid van het HV AC-systeem zal worden toegepast als 

1 • . gebouwbeheer systeem met drie grafische beelden: 

overzicht HVAC systeem 
overzicht gebouw installatie 
overzicht elektrische energie voorziening, distributie en noodstroom bedrijf. 

4.4 .6 Koelinstallatie 

De koude opwekking voor het koelen van ges!oten en inpandige ruimten met een hoge 
interne warmte belasting (MRA en E ruimten), wordt gerealiseerd door 2 stuks 
watergekoelde cornpressoren. 

4. 4. 7 Drinkwatervoorzieningen 

De drinkwater installaties van de verschillende gebouwen warden gevoed door een 
terreinleidingnet. De brandslanghaspels in het bedieningsgebouw, portiersloge en 
bedienings gebouw van de slakkenverwerking zullen worden aangesloten op het 
drinkwater leidingnet. Afhankelijk van de beschikbare en gewenste waterleiding druk, 
worden drukverhogings installaties toegepast. 

4.4.8 E!ektrische energie voorziening 

Rei.: PIUIJQQ 

De elektrische energie voorziening voor de proces en gebouw installaties wordt verzorgd 
door proces verdeelinrichtingen die zijn aangesloten op eigen bedrijfs transformatoren. 
De lOkV hoofdvoeding wordt verzorgd door de naast de A VI-Moerdijk gelegen WKC of 
noodstroom aggregaten. 
Voor de gebouwinstallaties wordt onderscheid gemaakt in preferente en niet-prefereme 
e ind verb ru ikers. 
De brandbluspompen en sproeipomp zijn direkt op de 660 V AC proces hoofdverdeel 
inrichting aangesloten, conform de richtlijnen van de Nederlandse Brandweer Federatie. 
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4.4.9 Verlichtings installatie 

Naast de algemene en werk verlichting warden de gebouwen uitgevoerd met orientatie, 
nood en vluchtweg verlichting. De nood en vluchtwegverlichting wordt uitgevoerd als 
de-centrale verlichtingssysteem. De verlichtings sterkten van de nood en vluchrweg 
verlichting is afhankelijk van de ruimten 6 tot 10 lux. Tijdens omschakeling van normaal 
naar noodstroombedrijf zal in MRA ruimten, de regelzaal en in de kraanbedienings 
ruimwn het verlichtings nivo voldoende zijn om de comrole en bediening uit te voeren . 

4.4 . l 0 Veiligheidsaarding/bliksematleider installaties 

De vei"ligheidsaarding en de bliksernatleider installatie zijn gekoppeld met de staal 
construe ties van de gebouwen en vormen een stelsel. 

4.4.11 Toegangskontrole installatie 

ToegangskontroJe met daarin opgenomen deurvergrendelingen zullen automatisch worden 
ontgrendeld bij doormeJding van brandalarm naar de braodweer. 

4.4.12 Alarm/oproep installatie 

Het complex is voorzien van een oproep en alarm installatie welke vanuit diverse lokaties 
(kantoorgebouw, centrale wacht en kraanbedienings ruimte) wordt bediend. De alarm en 
oproep installatie is gekoppeld met de brandmeld installatie. 
De bedieningsposten van de alarm en omroep installatie zijn gelntegreerd met de 
intercom installatie. 

4.4 .13 Ontruimings installatie 

De ontruimings installatie is gelntegreerd met de alarm en omroep installatie. 
Er is een ontruimings paneel voorzien in de gebouwinstallatie beheerkonsole in de 
regelzaal EL 22 .200 in het bedieningsgebouw. 
De gehele ontruimingsinstallatie wordt opgedeeld in 8 verschillende groepen: 

loshal 
bunker gebouw 
ketelhuis 
rookgasreiniging 
bedieningsgebouw 
portiers gebouw 
schoorsfeen gebouw 
slakkenverwerkings gebouw. 

4.4.14 Personenzoek installatie 

Ref.: PKa/J90 

Het complex is voorzien van een hoog frequent personenzoek installatie. De bediening 
vindt plaats vanuit de centrale regelzaal EL 22.200, receptie EL 0.000 van het bedienings 
gebouw en de portiersloge. 

dok.Dumml!r: 0 s•• 66 E lr.&j.S 



I ... 

BRA NDPREVENTIEPLAN datum 31-03-1995 
N. V. Afvalverbranding Zuid-Nederland specifikatie : 0 S** 66 E 1435 

4.4.15 Intercom installatie 

Intercom installaties warden ge'installeerd nabij de hoof(iingangen van het terrein en de 
porriersloge, tevens bestaat de mogelijkheid om na omschakeling portiersloge/regelzaal 
bediening om vanuit de regelzaal' een directe spreekverbinding met de toegangspoort en de 
zelfbedieningsposten van de weegbrug installaties tot stand te brengen. 
De regelzaal, kraa..ncabines en loshal hebben een autonoom intercom systeem. 

4.4.16 Telefoon installatie 

Het c.omplex is voorzien van een digitale telefooninstallatie. 

4.4.17 CCTV installatie 

De CCTV installatie heeft rneerdere funkties, te weten: 

proces bewaking 
terreinbewaking. 

De monitoren zijn opgesteld in de centrale regelzaal en kraanbedienings ruimten van het 
bedienings gebouw, de portiersloge en bet slakk:enverwerkings gebouw. 

4.4.18 Lift installaties 

R<f, : P~JOO 

De lift installaties in de verschillende gebouwen zijn geschikt voor personen en 
goederentransport. De lift installaties zullen als brandweerlift fungeren en voldoen aan de 
Nederlandse norm NEN-EN 81 dee! 1 en 2. 
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PROCEDURE Acceptatie 

1. DOEL EN WERKINGSGEBIED 

Het doel van deze procedure is het efficient uitvoeren van de acceptatie van afval. 

~ 

_j>AZN 
l.IYAt .... u'Do11~. 
J.IJ-pj,.J ,,"'"d All 

Doelstelling hierbij is om tevens te voldoen aan de eisen van de BRL voor Avi Bodemas en de voorschriften 
van de vergunning afvalstoffenwet. 

Het gaat in hoofdzaak om afval uit Noord Brabant en Zeeland. 

2. DEFINITIES, BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

BO Bedrijfsonderdeel 

WAV Vereniging van afvalverbranders 

IKB lnterne kwaliteitsbewaking 

BRL Beoordelings richtlijn 

AWWM Afvalstoffenwet Wet Milieu Beheer 

3. REFERENTIES 

• Formulier F-3.2.1.1 lnspectierapport 
• Formulier F-3.2.1.2 Fax melding vervuiling 
• IKB AZN voor AVI Bodemas 
• AW WM vergunning nr. 260253 d.d. 17-02-1993 
• Handboek CAR 

DOCUMENTBEHEER Functie + paraaf: Datum: 
Opsteller: 

Goedkeuring: 

Formele vrijgave: 
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PROCEDURE Acceptatie 

4. STROOMSCHEMA 

e = 8 

Functie 
Taken 

1 
Verwerken 
vooraanmelding 

Contractering en 
2 toekenning 

afvalstroomnumme 

3 
Weging 
en 

Uitdraaien 
4 terreinbon 

Controle van 
5 afval 

6 Acceptatie 

7 
Begeleiden storten 
in bunker 

Weging 

8 en administratieve 
verwerking 

I Datum: 3 mel 1999 Relllsie: b 

/;;,. 

)>AZN 
NVAh1olwerbrcu1dln11 
Zuld·N~rrland AZN 

= goedkeuren e = bijdrage leveren 

Mede- Hoofd Afval-
Portier werker Ref. 

ART 
BB sturingen 

1 IKB AZN 

e---y 
t 

r RAPIER 

e 
l 

t Handboek 

e- -e CAR ---- Fax Melding 

l 
vervuiling 

IKB AZN 

-e Handboek 
UITV -

CAR 
F-3.2.1.1 

1 ir 

~ 
IKBAZN 

• e 
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(~ PROCEDURE Acceptatie 

5. AANDACHTSPUNTEN 

Aandachtspunten bij stap 1: 

.w. 

,PAZN 
NVJt.lvalvi:rbr•ndina 
?w1d.-Ntffrloa.il AlN 

Als een aanvraag wordt gedaan word! het aanvraagformulier verzonden door Afvalsturing Brabant met daarbij 
de acceptatievoorwaarden. 
Na de schriftelijke aanvraag wordt de aanvraag getoetst aan criteria zoals. 
• herkomst 
• samenstelling 
• tariefstelling 
• acceptatiereglement 

Aandachtspunten bii stap 2: 
Als aan de eisen wordt voldaan krijgt de klant een afvalstroomnummer. 
Afvalsturing Brabant handelt de aanvragen af, het Hoofd BB geeft toestemming voor het toekennen van een 
afvalstroomnummer. 

Als een afvalstroomnummer wordt goedgekeurd dan wordt door de medewerker BB de administratie 
afgehandeld. Een belangrijk onderdeel van deze afhandeling is het vastleggen van het percentage vrachten 
dat geschouwd moet warden. 
In de software van de weegbrug (ARIS plus) wordt van elke afvalstoom een percentage te schouwen vrachten 
op gegeven. Het systeem ARIS plus selecteert willekeurig en automatisch vrachten die geschouwd moeten 
warden. De selectie wordt op de terreinbon vermeld. 

Aandachtspunten bij slap 3 en 4: 
Van elke ingewogen partij afval wordt een terreinbon uitgedraaid. 
De gegevens van de terreinbon warden aangevuld met de gegevens van de transporteur, de ontdoener, 
herkomst, afspraken, datum, tijd, kenteken voertuig en hoeveelheid. 

Aandachtspunten bij stap 5 en 6: 
Van direct geleverd huishoudelijk afval dient 10% en van direct geleverd bedrijfsafval dient 15% te warden 
geschouwd. 
Dit schouwen wordt geregistreerd met Formulier lnspectierapport (F-3.2.1.1 ). Originelen van dit rapport worden 
door het Hoofd BB gearchiveerd samen met foto's, analyses en correspondentie. ART houdt een copie. 
Afval dat door afvalsturingen/AOS geschouwd is word! door de Medewerker ART visueel gecontroleerd tijdens 
het storten in de bunker. 

Als blijkt dat afval niet aan de eisen vo/doet wordt dit door medewerker ART geregistreerd op de terreinbon of 
het inspectierapport. 
Het Hoofd BB meldt dit met de "Fax Melding Vervuiling: GFT-afval en brandbaar afval" (F-3.2.1.2) aan 
Afvalsturing Brabant. 
De betreffende container wordt 2 maximaal dagen in opslag gehouden om de leverancier van afva/ of AOS de 
mogelijkheid te geven te reclameren. 
Als een ontdoener voor het eerst een bepaalde afvalstroom aanvoert wordt deze vracht altijd in het bijzijn van 
AZN en een vertegenwoordiger van Afvalsturingsorganisatie geschouwd en geregistreerd op een 
inspectierapport. 

lnspectierapporten met toebehoren warden minimaal 1 jaar bewaard door het Bedrijfsbureau. 

I Datum: 3 mei 1999 Revisie: b Procedure no.: P-3.2.1 Paglna: 3 van 3 I 
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( 
1. lnleiding 

1 .1 Doel handboek 

Aanleiding 

Sinds 1997 wordt brandbaar afval uit Noord-Brabant, Zeeland en Limburg bij AZN aangeleverd. Tn de afvalleveringsovereen

komst uit 1993 tussen NV Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant (Afvalsturing Brabant), Openbaar Lichaam Afvalverwijdering 

Zeeland (OLAZ) en NV Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) zijn de onderlinge verplichtingen vastgelegd met betrekking tot 

het leveren en verwerken van afval. Met ingang van I januari 2002 worden Afvalsturing Brabant en OLAZ vertegenwoordigd door 

resp. Essen! Milieu en Delta Milieu. Daar waar in dit handboek wordt gesproken over contractuele afspraken wordt voomoemde 

afvalleveringsovereenkomst bedoeld. 

Een groot dee! van het afval wordt na overslag in bulktransport per as, per spoor en mogelijk in de tockomst over waler aangele

verd. Oil leidt tot een verwijderingsketen voor brandbaar afval bestaande uit een groot aanlal schakels zoals inzamcling, overslag, 

tussentransport en overslag op !rein. boot en vrachtwagen. 

Het handbock heeft tot doel om de procedures met betrekking tol controle, acceptatie en registratie bij al dezc activileiten (scha

kels) voor de betrokken partijen te uniformeren en inzichtelijk le maken. Uitgangspunt daarbij is dat de afstemming optimaal is en 

tijdige sturing in he\ proces mogelijk is. Tijdige sturing in de zin van traceerbaarheid bij geconstateerde afwijkingen en het daarop 

aanspreken van de ontdoener, vereist dat het moment van controle en acceptatie zo vroeg mogelijk in de keten plaatsvindt. 

Toetsingsi nstrum ent 

De procedures waarborgen een regelmatige ongestoorde. goed aan tc sturen aanvoer van brandbaar afval en zijn gebascerd op 

zowel publiekrechtclijke (m.n. vergunningen) als contractuele verplichtingen (afvalleveringsovereenkomst uit 1993). Het handboek 

kan gebruikt worden als toetsingsinstrument bij de beoordeling van de le volgen procedures, waardoor eenduidige naleving van deze 

verplichtingen kan worden gegarandeerd. 

Vera ntwo ordelijkheden 

T.b.v. van de toetsing en beoordeling vindt in het handboek een duidelijke afbakening plaats van functies, taken en verantwoorde

lijkheden binnen de processen op alle onderdelen. 

Afwijken van het handboek 

Afwijken van de in dit handbock beschrcvcn aspeclcn is slcchts mogelijk indicn alle betrokkcn partijcn (ontdocncr, AZN, Del

ta Milieu , Essen! Milieu en vcrgunningvcrlencr) hicrover ovcreenstcmming hcbbcn bcrcikt. 

1.2 Afbakenlng 

lnzamelingstraject 

Uitgangspunt voor het handbock is de verwijdcringsketen voor brandbaar afval welke aanvangt op het moment dat (ingezameldc) 

afvalstoffen op het overslagstation ofrechtstreeks bij AZN aangebodcn (gaan) worden. Het inzamclingstraject zelfis geen onderdeel 

van het handboek. 

Handboek ('AR 
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1.3 Opzet van het handboek 

Beschrijving verwijderingsstructuur 

In hoofdstuk 2 wordt ccn algcmcne toelichting gegeven op de verwijdering van brandbaar arval. De runcties en activileilen bij de 

belangrijkste schakels in de verwijderingsketen komen aan de orde bij de beschrijving van het afvaloverslagstation in paragraaf 2. I, 

het vervoer en het ladcn/losscn van transportcontaincrs in paragraaf2.2 en AZN in paragraaf2.3. 

Toelichting Controle, Acceptatie en Registratie (CAR) 

Hoofdstuk 3 beschrij rt in algemene zin de CAR-procedures. Daarbij is het onderscheid gemaakt in procedures voor de regislratie 

welke aanvangcn met de vooraanmelding van afvalstoffen in 3.1, ecn loclichling m.b.t. loegestane afvalstoffen op basis van vergun

ningen en contractuelc afspraken in 3.2. en een beschrijving van het controleproces in 3.3. In 3.3 wordt tcvcns de procedure van 

acceptatie en afkeur behandeld. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het vervolgtraject bij atkeur. 

1.4 Controlemomenten In de verwljderlngsketen 

In de verschillende fasen van de verwijderingsketen voor brandbaar afval geven de conlroleresultaten aanleiding tot besluitvor

ming over het vervolgtraject. 

In de fase van voorannmelding is slechts sprake van het al dan niet toestemming verlenen voor het mogen aanleveren van toe

komstige vrachten overeenkomstig de omschreven afvalstroom. 

Na een positiefresultaat van de (administratieve) controle op de weegbrug is sprake van in ontvangstname waarbij de betreffende 

vracht kan worden toegelaten tot de inrichtingen en het feitelijke controlc- en acceptalicproccs kan aanvangen. 

De controlc in visuele of intensieve vorm leidt uiteindelijk tot een delinitieve acceptatic of afkeur. lndien bij de controle besloten 

wordt tot aanvullend onderzoek valt de vracht tot het moment van uitslag van de analyse onder het begrip in ontvangstname. 

De laatsle controle bij invoer vanuit de bunker in de verbrandingsovens kan alsnog leiden tot afkeur maar dan slechts op het ni

veau van individuele voorwerpen c.q. delen van het afval en niet op de vracht zelf. 

De sturingsorganisaties 

Met sturingsorganisaties word! in onderhavig handboek bedoeld: 

• Essen! Milieu (voorheen Afvalsturing Brabant); 

• Della Milieu (namcns OLAZ). 

Handboek CAR 
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2. Algemene toelichting op het verwfjderingsproces 

2.1 Het afvaloverslagstatlon (AOS) 

Logistieke hoofdstructuur 

Voor het vervoer van brandbaar afval is in Limburg. Noord-Brabant en Zeeland een logistieke infrastructuur ontworpen waarin 

de afvaloverslagstations een belangrijk onderdeel vormen. Op de overslagstations vindt de controle en acceptatie plaats t.b.v. ver

branding waama het brandbare afval (al dan niet met behulp van persinstallaties), in transportcontainers word! overgeslagen voor 

bulkafvoer naar AZN. 

Voorzieningen op overslag station 

Uitgegaan wordt van een situatie met overslag, waarbij verschillende soorten afval gescheiden warden gehouden. Voor vrachten 

die onderworpen worden aan een intensieve controle, is een apart gedeelte van de losvloer gereserveerd. Tevens zijn er voorzienin

gen voor de tijdelijke opslag van afgekeurde afvalstoffen ofpartijen die nader geanalyseerd dienen te worden. 

Uitgaande stromen 

Met betrekking tot de afvoer van brandbaar afval van een AOS word! onderscheid gemaakt in een aantal verschillende deelstro

men zoals (grof) huishoudelijk afval en (grof) bedrijfsafval. Er is rekening gehouden met de noodzaak c.q. mogelijkheid om bij AZN 

een bepaalde hoeveelheid brandbaar afval te verkleinen (zie 2.3). Daamaast kan sprake zijn van een aparte aanvoer van bijzondere 

afvalstromen vanuit de industrie met een calorische waarde en samenstelling vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Een totaalover

zicht van mogelijke activiteiten en in- en uitgaande afvalstromen is weergegeven in navolgend schema. 

v "• '"" 1 rol AOS in verwijderingsketen 

(Rechtstreeks) 
aangeleverd 

afval 

Handboek CAR 
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2.2 Het vervoerstraject 

Wijze van aanvoer 

De logistiekc hoofdstrnctuur is voorlopig ingcricht op vervocr per spoor na overslag, per as na overslag en rechtstreeks per as 

(eventuecl na inzameling). Zic bovcnstaand schema. 

Loa d - en lospla a tsen (LA LO's) 

Op de LALO's warden de voile containers afkomstig van de overslagstations op de gereedstaande treinwagons geladen. Op een 

aantal locaties zijn hel AOS en de LALO apart gesitueerd zodat tussentransport over de openbare weg noodzakclijk is. 

Tra nsportcontai ner 

Voor de gewenste uitwisselingsmogelijkheden lussen vervoer per spoor, per as en evenlueel over waler, is gekozen voor een ge

sloten danwel afgedekte container. In alle gevallen is deze container geschikl voor aanvoer naar en !assen van afval in de inrichting. 

Staat en type van de container garanderen een veilige situalie bij hct losscn van hct afval. AZN is niet aansprakelijk voor de schade 

die mocht ontstaan bij hcl ontgrcndclcn en opcncn van de containerdeuren, hij hct vcrwijderen van de containcrafdckking en bij het 

lossen van hel afval. 

Vera ntwoordeli jkhed en 

Evenals het hoofdtransporl per spoor en per as, val! het tussentransporl tussen AOS en LALO c.q. tussen LALO Moerdijk en 

AZN alsmcde de activiteitcn op de LALO's zelf, onder de directe contractuele verantwoordelijkheid van de sturingsorganisalies. 

Lassen containers bij AZN 

Voor het tussentransporl tussen LALO Mocrdijk en AZN is voorzien dat met terminaltrekkers de containers van de trein gehaald 

warden waarna kan warden gelosl in de bunker van AZN. 

2.3 AZN 

Openingstijden 

AZN is voor wat betreft de aanvoer van afval het gehele jaar op werkdagen geopend met uitzondering van offici1!lc feestda

gen.Begin december van ieder kalenderjaar geeft AZN aan de sturingsorganisaties door: 

• de inhaaldagen rand de feestdagen van het daaropvolgend kalenderjaar 

• de reeds bekende onderhoudsperiodes van het daaropvolgcnd kalendcrjaar 

• de openingstijden voor het daaropvolgcnd kalenderjaar 

Bij het bckend warden van een nieuwe ofnog niet gemelde onderhoudsperiode ofwijziging van een reeds gemelde onderhouds

periode geeft AZN dit zo spoedig mogelijk door aan de sturingsorganisaties. 

Logist ieke afstemming en flexibiliteit 

AZN stcmt wckclijks het tonnage aan te leveren afval afmet Essen! Milieu. Het doel is om tc zorgen dat AZN continu de maxi

male te verwerken aanvoer ontvangl. In geval van het niet kunnen realiseren van de aanvoer ofhet verwerken van de afgestemde 

wekelijkse hoeveelheid, stcllen AZN en de sturingsorganisaties elkaar direct op de hoogte. Dagelijks rapporteert AZN de op de 

voorafgaande werkdag ontvangen vrachten met de tonnages aan Essen! Milieu. AZN verstrekt periodiek informatie over de calori

sche waarde van het aangeboden afval op basis van meetgegevcns uit het verbrandingsproces. 

Handboek CAR 
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Verklelnen grof afval 

Bij AZN zijn voorzieningen om afval te verkleinen. Het te verkleinen afval, dat wordt aangevoerd onder aparte afvalstroomnum

mers, wordt in een separaat gedeelte van de bunkerruimte dan we! direct in de verkleiningsinstallatie gelost. 

Voorzlenlngen voor controle 

Afval wordt tijdens storten in de bunker visueel gecontroleerd. lndien afval intensief wordt gecontroleerd, wordt de vracht op de 

losvloer gespreid ~odat al het afval duidelijk waameembaar is. Een laatste controle is voorzien tijdens het moment' dat met de kraan 

het afval uit de bunker in de ovens wordt gevoerd. Voor de terugname van vrachten of delen uit bet afval ult de bunker bestaat een 

uitvoennogelijkheid in de bunkerruimte. Aile partijen ofvrachten welke leiden tot afkeur ofnadere inspectie worden apart opgesla

gen in de daarvoor gereserveerde voorzieningen. Uiteindclijke afvoer v.an afgekeurde partijen geschiedt onder contractuele verlit\t

woordelijkheid (en door of in opdracht) van de sturingsorganisaties. 
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3. Controle, acceptatie en registratie 

3.1 Aanmelden en registreren 

Voor he! aanmelden van afvalstoffen lever! Essen! Milieu de (administratieve) gegevens aan overeenkomstig de vigerende Algc

mene Maatrcgcl van Bcsluur (AMVB) of daarop volgcndc rcgclgcving inclusicf het daarbijbehorcndc afvalstroomnummcr (zic 

bijlagc I). AZN lcvert de (wccg)gcgcvens aan de sturingsorganisalics voor de linanciclc en administraticvc a!handcling. 

Afvalstromen 

Bij de uitwerking van de systematick van de vooraanmc\ding van afvalstromen zijn de volgende trajecten le onderscheiden : 

• rechlstrcekse aanbieding (eventuecl na inzameling) aan AZN 

• aanbicding van afvalsloffen vanaf overslagstation aan AZN 

• afvoer afgekcurdc partijcn. 

In de uitwerking van de procedures ligt het accent op de eerste twee lrajecten. lndien de afvoer van afgekeurde vrachten geschiedt 

naar ccn anderc verwerker. is sprake van een nieuwe afvalstroom. Daarbij dienen (wederom) de meldings- en registratieverplichtin

gen van de vigerende AMYB of daarop volgende regelgeving le worden gcvolgd. Voor de volledigheid word! opgcmerkt dat op de 

LALO's, behoudens de handling van containers, gecn activiteitcn in de sfeer van afvalverwerking worden uitgcvocrd. Dit bctekcnl 

<lat op hct vervocrstraject tussen AOS en LALO geen nieuwe meld- en regislratieverplichtingen vereist worden in het kader van de 

AMVB of daarop volgende regelgeving anders dan de begeleidingsbrief voor het transport over de openbare weg. 

Vooraanmeldingstraject 

Voor de aanvoer van brandbaar afval naar AZN wordt een afvalstroomnummcr toegekend. Het tockenncn van afvalstroomnum

mers kan worden gede\egeerd door de verwerker (in casu: AZN). lndicn het toekcnnen is gedclcgccrd, ovcrlcgt de gcdclcgccrdc 

partij (in casu: Essenl Milieu) de gegevens van het afvalstroomnummer Ler goedkeuring aan de verwerker (AZN). 

Begeleidingsbrief bij transport naar AZN 

Voor hel (bulk)transporl over de weg en situaties met tussentransporl over de openbare weg van AOS naar LALO zal gebruik 

gemaakt worden van de verplichte AMVB-begeleidingsbrief. Voor hct transport per trein wordt volstaan met een vooraanmelding 

die de spoorlocatie van ieder AOS dagelijks v66r aanvang van het transport ontvangt. Deze lijst met naam AOS, datum afgi fte. 

wagonnummer(s), containemummer(s) en afvalstroomnummer(s) wordt eveneens dagelijks verstuurd aan AZN . 

Weeggegevens 

AZN wisselt weeggegcvens uit met de sturingsorganisatics. De lotalc systemalick van gegevensuitwisseling gcschiedt in ondcr

li11g ovcrlcg al naar gdang 1.k i11 gcbruik :.:ijndc soflwaresystcmcn. 

Weegbon 

De opzel van de landelijke uniforrne begeleidingsbrief t.b.v. de vigerende of daarop volgende regelgeving is geschikt om ook als 

weegbon te fungcren (mogelijkheid van printen datum/tijdstip weging, netto-gewicht, eventuele kenteken voertuig. etc.). lndien bij 

de combinalie van twee containers een begeleidingsbrief aanwezig is, worden de weeggegevens van de tweede container apart afge

drukt op een blanco vet van A4-forrnaat dat !evens als weegbon fungeert. In plaats van de begeleidingsbrief kan ook gebrnik worden 

gemaakt van een electronische gegevensdrager, dit is de zogenaamde chipcard. 

Terreinbon 

Bij AZN wordt gcbruik gemaakt van een zogenaamde terreinbon als intern toegangs- en begeleidingsdocumcnt. Na afgifte op de 

weegbrug van de begeleidingsbrief of een elektronische variant, de zogenaamde chipcard, ontvangt de aanbieder de terreinbon. Deze 

bevat o.a. infonnatie uit de begeleidingsbriefen de vooraanmelding over de samenstelling en bijzondere eigenschappen van de 
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( 
vracht (van belang voor de controle en acceptatie), een aanwijzing of een steekproefcontrolc dicnt plaats te vinden, het tijdslip van 

aankomst op het terrein, de aangewezen losruimte, etc. De conlroleur tekent op een inspeclierapport dat de conlrole is uilgevoerd 

met vennelding van het resultaat. 

Rapportage afwijkingen en inlichten sturingsorganisaties 

Bij constatering van (cen) afwijking(en), warden minimaal de in bijlage 2 weergegevcn aspcclen geregistreerd. De gercgistreerde 

gegevens warden zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen twee werkdagen doorgegeven aan de sturingsorganisaties. De stu

ringsorganisaties stelJen vervolgens de ontdoener of diens vcrtegenwoordiger op de hoogte waarbij tevens maatregelen warden 

getroffen om toekomslige afwijkingen te voorkomen. 

3.2 Acceptatle 

Kader 

Voor de aanbieding van brandbaar afval aan AZN dienen eisen te warden gesteld aan de kwaliteit van deze afvalstoffen op basis 

van een aanlal uilgangspunten. Als belangrijkste zijn daarbij le noemen: 

• algemene eisen voortkomend uil de Wet milieubcheer en de vigerende AMVB of daarop volgende regelgeving 

• eisen ten aanzien van de verbrandingsinslallalie van AZN 

• overige specificalies (n.a.v. vervoersovereenkomslen, technische Jay-out AOS, e.d.). 

Voor een volledige weergave van de acceptatievoorwaarden wordt verwezen naar bijlage 3. 

Wetgeving en vergunningverlening 

Een hoofdlijn in de wetgeving relevant voor de acceptatie van brandbaar afval belrefl het voorkomen van schadelijkc/gevaarlijkc 

componenten bij de aanbieding zoals ook vastgelegd in de vigerende Wet milieubeheervergunning of van afvalsloffen waarvan de 

verwerking op grond van andere wetgeving is gereguleerd. Verwezen wordt in dil verband naar o.a. de Destructiewel en de Kem

energiewet. 

Stookwaarde 

Bij hel ontwerp van AZN is uilgegaan van een gemiddelde calorische inhoud van het afval van 11 MJ/kg. Onder "brandbaar" af

val wordt in dit verband dan ook verstaan dat het afval een stookwaarde heeft van minimaal 7 en maximaal 15 MJ/kg. 

Een slookwaarde van 9 tot 9,5 MJ/kg is vanuil stooktechnisch oogpunt, en dus ook kostenlechnisch gezien hel meesl doelmalig. 

Bijzondere voorwaarden 

Voor bijzondere parlijen afvalstoffen, zoals grotere hoeveelheden homogeen (proces)afval, zullen, gekoppeld aan de vooraan

meldingsprocedure, eventuele aanvullende acceptalie· en leveringsvoorwaarden worden opgesteld in overleg met de ontdoener en 

met het AOS c.q. AZN en Essen! Milieu. AZN behoudt zich het recht voor (een partij) afval niet te accepteren ofte verwerken. 

3.3 Controle 

In deze paragraaf wordt een algemenc toelichting gegeven op hel controleproces. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang: 

• Waarop dient te worden gecontroleerd? 

• Op welk moment c.q. welke plaats in de verwijderingsketen vindt controle plaats? 

• Hoe dienl de controle te warden uitgevoerd (incl. benodigde middelen)? 
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Waarop le controleren? 

In 3.2 is het kader voor conlrole geschetst door de vermelding van loegestane en te weigeren afvalstoffen in het trajcct van aan

bieding, ovcrslag en verbranding. Uitgaande van de daar vermelde invalshoeken, rich! de controle zich onder andere op de volgende 

aspecten: 

.i. voldoct het afval aan de acceptaticvoorwaarden (bijlage 3)? 

' word! voldaan aan de vcrciste vcrbrandingskenmcrken (calorische waarde, homogeniteit, etc.)? 

" naleving eventuele afspraken over aanlevering zoals verpakking, stukgrootte. hoeveelheid, ek. 

• is het een vernietigingsvracht? 

Controle/toetsing in de vooraanmelding 

Zoals in 3.1. aangegcven, houdl het traject van de vooraanmelding al een eerste toetsing in. Dit bc.treft dan de bcoordcling en con

trole, gelct op de AMVB of daarop volgcnde regelgeving en de geschiktheid van de afvalstroom voor vcrbranding. Hct vooraanmcl

dingstraject wordt afgerond door de toetsing van de voorgenomen afvalstroom aan de toegcstane calegorieen op basis van de ver

gunningvoorschriften (reglement). Pas indien het he\e vooraanmeldingstraject is doorlopen en akkoord bevonden door de verwerker. 

kunnen vrachten worden aangeboden bij AZN. 

Administratieve controle bij de weegbrug 

Bij het AOS en AZN vindt op de wecgbrug ecn administratieve controle plaats op volledigheid van gegcvens op de begeleidings

brief, de aanwezigheid van een vooraanmelding en de vergelijking van dcze beide gegevensbestanden. Het toegekende afvalstroom

nummer is hierbij de sleutel. Ook wordt via hel weegbrug-softwarepakket de wijze van controle aangegeven voor het vervolgtraject. 

Dit kan zijn n.a.v. voorschriften in de vcrgunning (steekproefgewijze intensicve controle), afsprakcn gemaakt in het vooraanmcl

dingstraject over aanlcvering ofandcre specifieke instructies aan het weegbrugpersoneel (bijv. reccntc overtrcdingcn door ontdoc

ner) . 

Controle bij het lossen 

I-let volgende moment van controle is tijdens het lossen van de vracht. Deze controle wordt uitgevoerd in de vorm van een visuele 

of een intensievc controlc op basis van de aanwijzing door de acceptant of de bevindingen van de controleur tijdens het controlepro

ces. 

Controle bij invoer in de verbrandingsovens 

De ovens worden gevoed vanuit de voorraadbunker met behulp van kranen. Tijdens het oppakken van het afval voert de kraan

machinist een visuele inspectie uit gericht op voorwerpen welke niet voldoen aan de acceptatievoorschriften en in voorgaande con

trolestappen niet zijn opgemerkt. Er bestaat de mogelijkheid om deze voorwerpcn via cen speciale uitvoeropening uit de bunker 

terug te nemen. 

Methoden van conlrole 

Hierbij wordt ingegaan op de fysieke controlc van afvalstoffen zoals die tijdens het lossen van vrachten op het AOS en AZN 

wordt uitgcvocrd. De -fysickc- controle kent twee uitvoeringsvarianten namclijk de visuele en de intcnsieve controle. Als aanvulling 

op de intensieve controlc kan cventucel nog wordcn overgcgaan tot monstcmamc en analyse. 

Visuele controle 

De visuele vorm van controle is de minimale standaard en dient voor iedere vracht te worden uitgevoerd. behoudens als al direct 

is besloten tot intensieve controle. Ook de vrachten afkomstig van overslagstations (die daar al gecontroleerd en geaccepteerd zijn) 

ondergaan bij het lossen in de bunker van AZN de visuele vorm van controle. De methode van uitvoering is organoleptisch van aard. 

Bclangrijk is dat alleen de controleur opdracht kan gcven voor het !assen en de chauffeur alle aanwijzingen tijdens het lossen dicnt 

op te volgen. Bij AZN zal daarentegen altijd (bchalve bij intensieve controlc) direct in de bunker gelost worden. 
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In het algemeen kan hct lossen niet tussentijds ondcrbrokcn worden en moeten er dus steeds voorzieningen bestaan om de gchelc 

vracht of de afwijkende dclen terug le ncmen. 

lntensieve controle 

Conform de vigerendc WM-vcrgunning moctcn de vrachten afval steekprocfgewijs een intensicvc controlc ondergaan bij het 

AOS en AZN. Daarnaast kan bcslotcn wordcn tot intensievc controlc naar aanleiding van de visuele controlc. nadcre afspraken over 

aanlevering of andcre omstandigheden (verdachte ladingen, ervaring. etc.). 

Ook deze wijze van controleren is in hoolozaak visueel en organoleptisch van aard. In tegenstelling tot de visuele vorm moet al 

het afval in de vracht duidelijk waameembaar zijn. Oil betekenl dat op de losvloer de vracht gespreid moet worden en verpakt afval 

(in bijvoorbceld zakken of dozen) geopend moet worden. Op de inrichtingen moeten daartoc voorzieningen aanwezig zijn zoals 

voldoende ruimte op de stortvloer. De intensicve controle zal direct na hct lossen plaatsvinden in aanwezigheid van de chauffeur. 

Monstername en analyse 

Als onderdeel van de inlensieve controle kan besloten worden tot monstemame en analyse. Voor de monstemame moeten voor

zieningen op de inrichting aanwczig zijn alsmedc een instructie voor uitvoering in de praktijk. Monstername geschiedt overeenkom

stig NEN 5860 of een daarop volgende of daannce vergelijkbare nonn voor monstemamc van (vastc) afvalstolTen. 

Rapportage afwijkingen en inlichten sturingsorganisaties 

Bij constatering van (een) afwijking(en). worden minimaal de in bijlage 2 weergegeven aspecten geregistreerd. De geregistreerde 

gegevens worden zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen twee werkdagen doorgegeven aan de sturingsorganisatics. De stu

ringsorganisaties stellen vervolgens de ontdoener of di ens vertegenwoordiger op de hoogte waarbij !evens maatregelen worden 

getroffen om toekomstige afwijkingcn te voorkomen. 

Eigendoms- en risico-ove rdracht 

Acceptatie van de vracht na het doorlopen van het controleproces houdt in dat het afval in eigendom wordt overgenomen door 

AZN als het aangcboden afval in de vultrechter is gebracht. Op dit moment gaat het risico van de ontdoener m.b.t. het afval over 

naar de verwerker. Ten aanzien van de verbranding is echter ecn uitzonderingsclausulc in het contract opgenomcn dat bepaalt dat bij 

aantoonbare schade ontstaan door he! aangeboden afval alsnog de ontdoener aansprakclijk word! gcstcld. 

Verwijdering de len ui t de vracht 

Voor wat betreft afval dal met visuele controle in de bunker van AZN gestort word!, zal bij afwijkingen worden getracht deaf

wijkende delen van de vrachl terug te nemen als zijnde afgekeurd. Tndien het kleine hoeveelheden afwijkende delen betreft in de 

vracht wordcn deze uit de vrachl verwijdcrd opdat alsnog de vracht wordt geaccepteerd. De verwijderde delen worden vervolgens als 

afgekeurd behandeld. 

Gevolgen afkeur 

Alie afgekeurde vrachten ofafgekeurde delen uit vrachten worden op de inrichting in daarvoor bestemde voorzieningen apart en 

herkenbaar opgeslagen. De sturingsorganisatie draagt er contractueel zorg voor dal de afvocr van afgekeurd afval naar een daartoc 

gel!igende vergunninghouder altijd door of namens haar zal geschieden. Hiervoor is ecn tcrmijn beschikbaar van maximaal twee 

werkdagen na melding van het overslagstation respectievelijk door AZN van de afgekcurdc vracht aan de sturingsorganisaties. 
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Ondertekenlng: 

Dlrectle AZN 

Plaats:. ________ Datum: _____ _ 

Dlrectfe Afvalsturlng Brabant 

Plaats:. ________ Daturn:. _____ _ 

Dlrectle Openbaar Llchaam AfvalstoffenverwlJderlng Zeeland 

Plaals: _ _______ Datum: _____ _ 
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Bijlage 1 

Schema routing omschrljvlngsformuller 
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Schema routing omschrljvlngsformuller 
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Bijlage 2 

Te reglstreren aspecten blj afwljklngen 
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Te reglstreren aspecten blJ afwlJklngen 

Bij afwijkingen moeten de navolgende aspecten worden gerappo.rteerd: 

Gegevens van begeleidingsbrief: 

.t. Verwerkingslocatie 

.t. AfValstroomnummer 

.t. Begeleidingsbrie.fuummer 

.t. Weegbonnummer 

.t. Naam ontdoener 

.t. Datum 

.t. Tijdstip 

.t. Gewicht in kg 

.t. Transporteur 

Gegevens van inspectie: 

.t. Resultaten controle 

.t. Beoordeling 

..t. Reden afkeur 

.t. Ontstane probleem 

.t. Foto's ja/nee 

..t. Bemonsteringjalnee 

..t. Ondernomen acties 

..t. Naam en handtekening controleur 

..t. Naam en handtekening chauffeur 

Jndien aanwezig meesturen (kopie van): 

.t. Weegbon/begeleidingsbrief 

..t. Foto's 

.t. Analyseresultaten 

.t. Overige relevante documenten 
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Bijlage 3 

Reglement aanleverlng afvalstoffen AZN 
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Uitbreiding AZN met een vijfde verbrandingslijn 

Definitief rapport - 87 -
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Bijlage XVIII 
Milieueffectrapportage 

(separaat rapport) 

9S5915.01/R0014/411560/Nijm 

16juni2008 


	1946-043vergunningaanvraag001
	1946-043vergunningaanvraag002
	1946-043vergunningaanvraag003
	1946-043vergunningaanvraag004



