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1. Aanleiding 

De Provincie Gelderland heeft de aanvraag om een milieuvergunning van De Knorhof BV van 20 
maart 2009 voor de locatie Burensewal 3 te Kapel-Avezaath op aanvaardbaarheid beoordeeld. Op 2 
juni 2009 heeft de provincie Gelderland in een schrijven aangegeven dat de aanvraag aangevuld dient 
te worden voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Dit schrijven is opgenomen in 
bijlage 1 van deze aanvulling op de aanvraag. 

2. 8eschrijving bedrijfsprocessen, werktijden en beste 
beschikbare technieken 

Aanvulling op vraag 5.1 van het aanvraagformulier Wet milieubeheer (bijlage C aanvraag 
milieuvergunning). 

2.1 Bedrijfsprocessen 

2. 1. 1 Productieproces 

Op het bedrijf worden zeugen gehouden. De zeugen worden gedekt in de dekstal middels 
kunstmatige inseminatie (KI) en een enkele keer door middel van natuurlijke dekking door eigen 
beren. De aanwezige beren fungeren voornamelijk als zoekbeer. Na dekking worden ze naar de 
dragende zeugenstal verplaatst. Hier verblijven ze tot het einde van de drachtperiode. De zeugen 
worden verplaatst naar de kraamstal waar de biggen worden geboren. 

De biggen worden in de kraamhokken geboren en verblijven hier tot een leeftijd van circa 4 weken. De 
biggen worden in de kraamhokken gespeend op een gewicht van circa 8 kg waarna ze worden 
opgelegd in de biggenstal. Hier verblijven de opfokbiggen tot circa 25-30 kg waarna het grootste 
gedeelte wordt afgemest in de vleesvarkenstal dan wei in de vrije markt. De zeugen gaan na het 
spenen vanuit de kraamstal terug naar de dekstal. 

Te oude fokzeugen zullen worden afgevoerd naar de slachterijen. Het bedrijf heeft geen eigen opfok 
van zeugen. Opfokzeugen worden eens per 14 dagen extern aangekocht van andere SPF bedrijven 
die gevrijwaard zijn van diverse ziektekiemen zoals het PRRS-virus, de bacterien APP, mycoplasma, 
streptococcen, brachypspira (vibrio) en de parasieten schurft en luizen. De aangekocht opfokzeugen 
gaan direct naar de dekafdeling. 

2.1.2 Voerinstallatie en voerstrategie 

De belangrijkste grondstof in voorgaand productieproces is het aangewende veevoer. De op het 
bedrijf aanwezige voerinstallatie bestaat uit 3 afzonderlijke installaties die elk aangestuurd worden 
vanuit een eigen besturing in casus een eigen computer. ledere voerbeurt start met het 
homogeniseren / roeren van de componenten die opgeslagen zijn in de opslagbunkers en die in het 
desbetreffende mengsel gebruikt worden. Vervolgens worden de componenten naar behoefte van het 
mengsel gedoseerd in de mengtanks. Dit gebeurt d.m.v. pompen en een gesloten leidingsysteem. Ais 
deze componenten in de mengtanks zijn gedoseerd worden vervolgens de droge componenten die in 
het betreffende mengsel gebruikt worden in de juiste hoeveelheid toegevoegd. Dit gebeurt d.m.v. 
afgesloten transportvijzels. Vervolgens wordt het geheel in de mengtanks gehomogeniseerd c.q. 
gemengd. Na het mengen wordt het mengsel / mengvoer in de leidingen gepompt en uitgedoseerd. 
Naast de voerinstallatie is de voerstrategie van belang. 
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Voor een nadere uitwerking van de voerinstallatie en voerstrategie wordt verwezen naar paragraaf 3.1 
in deze aanvulling op de aanvraag milieuvergunning. Naast aanvoer van voer worden nog andere 
grondstoffen als hulpproducten aangevoerd. Hierbij valt te den ken aan o.a. diergeneesmiddelen en 
zwavelzuur. Voorts vind afvoer plaats van onder andere mest, dieren en afvalstoffen. 

2.1.3 Koelinstallatie 

Binnen de inrichting aanwezige kadaverkoeling bevat 1 kg van het koelmedium propaan R290, 
halogeenvrij. Dit milieuvriendelijke koelmedium wordt niet genoemd in de bijlagen van de Europese 
Verordening betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen. Het besluit ozonlaag afbrekende stoffen 
Wms 2003 en het Besluit broeikasgassen Wms 2003 is niet van toepassing. Het vermogen van de 
koelcompressor bedraagt 5,5 kW/uur. 

2.1.4 Spoelinstallatie 

Spoelen in de huidige situatie 
Ten behoeve van het verwijderen van de mest uit de stal is een spoelinstallatie geplaatst. Met behulp 
van deze spoelinstallatie wordt momenteel dagelijks de mest uit de stallen gespoeld. Onder de 
roostervloer bevinden zich bouwkundige (betonvloer met gemetselde wanden) kanalen. In deze 
bouwkundige kanalen bevinden zich WX-spoelgoten. Deze goten zijn in de lengterichting (in dezelfde 
richting als het bouwkundige kanaal) van de afdeling gemonteerd en lopen onder meerdere hokken 
door. Afhankelijk van de breedte van het bouwkundige kanaal zijn in deze kanalen twee of meerdere 
spoelgoten gemonteerd waardoor een gotenstelsel ontstaat. De gotenstelsels zijn gescheiden. 
Door de spoelpomp wordt de spoelvloeistof in een leiding van het spoelsysteem gepompt. In de stal is 
het spoelsysteem opgedeeld in twee systemen. Een systeem t.b.v. de vleesvarkens (beneden) en een 
systeem t.b.v. de verdieping (fokvarkens). Het gotensysteem is opgebouwd uit gotenstelsels die weer 
onder verdeeld zijn in een aantal goten. Aanwezig zijn: 

• Per rij vleesvarkenshokken 2 gotenstelsels (1 onder het voorste mestkanaal, 1 onder het 
achterste mestkanaal. 

• Per rij guste- / dragende zeugen 1 gotenstelsel. 
• Per rij kraamhokken 1 gotenstelsel. 
• Per rij biggenhokken 1 gotenstelsel. 

Per gotenstelsel is een aansluiting op een afvoerleiding aanwezig. Via deze mestafvoerleiding stroomt 
het mengsel van vers geproduceerde mest en spoelvloeistof naar de opvangput buiten het gebouw 
waar de scheiding in een dikke en dunne fractie plaats vindt. Na deze scheiding wordt de dunne 
fractie hergebruikt als spoelvloeistof. Deze spoelvloeistof wordt verpompt middels een spoelpomp via 
de spoelleidingen naar de te spoelen goten. Per gotenstelsel zijn 1 of 2 aansluitingen op de 
spoelleiding aanwezig. Elke aansluiting is voorzien van een ventiel dat automatisch geopend wordt 
door het aanwezige besturingssysteem. Per spoelbeurt wordt ca. 10 seconden gespoeld. Direct 
daarna wordt de volgende goot gespoeld. 

Met het spoelen wordt bij de vleesvarkens begonnen. Gestart wordt met de afdeling rechtsvoor' . 
Vervolgens worden van rechts naar links aile afdelingen gespoeld. De laatste afdeling die gespoeld 
wordt is de afdeling linksachter. Het spoelen bij de fokvarkens begint nadat het spoelen bij de 
vleesvarkens is afgerond. Ook hier wordt de afdeling rechtsvoor' als eerste gespoeld en eindigt het 
spoelen bij de afdeling linksachter. Er wordt dus aaneengesloten gespoeld, met andere woorden aile 

1 Met de afdeling rechtsvoor wordt bedoeld de afdeling die tegen de voorgevel en, gezien vanaf de weg, het meest rechts is 
gelegen. In feite de meest noord - westelijke afdeling. 
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goten worden na elkaar gespoeld. Het totale spoelproces bedraagt momenteel ca. 4 uur per dag (per 

dag 2 keer 1,89 uur. Bij de vleesvarkens 0,99 uur per spoelbeurt en bij de zeugen 0,9 uur per 

spoelbeurt. Zie verdere uitwerking in tabel 1). Het gehele spoelproces is geautomatiseerd. Tijdens het 
spoelen komen hogere concentraties geur vrij dan onder normale bedrijfssituatie (rustsituatie). Deze 

hogere concentraties komen nu direct in de atmosfeer terecht. Na afloop van iedere spoelbeurt blijft in 
de spoelgoten een minimale hoeveelheid spoelvloeistof achter. Dit· om te voorkomen dat de vers 
geproduceerde mest terechtkomt in een droge spoelgoot waardoor deze mest vastplakt aan de 
bodem van de goat en dientengevolge niet meer uit de goten gespoeld kan worden. Omdat de goten 
aan de onderzijde een ronde vorm hebben betreft dit een hoogte van ca. 3 cm . Dit is altijd de 
beginsituatie ongeacht het aantal aanwezige dieren en de diersoort. 

label 1, overzicht aantal goten ventielen en spoeltijd in de huidige situatie. 
aantal aantal totaal totaal tijd per totale 

aantal gOten per goten per aantal aantal ventiel tijd 
Vleesvarkens: kanalen kanaal ventiel goten ventielen sec uren 
kanaal voor in hok 119 2 2 238 119 10 0,33 
kanaal achter in het hok 119 2 1 238 238 10 0,66 
wachtijd tussen openen ventielen 357 a 0,00 

Totale spoeltijd in uren: 0,99 

aantal aantal totaal totaal tijd per totale 
aantal goten per goten per aanta! aantal ventiel tijd 

Fokvarkens: kana len kanaal ventiel goten ventielen sec uren 
Guste- en dragende zeugen rechtsvoor 
smal mestkanaal 9 2 1 18 18 10 0,05 
breed mestkanaal 2 6 2 12 6 10 0,02 
Guste- en dragende zeugen langs voerkeuken 
smal mestkanaal 6 2 1 12 12 10 0,03 
Guste- en dragene zeugen linksvoor 
smal mestkanaal 6,4 2 12,8 12,8 10 0,04 
Kraamhokken 
kanaalonderhethok 31 6 186 

waarvan voor in het hok: 4 2 62 10 0,17 
waarvan achter in het hok: 2 62 10 0,17 

Biggen 
kanaalonderhethok 38 8 2 304 152 10 0,42 
wachtijd tussen openen ventielen 324,8 a 0,00 

Totale spoeltijd in uren: 0,90 

Sgoelen in de aangevraagde situatie 
In de aangevraagde situatie is het spoelen van de afdeling als emissiearm stalsysteem niet meer 
nodig. De emissies van ammoniak, geur en fijn stof worden dan gereduceerd door de luchtwassers die 
gerealiseerd gaan worden. De geproduceerde mest zal echter nog steeds uit de stal verwijderd 
moeten worden. Dit kan aileen met de aanwezige spoelgoten. Om die redenen zullen de aanwezige 
spoetgoten behouden blijven en regelmatig gebruikt worden. 

Zoals bekend ontstaan tijdens het spoelen hogere geurconcentraties. Echter door te streven naar een 

rustiger spoelpatroon en een andere spoelvolgorde worden de pieken in de emissies beperkt. 
Vervolgens komen in de voorgenomen activiteit deze hogere geurconcentraties niet meer direct in de 
atmosfeer terecht, maar wordt de ventilatielucht eerst "gereinigd" door de aanwezige luchtwassers. 
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Om een rustiger spoelbeeld te krijgen wordt in de toekomst zogenaamd continue gespoeld. Dit komt 
neer op een langere spoeltijd per ventiel. Daarnaast zullen wachttijden ingesteld worden tussen het 

spoelen van de goten. Verder zal de spoelvolgorde aangepast worden en wei zodanig dat na een 
spoelbeurt van een bepaald gotenstelsel een volgend gotenstelsel wordt gespoeld dat niet op 

hetzelfde centraal afzuigkanaal is aangesloten. Door op die methode te wisselen vindt per centraal 
afzuigkanaal maar een spoelbeurt plaats per 16 minuten (4 x 2 = 8 centrale afzuigkanalen, 2 minuten 
tussen iedere spoelbeurt). Op deze methode vindt een verdunning plaats van de hogere 
geurconcentraties die ontstaan tijdens het spoelen. Gemiddeld zijn per centraal afzuigkanaal 85 
ventielen (te spoelen gotenstelsels) aanwezig. 

Tabel 2, overzicht aantal goten, ventielen en spoeltijd in de nieuwe situatie 
aantal aantal totaal totaal tijd per totale 

aantal goten per goten per aantal aantal ventiel tijd 
Vleesvarkens: kanalen kanaal ventiel goten ventielen sec uren 
kanaal voor in hok 119 2 2 238 119 20 0,66 
kanaal achter in het hok 119 2 1 238 238 20 1,32 
wachtijd tussen openen ventielen 357 100 9,92 

T_+_I_ ~_ ...... _I+:i'" i_ .... __ . ... .. ftn 
1"""101'-';: .... " ... .:;; ... 'J .... III UIc:'II. 11.i7U 

aantal aantal totaal totaal tijd per totale 
aantal goten per goten per aantal aantal ventiel tijd 

Fokvarkens: kanalen kanaal ventiel goten ventielen sec uren 
Guste- en dragende zeugen rechtsvoor 
smal mestkanaal 9 2 1 18 18 20 0,10 
breed mestkanaal 2 6 .... 12 6 20 0,03 L 

Guste- en dragende zeugen langs voerkeuken 
smal mestkanaal 6 2 1 12 12 20 0,07 
Guste- en dragene zeugen linksvoor 
smal mestkanaal 6,4 2 1 12,8 12,8 20 0,07 
Kraamhokken 
kanaalonderhethok 31 6 186 

waarvan veor in het hok: 4 2 62 20 0,34 
waarvan achter in het hok: 2 1 62 20 0,34 

Biggen 
kanaalonderhethek 38 8 2 304 152 20 0,84 
wachtijd tussen openen ventielen 324,8 100 9,02 

Totala spoeltijd in uren: 10,83 

Spoelgoten volgens BREF voorwaardelijk BBT 
De BREF voor de intensieve veehouderij geeft aan dat (nieuwe, nog niet eerder vergunde) 
huisvestingssystemen met een spoelgotensysteem, waar gespoeld wordt met niet-beluchte 
mestvloeistof, aileen BBT zijn als de geurpiek door het spoelen naar verwachting geen overlast 
veroorzaakt voor omwonenden. In de huidige situatie is sprake van geuroverlast voor omwonenden 
als gevolg van de geurpieken die ontstaan bij het twee maal daags spoelen. In de aangevraagde 
situatie is geen sprake meer van deze geurpieken doordat 'continu' gespoeld wordt (uitleg voigt 
hieronder), echter de totale geuremissie is als gevolg van het 'continu' spoelen wei een stuk verhoogd. 
Derhalve kan het spoelgotensysteem ook in de aangevraagde situatie niet beschouwd worden als 
BBT (en daarmee niet als emissiearm huisvestingssysteem). 
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2.2 Werktijden en bedrijfstijden 

4.2. 1 Reguliere bedrijfssituatie 

De reguliere bedrijfssituatie bestaat uit: 
• het gebruik van ventilatoren: de ventilatoren zijn continu in bedrijf en worden automatisch 

geregeld. Afhankelijk van de binnentemperatuur worden de ventilatoren meer of minder 
belast. In de aangevraagde situatie bevinden zich in totaal 66 ventilatoren aan het einde van 
de luchtkanalen voor de luchtwassers (verdeeld over 8 emissiepunten). 

• Het gebruik van een voerinstallatie: de voerinstallatie is dagelijks van 3.00 uur tot 21.00 uur in 
gebruik. Per dag worden de vleesvarkens en de fokvarkens drie keer gevoerd. De biggen 
worden vier keer gevoerd. De eerste voerronde begint '5 morgens om 3 uur en de laatste 
voerronde is om 21.00 uur afgelopen. 

• Gebruik van een wasplaats: De bedrijfsstructuur is zodanig dat op het bedrijf aileen 
opfokzeugen worden aangevoerd. De vrachtwagen die de opfokzeugen aanvoert, voert in 
hetzelfde transport slachtzeugen af. Aangezien de vrachtwagen het bedrijf nooit leeg zal 
verlaten hoeft deze vrachtwagen niet gereinigd te worden. De wasplaats zal derhalve niet 
gebruikt worden voor het reinigen van vrachtwagens. 

• Het laden van biggen, zeugen en vleesvarkens: wekelijks worden 380 biggen afgevoerd met 1 
vrachtwagen. Per vrachtwagen kunnen 500 biggen afgevoerd worden. Het laden gebeurt 
tussne 7.00 en 8.30 uur (Iaadduur 1,5 uur). EEln keer per 14 dagen worden nieuwe 
opfokzeugen aangevoerd. Tevens worden een keer per 14 dagen slachtzeugen afgevoerd. 
Beide activiteiten vinden plaats in 1 transport. Het laden en lossen duurt circa 30 minuten per 
vracht. Wekelijks worden 550 vleesvarkens (100 kg) afgevoerd. Per vrachtwagen kunnen 200 
dieren getransporteerd worden. Het laden gebeurt met drie vrachtwagens achter elkaar 
tussen 6.00 uur en 10.30 uur. Aan de westzijde van het bedrijf wordt 1 uur geladen tussen 
6.00 en 7.00 uur. Aan de oostzijde wordt 3,5 uur geladen tussen 7.00 uur en 10.30 uur. 

• Het lossen van voer (droge en vochtrijke diervoeders) en hulpstoffen (zuren, dieselolie): Droge 
voeders in zakken worden een keer per week aangevoerd en gedurende 30 minuten gelost. 
Overige droge voeders worden vier keer per week met bulkwagens aangevoerd en gedurende 
45 minuten per wagen gelost. Vochtrijke voeders worden 16 keer per week aangevoerd met 
tankwagens (maximaal 3 per dag) en worden gedurende 30 minuten per vracht gelost. Verder 
worden nog 1 keer per maand met 1 vrachtwagen ruilcontainers met EPI brij en FP liquid 
aangevoerd. Thermamyl (vloeibaar enzym) wordt 1 keer per maand aangevoerd in vaten. 
Tenslotte wordt 1 keer per maand zuur aangeleverd voor de luchtwassers. 

• Het laden van mest uit de mestsilo's: De mestproductie op het bedrijf bedraagt circa 22.000 
m3 mest per jaar hetgeen overeenkomt met 425 m3 mest per week. De mest wordt 14 keer per 
week opgehaald met tankwagens in de dagperiode (per dag maximaal 6 transporten)Per 
tankwagen duurt het leegzuigen circa 30 minuten. 

• Afvoer van spuiwater luchtwassers: Circa 3 keer per maand wordt het spuiwater van de 
luchtwassers afgevoerd in een tankwagen. 

• Het afvoeren van kadavers: Twee keer per week (maximaal 1 keer per dag) worden de 
kadavers opgehaald. Dit gebeurt overdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Het opladen duurt 15 
minuten en vindt buiten het terrein op de openbare weg plaats. 

• Het van en naar de inrichting rijden van medewerkers, adviseurs, dierenarts e.v.: per dag 
komen er in de dagperiode maximaal 2 bestelwagens en circa 10 personenauto's op het 
terrein. 

Regelmatig terugkerende afwijkende bedrijfssituaties en incidentele bedrijfssituaties zijn niet aan de 
orde in deze aanvraag om een milieuvergunning. 
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3. Geurverspreiding 

Aanvulling op bijlage E van de aanvraag milieuvergunning. 

3.1 Bijproducten en brijvoer 

3.1.1 Ops/ag en verwerking 

Binnen de inrichting worden verschillende veevoeders aangewend. De producten zijn in hoofdzaak op 
te delen in de volgende groepen: 

• Vochtige bijproducten die per tankwagen worden aangevoerd en opgeslagen worden in open 
betonnen putten (bunkers). De maximale opslagcapaciteit bedraagt 1400 m3

• 

• Droge producten (zoals granen) die zowel met een blaaswagen worden aangevoerd als in een 
stortput worden gelost. Deze producten worden opgeslagen in afgesloten polyester silo's 
welke voorzien zijn van een ontluchting. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 764 m3 . 

• Droge producten (kernen) die met een bulkwagen worden aangevoerd en die opgeslagen 
worden in open trevira silo's. De maxima Ie opslagcapaciteit bedraagt 49,6 m3

. 

• Droge toevoegmiddelen die in zakken met een vrachtwagen worden aangevoerd en op pallets 
worden opgeslagen. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 1,2 m~. 

• Vochtige toevoegmiddelen die in vaten of IBe's worden aangevoerd en opgeslagen. 
• Volledig mengvoer. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 16 m3

. 

De binnen de inrichting toegepaste veevoeders worden uitsluitend van GMP+ (Good Manufacturing / 
Managing Practice) gecertificeerde leveranciers betrokken. In het kader van GMP+ worden regels 
gesteld aan de productie, handel en vervoer van veevoeders . Het gebruik van bijproducten wordt 
geraamd op 22.229 ton per jaar. De opslagcapaciteit bedraagt 840 m3

. De bijproducten zijn afkomstig 
van de humane voedingsmiddelenindustrie. Op grond van de huidige inzichten moeten deze 
bijproducten als een afvalstof worden beschouwd. Op de locatie wordt geen brijvoer geproduceerd 
voor andere bedrijven. 

Ingevolge het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Gelderland het bevoegd gezag voor onderhavige inrichting, omdat binnen de inrichting meer 
dan 15.000 ton per jaar aan bijproducten wordt verwerkt. In en om de stallen zijn voorzieningen 
aangebracht voor de opslag en verstrekking van voeders . De voerders worden met behulp van een 
computergestuurde voerinstallatie naar de dieren getransporteerd. De op het bedrijf aanwezige 
voerinstallatie bestaat uit 3 afzonderlijke installaties die elk aangestuurd worden vanuit een eigen 
besturing in casus een eigen computer. De voerinstallatie is dagelijks van 3.00 uur tot 21.00 uur in 
gebruik. De vleesvarkens en fokvarkens worden drie keer per dag gevoerd. De biggen worden vier 
keer per dag gevoerd . 

ledere voerbeurt start met het homogeniseren cq. roeren van de componenten die opgeslagen zijn in 
de opslagbunkers en die in het desbetreffende mengsel gebruikt worden. Vervolgens worden de 
componenten naar behoefte van het mengsel gedoseerd in de mengtanks. Dit gebeurt middels 
pompen en een gesloten leidingsysteem. Ais deze componenten in de mengtanks zijn gedoseerd 
worden vervolgens de droge componenten die in het betreffende mengsel gebruikt worden in de juiste 
hoeveelheid toegevoegd. Oit gebeurt middels afgesloten transportvijzels. Vervolgens wordt het geheel 
in de mengtanks gehomogeniseerd c.q. gemengd. Na het mengen wordt het voermengsel in de 
leidingen gepompt en uitgedoseerd. 

Per jaar wordt 1.192,84 ton combinanten, 3578,52 ton granen en 22.228,94 ton bijproducten (zie 
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bijlage T in de aanvraag) en 22.876 m3 water uit eigen bron (zie bijlage L in de aanvraag) verwerkt tot 
brijvoer. In totaal wordt per jaar 49.877,2 ton brijvoer geproduceerd en gevoerd . Per dag wordt 136,6 
ton brijvoer geproduceerd en gevoerd. Op het bedrijf wordt gewerkt met restloze voedering. Oit houdt 
in dat aan het eind van iedere voerronde een vloeistofkolom in de leidingen wordt gebracht (wei). 
Hierdoor treedt geen versleping op en blijven er geen resten brijvoer in de leidingen achter. Aangezien 
het samenstellen en doseren van het brijvoer geautomatiseerd is blijven na iedere voerbeurt geen 
restanten brijvoer achter. Indien wei sprake is van een restant brijvoer in de brijvoertank dan wordt dit 
restant bij de volgende voerronde meegevoerd. 

3.1.2 Geuremissie bijproducten 

In 2004 heeft ASG onderzoek verricht naar de effecten van vochtrijke bijproducten op de geuremissie 
uit vleesvarkensstallen (Praktijk Rapport varkens 31, Timmermans, ASG, augustus 2004). Uit dit 
onderzoek blijkt dat geen significant verschil bestaat in geuremissie tussen bedrijven waar brijvoer 
wordt verstrekt en bedrijven waar uitsluitend droogvoer wordt verstrekt. Praktijkervaring leert echter 
dat met name bedrijven die met bijproducten werken geuroverlast voor de omgeving veroorzaken. 
Mogelijke bronnen voor deze geuroverlast zijn (Infomil) : 

• Veel bijproducten geven een andere geurcomponent aan het voer dan droogvoer. Om deze 
reden kan de geur van het met bijproducten geprepareerde brijvoer vaak onderscheiden 
worden van gewoon voer. Een andere geur betekent niet automatisch dat sprake is van 
geuroverlast. 

• Het soort bijproduct dat wordt gevoerd. Het ene bijproduct stinkt meer dan het andere. Zo 
heeft uiensap doorgaans een onaangenamere geur dan aardappelproducten. Verder is het 
ene bijproduct gemakkelijker verteerbaar dan het andere, hetgeen mede bepalend is voor de 
geur van de mest. Op basis van ervaringen kan gesteld worden dat vismeelproducten, 
uienproducten, maiskweekwater en aardappeldiksap vanwege de aard van het product vaak 
stinken. Producten als wei, via, ijs, vevotex, vevocel, etc. zijn bederfelijke producten die om 
die reden tot stank kunnen leiden. Bij producten als tarwezetmeel, aardappelproducten, vetten 
en andere relatief droge producten zijn doorgaans weinig stankproblemen. In zijn 
algemeenheid veroorzaken natte bijproducten dus eerder geuroverlast dan droge 
bijproducten. 

• Het roeren in de opslagvoorziening. Oit is noodzakelijk bij sommige producten om ze 
homogeen te houden. Bij vee I roeren kan fermentatie (gisting) plaatsvinden wat tot 
geuroverlast kan leiden. 

• Het vullen en legen van de brijvoeropslag. 
• Het mengen van brijvoerproducten in de mengtank. 
• Overige vormen van slecht management. Bijvoorbeeld morsverlies bij het bereiden van 

brijvoer, slechte reiniging van de brijvoerkeuken, het niet direct gebruiken van brijvoer dat uit 
de silo gehaald wordt, leidingbreuk, trogvervuiling, bevuiling hokvloer, etc. 

Op de initiatieflocatie is de doorloopsnelheid van de bijproducten hoog. Oe opslagperiode van een 
product bedraagt gemiddeld 2 weken. Aan bederfelijke producten wordt een zuur toegevoegd (Selko 
BE of EPI brij). Hiermee wordt voorkomen dat de voederwaarde afneemt of dat producten gaan gisten 
of bederven en wordt geurhinder van bederfelijke producten voorkomen. Tijdens aflevering worden de 
bijproducten bemonsterd. Oit monster krijgt een uniek nummer en wordt onderzocht op voederwaarde 
en samenstelling van het product. Verder vindt bij aflevering en tijdens de opslag visuele controle 
plaats op kleur, geur en smaak van de bijproducten. Ais producten niet voldoen aan de kwaliteitseisen 
worden deze direct retour gestuurd naar de leverancier. Zie voor de acceptatie, administratie en 
procesbeschrijving bijlage T van de aanvraag milieuvergunning. 
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Op de initiatieflocatie wordt (gezien de sterke geur) de opslag en het gebruik van uiensap uitgesloten. 

Het gebruik van vismeelproducten op het bedrijf wordt niet bij voorbaat uitgesloten. Vismeel is een 

hoogwaardige eiwitgrondstof met een ideale aminozuursamenstelling. Dit resulteert in een hogere 
weerstand van de dieren en goede productieresultaten. De keus voor aanvoer van vismeel hangt af 

van het aanbod en de prijs van vergelijkbare eiwitrijke bijproducten. Het gebruik van vismeel blijft bij 
de vleesvarkens echter beperkt. Bij vleesvarkens wordt ter voorkoming van smaak- en geurafwijkingen 
in het vlees aileen in de eerste groeifase tot 65 kg vismeel toegevoegd aan het rantsoen (tot maximaal 

2% van het dagrantsoen). 

Geuremissie van de bijproducten (en dus ook vismeel) wordt op meerdere manieren maximaal 
beperkt: De bijproductenopslag en brijvoerkeuken zijn namelijk afgesloten ruimtes welke zijn 
aangesloten op het centraal afzuigsysteem. De afgezogen ventilatielucht wordt door de luchtwassers 
geleid, waardoor de geuremlssle gereduceerd wordt. Dit staat opgenomen in het 
dimensioneringsoverzicht van ventilatiekanalen en luchtwassers in bijlage 0 van de aanvraag 
milieuvergunning (emissiepunt B, stalnummer 3a en 3b( 

Verder wordt de brijvoerkeuken iedere dag schoongespoten. Morsen van bijproducten gebeurt in feite 
aileen bij het loskoppelen van de slang na het vullen. Chauffeurs worden verzocht hierop te letten, 
echter morsen kan niet helemaal worden voorkomen. Op de initiatieflocatie wordt het gemorste 
bijproduct opvangen in een bak, welke daarna kan worden geleegd en schoongemaakt. Met de 
beschreven maatregelen kan geconcludeerd worden dat in de aangevraagde situatie de geuremissie 
ten gevolge van het opslaan en voeren van bijproducten maximaal beperkt wordt. 

3.2 Zeugenuitloop 
De zeugenuitloop wordt gebruikt voor het omzetten van de zeugen (dragende zeugen gaan naar de 
kraamstal, kraamzeugen gaan naai de guste- en dragende zeugenstal etc.). Het omzetten van de 
zeugen gebeurt per afdeling. Om de zeugen te kunnen wisselen dient eerst een afdeling leeg gezet te 
worden (en eventueel gereinigd te worden), voordat nieuwe zeugen in de afdeling kunnen. De 
zeugenuitloop dient dan als tijdelijke opvang. Uitgaande van het spenen van de biggen op een leeftijd 
van 4 weken worden iedere week 110 zeugen verplaatst (3 tot 4 afdelingen). Aangezien het aantal 
zeugen per afdeling varieert van 26 zeugen tot 39 zeugen zal het omzetten iedere week gedurende 2-
3 dagen plaatsvinden. ledere groep zeugen (maximaal 39 zeugen) bevindt in deze 2-3 dagen tijd 
maximaal 4 uur in de zeugenuitloop. De zeugenuitloop is daarmee niet relevant voor de geurbelasting. 

3.3 Mestopslag 
De mestsilo's zijn voorzien van een kap met overdrukbeveiliging. De geuremissie vanuit de mestsilo's 
wordt daarmee tot een minimum beperkt. Ais bijlage 2 van deze aanvulling op de aanvraag 
milieuvergunning is het Geuronderzoek van PRA Odournet bv van juni 2009 (HUTD09A5) bijgevoegd. 
In paragraaf 3.3 van dit geuronderzoek wordt voor de mestsilo's uitgegaan van een geuremissie van 
2,0*106 OUE/h. Hierbij wordt gerefereerd aan een in 2002 door Witteveen+Bos uitgevoerd emissie
onderzoek, waarbij de geuremissie tijdens het spoelen vanuit de destijds aanwezige foliebassins is 
gemeten. Zowel bij de foliebassins als de overkapte mestsilo's is aileen sprake van geuremissie als 
gevolg van verdringingslucht, waardoor kan worden aangenomen dat de gemeten geuremissie 
hetzelfde zal zijn als de geuremissie vanuit de overkapte mestsilo's. 

2 Volgens het Bouwbesluit kan de brijvoerkeuken aangemerkt worden als verblijfsgebied. Volgens het Bouwbesluit moet de ventilatie van 
een verblijfsgebied 0,9 literlsec/m2 vloeroppervlak zijn. Het vloeroppervlak van deze verblijfsgebieden bedragt respectievelijk 80,9 m2

. 

Aangezien 1 liter overeenkomt met 1 dm3 dient per uur 0,07 m3 geventileerd te worden. Gezien het feit dat de afzuigkanalen bovenmatig 
zijn gedimensioneerd levert deze afzuiging geen enkele belemmering op in het ventilatiesysteem . 
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3.4 Geuremissie spoelgotensysteem 

Ais bijlage 2 in deze aanvulling op de aanvraag milieuvergunning is het Geuronderzoek van PRA 
Odournet bv van juni 2009 (HUTD09A5) bijgevoegd. De in bijlage A van het geurrapport (aan de hand 

van meetgegevens) berekende geuremissie-kengetallen voor continu spoelen worden vergeleken met 

de geuremissiekengetallen uit de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Het blijkt dat voor 
dekberen en kraamzeugen een hoger geuremissiekengetal berekend wordt dan de norm die staat 
opgenomen in de Rgv. Voor de biggen, guste- en dragende zeugen en vleesvarkens liggen de 
berekende geuremissiekengetallen lager dan de normen die staan opgenomen in de Rgv. Zie tabel 3. 

label 3: Overzicht volgens meetgegevens berekende geuremissiekengetallen 'continu' spoelen en 
geuremissiekengetallen Rgv (bron: Geuronderzoek juni 2009 (HUTD09A5) bij/age A, PRA Odournet). 

Diercategorie Dieraantallen Geuremissiekengetal Geuremissiekengetal 
voorgenomen berekend voor volgens Rgv 
activiteit 'continu' spoelen 

(OuE/s/dier) (OuE/s/dier) 

Biggen 7.600 7,0 7,8 

Dekberen 5 80,8 18,7 

Guste- en dragende zeugen 1.591 14,6 18,7 

Kraamzeugen 431 80,8 27,9 

Vleesvarkens 9.520 16,6 23,0 

Het aantal dekberen en kraamzeugen is gering ten opzichte van het aantal biggen, vleesvarkens en 
guste- en dragende zeugen. Gebruikmaken van de emissiekengetalJen uit de Rgv is daarmee een 
juiste benadering. 

/nv/oed spoe/en mestgoten op werking /uchtwassers 

In de huidige situatie ontstaan twee geurpieken per dag als gevolg van het spoelen van de mestgoten. 
Deze geurpieken zulJen ook plaatsvinden in de luchtwassers. De geuremissie tijdens de geurpieken 
zal door de luchtwassers gereduceerd worden echter het is de vraag of tijdens een geurpiek nog 
steeds de maximale geurreductie gehaald wordt (hier zijn geen meetrapporten van beschikbaar). In 
de aangevraagde situatie wordt echter gelijkmatig over de dag gespoeld en zulJen geen geurpieken 
meer optreden. Het spoelen wordt daarmee onderdeel van de geuremissie tijdens reguliere 
bedrijfsvoering. Deze geuremissie vanuit de stal kan dan ook beschouwd worden als constante bron. 
Het 'continu' spoelen van de mestgoten zal in de aangevraagde situatie geen invloed hebben op de 

werking van de luchtwassers. 

4. Toetsing NRB 

AanvulJing op bijlage J van de aanvraag milieuvergunning. 

Ais aanvulling op de in de aanvraag milieuvergunning genoemde bodembedreigende activiteiten 
kunnen de opslag van spuiwater van de luchtwassers en de opslag van dieselolie t.b.v. de 
noodstroomaggregaat toegevoegd worden. 
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00sla9 van souiwater 
Voordat aan het spuiwater een (nuttige) bestemming wordt gegeven wordt dit tijdelijk opgeslagen. Op 

grond van de nieuwe wetgeving Europese afvalstoffenlijst (Eural), die per 1 mei 2002 in werking is, 
valt het spuiwater van de chemische luchtwasser onder rubriek 16 10 (waterig vloeibaar afval). Binnen 

deze rubriek maakt de Eural onderscheid tussen waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

(16 10 01* c) en overig waterig vloeibaar afval (16 10 02 c). Een afvalstof is gevaarlijk wanneer het 
gehalte aan gevaarlijke stoffen (in gewichtsprocenten) zodanig is dat het afval een of meer 

gevaareigenschappen heeft. Het spuiwater van de chemische luchtwasser bevat in hoofdzaak 

ammoniumsulfaat. Aan deze stof zijn geen risicocodes toegekend waardoor voor deze stof geen 
concentratiegrenswaarden gelden. Deze stof heeft daardoor geen gevaareigenschappen en is dus 
geen gevaarlijke stof. Naast ammoniumsulfaat bevat het spuiwater ook nog een restant zwavelzuur. 

Aan deze stof is in de Eural wei een risicocode toegekend . Voor deze stof geldt een 
concentratiegrenswaarde van 1 %. Normaliter blijft in het spuiwater (met een pH van ongeveer 4) het 
gehalte aan zwavelzuur beneden deze concentratiegrenswaarde. Op grond hiervan is het spuiwater 

eveneens niet gevaarlijk. 

Door de lage pH en de samenstelling is het spuiwater wei bijtend en corrosief van karakter. In verband 
met de afvoermogelijkheden van het spuiwater dient dit te worden opgeslagen in een afzonderlijke 
daartoe bestemde opslagvoorziening welke niet in open verbinding staan met het dierenverblijf. Dit in 
verband met het gevaar van het vrijkomen van zwavelwaterstofgas (H2S). Dit gas kan in specifieke 
mengverhoudingen met lucht een zeer giftig en explosief karakter hebben. Ook de emissie van S02 
en nitreuze dampen (stikstofoxiden) kan hierbij niet worden uitgesloten. Het ontstaan van deze giftige 
en voor de gezondheid zeer schadelijke dampen moet worden voorkomen. 

De afvoer van spuiwater vindt plaats via de op de tekening aangegeven afleidingen naar de 
aangegeven opvangput. Dit is een betonnen opvangput welke wordt gecoat zodat deze bestand is 
tegen de inwerking van het spuiwater. Vanuit de opvangput wordt het spuiwater verpompt naar een 
speciaal daarvoor geconstrueerde en gecoate polyester silo. De wanden van deze opslag zijn bestand 

zijn tegen de invloed van het spuiwater. Bewijzen van de behandeHng die de wanden hebben 
ondergaan kunnen desgewenst worden opgevraagd bij de leverancier. De spuiwateropslag is met 50 
m3 inhoud voldoende groot en is niet voorzien van een overstort. Door deze combinatie van 

maatregelen en voorzieningen omtrent de opslag van het spuiwater is sprake van een 
verwaarloosbaar bodemrisico. 

Ooslag dieselolie voor noodstroomaggregaat 

Binnen de inrichting wordt ten behoeve van de noodstroomaggregaat 100 liter dieselolie opgeslagen 
in een oHevat. Het olievat wordt inpandig geplaatst boven een vloeistofdichte lekbak. Deze opslag van 
dieselolie valt onder ADR-klasse 3 en verpakkingsgroep " en moet voldoen aan de voorwaarden en 
bepalingen van PGS-15. Hiermee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bewerkstelligd. 

5. Waterhuishouding 

Aanvulling op bijlage L van de aanvraag milieuvergunning. 

Bij het spoelen van de mestgoten wordt geen water gebruikt. De spoelstof is de dunne fractie van de 

mest. In de mestopslagen V21,V20,V16,V15,V11,V1O,V06,V05 wordt de mest door bezinking op een 
natuurlijke wijze gescheiden. De dikke fractie zet zich at naar de bodem, boven in de silo bevindt zich 

de dunne fractie . Na scheiding wordt de dikke fractie verpompt naar de twee mestsilo's. 
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De dunne fractie wordt hergebruikt als spoelvloeistof. Deze dunne fractie (spoelvloeistof) stroomt door 

middel van een overloopleiding naar de silo voor de opslag van de dunne fractie. Vanuit deze opslag 
wordt de spoelvloeistof door twee pompen via een spoelleiding getransporteerd naar de spoelgoten. 

De mest met spoelvloeistof komt in de mestopvangput terecht. Op het bedrijf wordt meer mest 
geproduceerd dan dat nodig is voor de hoeveelheid spoelvloeistof. Overtollige mest gaat daarom 

rechtstreeks vanuit de mestopvangput naar de twee mestsilo's. In de aangevraagde situatie is 
voldoende spoelvloeistof (dunne fractie) beschikbaar om 'continu' te kunnen spoelen. Spoelen met 
water is ook in de aangevraagde situatie niet aan de orde. 

6. Afvoer spuiwater combiwasser 

Aanvulling op bijlage S van de aanvraag milieuvergunning. 

In de aanvraag milieuvergunning staan vermeld dat het spuiwater van de combiwassers zal worden 
afgevoerd via de leverancier van de luchtwassers (Uniqfill Air BV). Uniqfill Air BV beschikt over een 
Ontheffing verbodsbepaling Meststoffenbesluit 1977 van het Ministerie van LNV. Deze ontheffing loopt 
tot augustus 2009. 

Op 20 maart 2009 heeft het ministerie van LNV de "gebruikershandleiding spuiwater uit chemische 
luchtwasser" gepubliceerd. In deze handleiding is opgenomen dat het gebruik van spuiwater onder de 
regels voor "stikstofkunstmest" in het Besluit gebruik meststoffen valt. Per 1 januari 2010 wil het 
ministerie het gebruik van de spuiwater wettelijk verankeren in het Besluit gebruik meststoffen. Deze 
handleiding maakt het voor initiatiefnemer mogelijk om het spuiwater van de combiwassers als 
stikstofkunstmest te gebruiken. Initiatiefnemer kiest voor afvoer via de leverancier van de luchtwasser. 
Deze zal vervolgens het spuiwater afzetten als een kunstmestvervanger, waarna het spuiwater op 
landbouwgrond uitgereden zal worden. Spuiwater van luchtwassers mag overigens niet gemengd 
worden met mest. Het mag dan ook niet in de mestkelder worden geloosd. Bij het mengen van 
spuiwater uit een chemische luchtwasser, met dierlijke mest, komt het giftige gas 
diwaterstofsulfide vrij. Ook kan na menging met dierlijke mest, ijzersulfaat ontstaan in het mengsel. 
Komt dit in de bodem, dan wordt dit omgezet in zwavelzuur. Zwavelzuur is schadelijk voor het gewas 
en verzuurt de bodem. 

7. Acceptatie en administratie diervoeders 

Aanvulling op bijlage T van de aanvraag milieuvergunning. 
Bijlage T is aangevuld en opgenomen als bijlage 3 van deze aanvulling op de milieuvergunning. 
Bijlage 3 vervangt bijlage T in de aanvraag om een milieuvergunning. 

8. Luchtkwaliteitsonderzoek 

Aanvulling op bijlage V van de aanvraag milieuvergunning. 
Het luchtkwaliteitsonderzoek (bijlage V aanvraag) is aangepast en vervolgens opgenomen als bijlage 
4 van deze aanvulling op de milieuvergunning. Bijlage 4 vervangt het vorige luchtkwaliteitsonderzoek 
in bijlage V in de aanvraag om een milieuvergunning. 
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Lossen van droge producten 

Het op- en overslaan van droogvoer vindt via een gesloten systeem plaats. De aanvoer van een 
aantal droge bijproducten en het mengvoer vindt plaats met gesloten vrachtwagens (blaaswagens). 
Met behulp van een pneumatisch systeem worden de producten gelost in de aanwezige silo's. Dit 
lossysteem is een nagenoeg gesloten systeem. In deze situatie wordt vrijkomende stof in de silo 
geblazen en daarna opgevangen in een filtersysteem. Dit filtersysteem bestaat uit een zogenaamde 
stofzak die op de ontluchting wordt geplaatst. 

Droge bijproducten worden op het bedrijf niet aileen aangevoerd met blaaswagens, maar ook door 
afgesloten kiepwagens. Bij aankomst op het bedrijf nemen de kiepwagens plaats voor de stortbunker/
trechter. Door middel van kiepen worden de producten gelost. De afsluitbare stortbunker/-trechter 
wordt geopend als de aanvoer van grondstoffen (het kiepen) begint. Wanneer de aanvoer van de 
grondstoffen ophoudt wordt de stortbunker/-trechter weer gesloten. Tijdens het kiepen sluit de 
achterzijde van de vrachtwagen aan op de storttrechter waardoor de valhoogte geminimaliseerd 
wordt. De afsluitbare stortbunker/-trechter is voorzien van kleppen die gesloten worden wanneer de 
aanvoer van grondstoffen ophoudt. Door om te schakelen van pneumatische- naar storten zijn 
milieuvoordelen te behalen in de vorm van energiebesparing, stofemissiereductie en afname van 
mogelijk geluidhinder. Door bij het storten vanuit de vrachtwagen in de storttrechter de valhoogte te 
minimaliseren wordt onnodige stofemissie voorkomen. De voordelen van het systeem3 ten opzichte 
van blazen zijn: 

• Energiebesparing door verhoging (7x) van de loscapaciteit; 
• Reductie stofemissie met ca. 75% t.o.v. pneumatisch lossen; 
• Reductie geuremissie; 
• Reductie geluidemissie. 

3 Bran Infamil 
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r Bijlage 1: Verzoek Provincie Gelderland om aanvullendegegevens 
bij aanvraag milieuvergunning (kenmerk 2008-004452/MPM14030, 
2.juni 2009) 
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Gedeputeerde Staten 

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

De Knorhof B.V. 
T.a.v. de heer A. Straathof 
Kerkweg 6 
4214 KN VUREN 

aNT V A N G E N - j JU,~ 2fr~~ 

datum 

2juni2009 
onderwerp 

Verzoek om aanvullende gegevens 

Geachte heer Straathof, 

•
' e 0 _ provincie 

. O)'~ GELDERLAND 

zaaknummer 

Bezoekadres 
Huis der Provincia 
Mark/11 
8811 CG Amhem 

te/efoonnummer (026) 359 9111 
telefaxnummer (026) 359 94 80 
e·malladres pos/@geider{snd.nl 
Intemels/te www.ge/derland.nl 

2008-004452/MPM14030 

Postadres 
PostbtlS 9090 
6800 GX Amllem 

Op 20 maart 2009 hebben wij uw aanvraag om vergunning ontvangen op grand van de Wet 
milieubeheer voor een vergunning voer de inrichting gelegen aan de Burensewal 3 te Kapel
Avezaath. 
Deze aanvraag heeft betrekking op het wijzigen en uitbreiden van een varkensheuderij . 

AanvuJlende gegevens 
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. De aanvraag om vergunning voldeet naar onze mening op 
dit moment niet aan de bij of krachtens de Wet milieubeheer gestelde eisen en bevat niet aile 
gegevens, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer, juncto hoofdstuk 5 van het Inrichtingen- en 
vergunningenbes/uit milieubeheer (/vb miJieubeheer). 

Voordat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen, dient uw aanvraag om een vergunning 
te worden aangevu/d. Een overzicht van de ontbrekende gegevens treft u aan in BIJLAGE 1 
"Verzoek aanvullende gegevens (voornemen buiten behandeling laten aanvraag)" van deze 
brief. 

Voornemen buiten behandellng laten aanvraag om vergunning 
In het geval uw aanvraag voar een vergunning niet of onvoldoende wordt aangevuld, hebben wij 
het veomemen om uw aanvraag buiten behandeling te laten. 

De grondslag voer onze beslissing zal zijn ge/egen in de artikelen 4:5 en 4:15 van de Aigemene 
wet bestuursrecht. 

Termljn 
Wij verzoeken u de aanvraag aan te pass en en/of aan te vullen binnen vier weken na 
dagtekening van deze brief. 

Procedure 
Na ontvangst van de hiervoor genoemde gegevens of van een nieuwe aanvraag om vergunning, 
waarin de ontbrekende gegevens zijn verwerkt, beoordelen wij uw aanvraag om vergunning 
opnieuw. 

inllchtingen bij mw. T. van Esch 

e·mail6dres post@gelderland.nl 

code: 691104 

telefoonnummer (026) 359 9960 

SNG ·s·Gravenhage, rekeningnummer 28.5D.1 0.824 
Rabobank, rekeningnummer 1 <. 39.37 .529 
lNG, rekeningnummer 869762 
blw·nummer Nl001825100.BQ3 

IBAN·nummer NL74BNGHo28S010624 
SWIFTfBIC: BNGHNl2G 

., 



_ p-rovincie 
GELDERLAND 

Hierbij zijn wij gehouden om binnen vier weken na ontvangst van de gegevens een besluit te 
nemen of uw aanvraag om vergunning buiten behandeling wordt gelaten. 
Vanaf de dagtekening van deze brief wordt de termijn van indiening van uw aanvraag om 
vergunnlng opgeschort tot het moment da! de gegevens zijn ingediend of tot het moment dat u 
deze termijn ongebruikt laat verstrijken. 

Wilt u bij correspondentie over de vergunningprocedure altijd het daarbijbehorende 
registratienummer vermelden? 

Een afschrift van deze brief zenden wij aan de wettelijke adviseurs en de overige betrokken 
bestuursorganen. 

Voor nadere informatle over deze brief kunt u zich wenden tot mevrouw T. van Esch 
medewerker van onze afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer (026) 359 99 60 of de 
heer C. den Hertog van De Roever milieuadvisering, op telefoonnummer (073) 594 10 11 . 

Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

b --------.. 
ir. B.K. lemeijer 
team manager \Tefgunnl 
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kopie brief + bijlagen: 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Buren, T.a.v. afdeling 
Milieu, Postbus 23, 4020 SA MAURIK 
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, T.a.v. de heer G. 
van Gernert! mevrouw J. de Coninck, Postbus 599, 4000 AN TIEL 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldermalsen, T.a.v. 
afdeling Milieu, Postbus 112, 4190 CC GELDERMALSEN 
VROM-Inspectie Reglo Oost, Postbus 136, 6800 AC ARNHEM 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Oost, Postbus 554, 7400 
AN DEVENTER 
De Roever milieuadvisering t.a.v. dhr. C. den Hertog, Postbus 64, 5480 AB SCHIJNDEL 
Voermans Agrarisch Advies, t.a.v. de heer J. Voenmans, Dude Baan 1, 5386 KS 
GEFFEN 

·:'··'''''<;1'''~,::",,;;,;> , . Hekkelman Advocaten en Notarissen, t.a.v. de heer mr. P.P.A Bodden, Postbus 1094, 
6501 BB NIJMEGEN 
Hendrix utd., t.a.v. mw. E. Coopmann, Postbus 1,5831 IN SOXMEER 
W/M2, mw. T. van Esch 
W/M1, dhr. W. Willemsen 
HH/M1, dhr. H. Ahoud 
HH/M2, mw. T. de Jonge-van Swaay 
W/KCC, mw. H. Boschloo 
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BIJLAGE 1 VERZOEK AANVULLENDE GEGEVENS (VOORNEMEN BUITEN BEHANDELING 
LATEN AANVRAAG) 

Vraag 5.1. (BeschriJving bedrijfsprocessen, werktijden en beste beschikbare technieken) 
Opgave werktijden en bedrijfstijden ;n regulieren bedrijfssituatie, regelmatig terugkerende atwijkende 
bedrijfssituaties en incidentele bedrijfssituaties ontbreekt. 

Een beschrijving van de bedrijfsprocessen (inclusief wijze van spaelen, het aanmaken van 
spoelvloeistot en het bereiden en voeren van brijvoer; zie ook verder) ontbreekt. 

De werking van het spoelsysteem, de wijze van spoelen van de spoelgoten en de milieugevolgen 
hiervan zijn niet beschreven. Stalsystemen met spaelgoten die nieuw zijn (niet eerder vergund) zijn 
volgens het BREF intensieve veehouderij voorwaardelijk BST. Oit is aileen SST als de piek In de geur 
door het spoelen geen hinder voor omwonenden betekent. Wat is de invloed van de frequentie en 
duur van speelen op de geurbelasting (schattlng maximale geurniveaus) en op de (feitelijl<e) werking 
van de ruchtwassers? 

Geef per koelinstallatie de vorgende gegevens: 
o Vermogen koelcompressor 
o Stofnaam (seort) en inhoud koudemiddel 

Bijlage E (Geurverspreiding) 
De aanvraag bevat geen informatie over de geuremissie vanwege de productie, opsfag en overslag 
van bijproducten en brijvoer en de maatregelen die worden getroffen ter voorkoming of be perking van 
de geuremissie. Niet beschreven is in hoeverre maatregelen worden genomen om geuroverlast te 
voorkomen van bijproducten die een afwijkende geur veroorzaken of specifieke maatregelen vergen, 
zoals vismeel of producten die bederfelijk zijn, zoals wei. 
Verder is niet beschreven heeveel brijvoer dagelijks wordt geproduceerd, hoeveel brijvoer dageliJks 
wordt gevoerd (in kg/dag) en op welke tijdstippen en hoe vaak gemengd wordt. Uit de aanvraag blijkt 
verder niet of brijvoer geproduceerd wordt voor andere bedrijven. 

De geurbelasting ten gevolge van overige bronnen zoals mestbehandeling en opslag zijn niet 
beschreven en inzichtelijk gemaakt. 

Er is niet beschreven wanneer en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de zeugenuitloop. Niet 
beschreven is hoeveel dieren in de uitloop aanwezig zijn en voor welke periode en welke gevolgen dit 
heeft voor de geurbelasting. 

Bijlage J (Toetsing NRB) 
In de NRB-toets ontbreken de voorraadtank (100 liter) op het noodstroomaggregaat en de opslag van 
spuiwater. De aanvraag moet worden aangevuld met een beschrijving van het voorzieningenniveau 
van deze bodembedreigende activiteiten. 

Bijlage L (Waterhuishouding) 
Er is geen informatie opgenomen over het watergebruik vanwege spoelen van de mestgoten. Wat 
voor soort water wordt hiervoor gebruikt. In hoeverre heeft het continu spoelen invloed op het 
waterverbruik ten opzichte van de vergunde situatie. 

Bijlage S (Afzet spuiwater van de combiwasser) 
V~~r het vervoer en verkopen van spuiwater afkomstig van de luchtwassers is ontheffing verleend van 
de Meststoffenwet. Deze ontheffing is geldig tot 11 augustus 2009. Niet beschreven is wat er vanaf 
deze datum met het spuiwater gaal gebeuren. 
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Bijlage T (Acceptatie en administratie diervoeders) 

Aigemeen 
In het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is bepaald dat bedrijven die zich bezig 
houden met de inzameling, ops/ag, overslag en/of be-/verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen in hun 
aanvragen am vergunning inzieht dienen te verschaffen in de wijze van acceptatie, controle en 
administratie met betrekking tot de inkomende en te be- of verwerken afvalstoffen. De eisen van het 
lvb zijn door de provincie Gelderland vertaa/d naar richtlijnen opgenomen in de Handreiking 
"Beschrijving van het A&V-beleid en de AOlle of Vereenvoudigde Administratieve Procedures". 

De Handreiking geeft aan welke gegevens minimaa/ in de beschrijving van het A&V-beleid en de 
AOlle of VAP dienen te worden uitgewerkt en welke richtlijnen hleraan worden gesteld. Daarin wordt 
onder meer aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking p/aatsvindt op basis van een 
indeling van afva/stoffen in haag, matig of laag risico bij acceptatie. Aangezien Knorhof geen 
Qevaarlijke afva/stoffen 00 basis van de reoelina Eural acceoteert kan worden volstaan met 
Vereenvoudigde Administralieve Procedures (VAP). - . 

De beschrijving van ·de acceptatie en de administratie dient op de volgende punten te worden 
aangevuld. 

Acceptatie- en verwerkingsbe/eid 
Maak aan de hand van de Richtlijnen voor het acceptatiebeleid een risico-Indeling van de te 
accepteren afva/stoffen; 
Vermeld per afvaistof of deze visuee/ herkenbaar is; 
Verme/d of van aile inkomende vrachten afvalstoffen een monster wordt genomen of dit 
afhankelljk is van het type afvalstof; 
Beschrijf voJgens welke norm en (NEN/NVN) monstememing en analyse wordt uitgevoerd, en of 
dit in eigen beheer of door derden wordt uitgevoerd; 
BeschrUf de voorzieningen am de hoeveelheld of het volume van de te accepteren (bijv. 
weegbrug), intern te verplaatsen en af te voeren afva/stoffen Ie bepalen; 
Beschrijf de maatregeJen die genomen worden a/s blijkt dat na de definitieve acceptatie het afval 
onterecht b/ijkt te zijn geaccepteerd; 
Geef aan dat regelmatig een eva/uatie van het A&V-beleid plaatsvindt. De minima!e frequentie 
moet ten minsle eenmaal per jaar zijn; 
Onder het kopje 'be- en verwerking' (Pprocesbeschrijv[ng) [s aangegeven dat afvalstoffen (o.a. 
tarwezetmee/, biergist en tarwegriespellets) een bewerking ondergaan tot veevoederproduct. Geef 
ook aan in hoeverre de afvalstoffen aardappelzetmeel, aardappe/puree, wortelstoomschillen, 
kaaswei en voermelk bewerkingen cndergaan en beschrijf de wijze van bewerking (inclusief 
toevoeging van hulpstoffen); 
Geef aan op welke parameters de geproduceerde diervoeders (eindproduct) worden 
gecontroleerd; 
Beschrijf welke maatregelen worden getroffen wanneer het eindproduct niet aan de kwaliteitseisen 
vo/doet; 
Verme/d of bij de bewerking van bijproducten afval- en reststoffen ontstaan, en, zo ja, benoem 
deze afva/stoffen naar aard en samenstelling, geef aan welke beslemming deze hebben en welke 
gegevens worden geregislreerd; 
Verme/d of de geproduceerde dierveerders uitsluitend veer eigen gebruik zijn (binnen inrichting) of 
ook aan derden word! geleverd. 

Administratie 
/n de beschrijving van de administratie ontbreken de volgende gegevens: 

Een beschrijving van de structuur van de organisatie met organogram (inclusief gelieerde 
vennootschappen); 
Een beschrijving van de interne organisatie (Iocatieniveau); 

~ , 
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Functie- en taakbeschrijvingen, met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
betrokken functionarissen; 
Een beschrijving van de administratieve processen en geautomatiseerde systemen (Inclusief de 
relatie tussen beide en de verschillende systemen); 
Administratieve processen: de precieze gegevens die worden vastgelegd bij ontvangst, 
acceptatie, opslag en bewerking van de afvalstoffen evenals de afvoer van reststoffen en 
producten, evenals geweigerde partijen afvalstoffen; 
Bij periodiek controleren van de fysieke voorraad afvalstoffen aangeven dat gecontroleerd wordt 
of de voorraad volgens de goederenadministratie en de voorraad volgens financiele administratie 
overeenkomen; 
Monitoring: Een beschrijving van de monitoringsactiviteiten met betrekking tot de toerelkendheid 
van interne beheersmaatregelen en de nsleving van interne procedures am juiste, tijdige en 
volfedige verantwoording in de financiele administratie te bewerkstelligen. 

Overig 
Bij paragraaf 'Procesbeschrijving. hoeveelheid, aard en herkomst aangewende diervoeders' is onder 
'algemeen' beschreven hoe de bijproducten worden aangevoerd. Er wordt onder andere vermeld dat 
droge producten met een blaaswagen worden aangevoerd. Dit komt niet avereen met de feitelijke 
situatie, de plattegrondtekening en wat in de brief van Voermans Agrarisch Advies d.d. 17 maart 2009 
onder 'Bedrijfsaanpassingen' wordt vermeld. Aldaar is sprake van het lossen in een stortput, waarna 
het via een transportband in de silo's wordt gebracht. Verzocht wordt te verduidelijken welke wijze van 
laden en lossen wordt aangevraagd. 
In het Luchtkwaliteitsonderzoek wordt vermeld dat op- en overslaan van droogvoer via een gesloten 
systeem plaats vindt. Uit de aanvraag blijkt niet da! de stortput en transportband gesloten zijn. De 
aanvraag dien! op dit onderdeel verduidelijkt te worden. 
Tevens dien! informatie over de slofversprelding en de eventuele maatregelen die worden getroffen 
stofverspreiding Ie voorkomen te worden toegevoegd. 

Bljlage V (Luchtkwaliteltsonderzoek) 
Het rapport geeft vanwege de navolgende tekortkomingen onvoldoende inzichl in de totale 
concentratie PM10 en N02 in de omgeving van de inrichting: 

Uit de rapportage blijkt dat incidenteel gebruik wordt gemaakl van een heftruck. Het gebruik van 
deze heftruck bJijkt ook uit de plattegrondtekeningen van bijlage 21 van de MER. De emissie van 
PM,o en N02 afkomstig van deze heftruck is niet gemodelleerd. Omdat het incidentele gebruik niet 
ge!alsmatig is onderbouwd (aantal keren per jaar en aantal uren per keer), kan niet zomaaT 
worden verondersteld dat de bijdrage van de heftruck aan de concenlratie PM,o en N02 

verwaarloosbaar is. Deze bron moet daarom al5n09 worden gemodelleerd, tenzij wordt 
aangetoond da! de bijdrage van de heftruck verwaarloosbaar is. 
Direct ten oosten van de inrichting is een andere veehouderij (geitenhouderij) gelegen. Uit de 
rapportage blijk! dat blnnen deze buurveehouderij 500 geiten en 35 varkens worden gehouden. 
Hierover wordt in de rapportage opgemerkt dat de emissie PM,o van de geitenhouderij 
verwaarloosbaar is ten opzichte van de emis5ie van de onderhavige inrichting en daarom niet is 
gemodelleerd. Gelet op het aantal dieren binnen de geilenhouderij en de IIgging van deze 
dierstallen ten opzichte van de onderhavige inrichting, heeft de geitenhouderij echter een 
relevante bijdrage aan de concentratie PM10 binnen het invloedsgebied van de onderhavige 
inrichting. De emissie van PM'D van de geitenhouderij moet daarom alsnog als relevante 
omgevingsbron worden gemodelleerd. 
Tussentijds is de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 met betrekking tot de 
beoordelingspunten voor inrichtingen met terugwerkende kracht gewijzigd. Hiermee is bij de 
beoordeling van de rapportage van 29 januari 2009 al rekening gehouden. Op grand van de 
nieuwe Regeling moeten de gevolgen voor de luchtkwaliteit oak ter plaatse van de nabijgelegen 
woningen van derden aan de Burensewal, Erichemsewal en Mierlingsestraat inzichtelijk moeten 
worden gemaakt In het rapport zijn aileen enkele punten ter plaatse van de inrichtingsgrens en 
een punt nabij de Burensewal als beoordelingpunt beoordeeld 
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Dil zijn niet de puntan die op grond van de gewijzigde Regaling moeten worden meegenomen. 
Omdat daarnaast rekening moet worden gehouden met een relevante omgevingsbron 
(geitenhouderij), kan in dit gevel nlet worden volstaan met de beocrdelingspunten van de 
aangepaste rapportage. De gevolgen voer de IUehtkwaliteit moeten daarom ook ter plaatse van de 
nabiJgelegen . woningen van derden aan de Burensewal, Erichemsewal en MierHng.sestraat 
inzichtelljk worden gemaakt De rapportage moet op dit punt worden aangepast. 



Bijlage 2: Geuronderzoek Knorhof BV, juni 2009, PRA Odournet bv 

17 



18 



OURNET 
air quality and odour research consultants 

Geuronderzoek De Knorhof BV te Kapel
Avezaath 

HUTD09AS,juni2009 
PRA Odournet bv 

["'"r" °'1 '"1" ,Of .. , "'; . . " ... 4 " ). • ) " . 1. 

www.odournet.com 



OURNET 
....... ~ir quality lind odour research consultant .. 

titel: Geuronderzoek De Knorhof BV te Kapel-Avezaath 

rapportnummer: HUTD09A5 

projectcode: HUTD09A 

trefwoorden: varkens, geuremissie, MER, alternatieven, geurbelasting 

bedrijf: Knorhof BV 
Burensewal 3 
4016 DE Kapel-Avezaath 
Nederland 
+31 345 632632 telefoon 
+31 345510724 fax 

opdrachtgever: Hendrix UTD 
Postbus 1 
5830 MA BOXMEER 
Nederland 
-- telefoon 
+31 485 589424 fax 
info@nutreco.com 

contactpersoon: de heer M. Caspers 

opdrachtnemer: PRA Odournet bv 
Singel97 
1012 VG Amsterdam 
Nederland 
+31 206255104 telefoon 
+31206201514fax 
nl@odournet.com 

auteur(s): drs. Anouk Snik - van den Burg 

goedgekeurd: voor PRA Odournet bv door 

drs. F.J.H. Vossen, directeur 

datum: 2 juni 2009 

copyright: © 2009, PRA Odournet bv 

Q 
RvA accreditatie geurlaboratorium ISO 17025 ~~~\&m Lloyds ISO 9001 :2000 lid ~ pagina 2 van 83 

; 
S 

" '" a. 

t 
c 

o 
" c 

s 
.g 
o 
~l 

~ o 
~ 

www.odournet.com ~ 



OURNET 
........ air quality and odour re~E'arch consultants 

Inhoudsopgave 

Inleiding 

2 Situatiebeschrijving 

2.1 Voorgenomen activiteiten 

2.2 Relevante geurbronnen 

2.3 Emissiereducerende maatregelen 

2.4 Ligging van het bedrijf 

3 De geuremissie als gevolg van de inrichting 

3.1 Stallen 
3.1.1 Afleiding emissiefactoren 
3.1.2 Berekening geuremissie 

3.2 Brijvoerinstallatie 

3.3 Mestopslag 

3.4 Overzicht geuremissie 

4 Toetsingskader 

4.1 Landelijk geurbeleid 

4.2 Gebruikelijke toetsingswaarden 

4.3 Toetsingswaarden Wet geurhinder en veehouderij 

4.4 Gelders geurbeleid 

5 De geurbelasting van de omgeving 

5.1 Verspreidingsmodel 

5.2 Invoergegevens 

5.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen 

5.4 Bespreking van de resultaten 

6 Samenvatting en conclusies 

Bijlagen 

Bijlage A Effect van continu spoelen op de geuremissie 

Bijlage B Berekening geuremissie stallen 

Bijlage C Brongegevens diverse scenario's 

Bijlage D Scenariobestanden verspreidingsberekeningen 

Bijlage E Maximale geurbelasting (98-percentielwaarde) 

PRA Odournet bv • HUTD09A5 • 2 juni 2009 pagina 3 van 83 

4 

5 

5 

5 

6 

7 

8 

8 
8 

10 

11 

11 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

16 

16 

16 

18 

24 

25 

26 

27 

30 

32 

35 

77 

"" 
'" ::J 

c 

? 
0 

~ 

E~ 

~ 
·0 

::: 
c 

:::J 

;r 

~ 

6 
-0 
0 

~ 

.;; 

~ 

~ 

.§ 
<5 

~ 

~ 
c; 
.;;; 

~ 

~ .--

> 
u 
.g 
< 
vi 

~ 
~ 

~ 
0 
~ 

" 
5 
::> 

" ~ 

! 
u 

" [: 
< 

~ 
r. 
.;: 

> c 

g 
:1 
o 
v 
o 
v rz: 

1"I"/1'1'11

4"I"II'''Q · ~.~' . ' I , . ... 1 ~. 

www.odournet.com ~ 



OURNET w._ .. air quality and odour research consultants 

1 Inleiding 

In opdracht van Hendrix UTO is door PRA Odournet bv een geuronderzoek uitgevoerd voor de Knorhof BV, 
gevestigd te Kapel-Avezaath. Oit geuronderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een MER, waarbij 
zowel de voorgenomen activiteit als drie alternatieven worden beschreven. 

Oe aan te vragen situatie betreft het houden van varkens en het in werking hebben van een 
brijvoerinstallatie. Oe ruimtelucht van de stallen en de bijproductenopslag/voerkeuken zal worden 
gereinigd in een luchtwassysteem. Daarbij wordt onderscheld gemaakt tussen de volgende te realiseren 
mogelijkheden: 

• Voorgenomen attiviteit: gecombineerde luchtwasser van Uniqfill (70% geuremissiereductie); 

• Alternatief 1: gecombineerde luchtwasser van Big Dutchman (80% geuremissiereductie); 

• Alternatief 2: biologische luchtwasser (45% geuremissiereductie); 

• Alternatief 3: biologische luchtwasser met bouwkundig emissiearm systeem (45% 
geuremissiereductie) . 

De geuremissie als gevolg van de activiteiten is bepaald aan de hand emissiefactoren, voor de stallen 
afkomstig uit de Wet geurhinder en veehouderij en voor de brijvoerinstallatie en de mestopslag op basis 
van in het verleden uitgevoerde metingen. Op basis van deze emissiegegevens is de geurbelasting voor 
bovengenoemde scenario's bepaald met behulp van een verspreidingsmodel (het Nieuw Nationaal 
Model). Toetsing heeft plaatsgevonden aan de hand van het geurbeleid van de Provincie Gelderland. 
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2 Situatiebeschrijving 

2.1 Voorgenomen activiteiten 

Het bedrijf vraagt een vergunning aan voor het houden van varkens, waarbij de maximale bezetting van 
de reeds bestaande stallen wordt aangevraagd. Dit is een toename van de vergunde capaciteit, zoals in 
onderstaande tabel is weergegeven. 

Tabel 1: Overzicht capaciteit stall en in vergunde en aangevraagde situatie bij Knorhof BY 

Diercategorie Aantal in vergunde situatie Aantal in aangevraagde situatie 

Gespeende biggen 5.096 7.600 

Dekberen 11 5 

Guste- en dragende zeugen 1.250 1.591 

Kraamzeugen 382 431 

Vleesvarkens 6.752 9.520 

Totaal aantal dieren 13.491 19.147 

Daarnaast wordt er binnen de inrichting een brijvoederinstallatie gebruikt, waarin uit bijproducten 
(afvalstromen) brijvoer voor de varkens wordt geproduceerd. 

Als ontmestingssysteem wordt gebruik gemaakt van spoelgoten, welke worden gespoeld met dunne mest. 
De mest wordt vervolgens opgeslagen in twee afgesloten mestopslagen (weI voorzien van 
ontluchtingsopeni ngen) . 

2.2 Relevante geurbronnen 

Van de voorgenomen activiteiten kunnen de volgende relevante geurbronnen worden onderscheiden: 

• varkensstal in rust 

• varkensstal tijdens voederen 

• varkensstal tijdens spoelen van de mestgoten 

• opslag van bijproducten 

• brijvoerkeuken 

• mestopslag en verpompen van mest 

De kadaveropslag, zeugenuitloop en wasplaats worden niet als geurrelevant beschouwd. De 
kadaveropslag bestaat uit een gekoelde installatie, waarbij de kadavers regelmatig worden opgehaald. 
V~~r de zeugenuitloop geldt dat dit slechts een beperkt aantal dieren betreft die korte tijd buiten zijn, 
waardoor dit geen relevante bron betreft. De wasplaats is slechts zeer sporadisch in gebruik, aangezien 
het vervoer vrijwel altijd transport van dieren van het bedrijf en niet naar het bedrijf betreft, waardoor 
ook dit geen relevante geurbron betreft. 
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2.3 Emissiereducerende maatregelen 

Om de geuremissie zoveel mogelijk te verminderen, zal er een luchtwassysteem worden gerealiseerd. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende te realiseren mogelijkheden: 

• Voorgenomen activiteit: gecombineerde luchtwasser van Uniqfill (70% geuremissiereductie); 

• Alternatief 1: gecombineerde luchtwasser van Big Dutchman (80% geuremissiereductie); 

• Alternatief 2: biologische luchtwasser (45% geuremissiereductie); 

• Alternatief 3: biologische luchtwasser met bouwkundig emissiearm systeem (45% 
geuremissiereductie) . 
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2.4 Ligging van het bedrijf 

Figuur a geeft de ligging van het bedrijf weer (btauw). De meest nabij het bedrijf getegen geurgevoetige 
bestemmingen zijn rood gemarkeerd. In de nabije omgeving van het bedrijf is een aantal verspreid 
liggende woningen getegen, waaronder ook bedrijfswoningen bij een in ten sieve veehouderij (paars 
gemarkeerd). De dichtstbij getegen aaneengestoten woonbebouwing is die van Erichem, ten noordoosten 
van het bedrijf. 

Figuur a De ligging van de Knorhof BV te Kapel-Averzaath 
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3 De geuremissie als gevolg van de inrichting 

3.1 Stallen 

3.1.1 Afleiding emissiefactoren 

De geuremissie als gevolg van de stallen van Knorhof is in het verleden bepaald middels metingen. In 
tabel 2 is een overzicht gegeven van de per diercategorie afgeleide gemiddelde geuremissie tijdens drie 
omstandigheden, te weten in rust , tijdens voederen en tijdens spoelen van de mestgoten. Deze 
kengetallen zijn afgeleid van de meetresultaten, waarbij een correctie is toegepast voor het 
afzuigdebiet (hoe meer afzuiging, hoe hoger de emissie), het seizoen en het beschikbaar oppervlak per 
dierl. 

Tabel 2: Samenvatting emissiekengetallen voor de stallen 

Diercategorie Stalsysteem Emfssiekengetal [ouE/s/dier] 

Rust Voederen Spoe/en 

Biggen BB.94.06.021 Y3 2,7 4,6 28, 5 

Dekberen traditioneel 10 14 436 

Guste en dragende zeugen BB.95.10.030 3,3 7 71,5 

Kraamzeugen BB.93.11.012 Y2 10 14 436 

Vleesvarkens BB.98.10.064 6,5 10,5 67,5 

Uit de tabel blijkt dat de geuremissie tijdens het spoelen van de mestgoten , wat bij Knorhof op enkele 
vaste momenten op de dag wordt uitgevoerd, vele malen hoger is dan gedurende de situatie in rust of 
tijdens voederen. Het spoelen vindt dagelijks plaats tussen 02:00 en 04:00 en tussen 14:00 en 16:00, 
waarbij de spoelgoten in alle afdelingen direct na elkaar en in korte tijd worden gespoeld. Oit 
resulteert, zo blijkt uit de metingen destijds, tot twee geurpieken per dag en kan mogelijk tot 
geurhinder in de omgeving van het bedrijf leiden. 

De spoelinstallatie laat het echter ook toe om gelijkmatig verspreid over de dag te spoelen. Daardoor 
verdwijnen de geurpieken als gevolg van het bloksgewijs spoelen maar neemt de reguliere geuremissie 
gedurende de dag wei wat toe. Aangezien juist deze piekemissies over het algemeen kunnen leiden tot 
klachten in de omgeving, lijkt dit een goede maatregel om geurhinder door omwonenden te beperken. 
Het spoelen wordt daarmee onderdeel van de geuremissie tijdens reguliere bedrijfsvoering. Deze 
geuremissie vanuit de stal dient dan beschouwd te worden als constante bron. In bijlage A is een 
toelichting opgenomen over het effect van continu spoelen op de geuremissie. 

Inmiddels is de Wet geurhinder en veehouderij in werking getreden, welke vanaf 1 januari 2007 het 
toetsingskader voor de milieuvergunning vormt voor wat betreft geur. In de Wet zijn zowel 
emissiefactoren voor diverse diercategorieen en stalsystemen opgenomen als ook normen voor de 
geurbelasting. De emissiefactoren zijn afgeleid van een uitgebreid meetprogramma aan diverse 
stalsystemen. Voor varkens en de bij Knorhof beschouwde stalsystemen zijn de emissiefactoren 
hieronder in tabel 3 op de volgende pagina weergegeven. Er wordt hierin geen onderscheid gemaakt 
tussen de bedrijfsomstandigheden, zoals de situatie in rust of tijdens voederen, maar er wordt een 
gemiddelde waarde gegeven. 

I Overgenomen uit: 'Geuronderzoek De Knorhof B.Y.', PRA Odournet by, rapportnummer KNOR05A2, 2 mei 2005. 
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De geuremissie van een stal met spoelgoten is, ondanks dat het een emissiearm systeem is wat betreft 
ammoniak, in de WGV en de RGV opgenomen met een geuremissie vergelijkbaar met een stalsysteem 
zonder voorzieningen. De BREF voor de intensieve varkenshouderij geeft immers aan dat 
huisvestingssystemen met een spoelgotensysteem waar gespoeld wordt met niet-beluchte mestvloeistof 
alleen BBT zijn als de geurpiek door het spoelen naar verwachting geen overlast oplevert voor 
omwonenden. De RGV houdt rekening met het effect van de mogelijke geurpieken als gevolg van 
systemen met spoelgoten door deze niet als emissiearme huisvesting te beschouwen, waardoor aan deze 
systemen een hogere geuremissiefactor wordt toegekend. Hoewel bij Knorhof de piekemissies zullen 
worden voorkomen doordat het spoelen in de toekomst gelijkmatig yerspreid over de dag plaatsvindt, 
kan het systeem met spoelgoten bij het bedrijf ook dan niet worden beschouwd als emissiearm systeem. 

Tabel3: OYerzicht emissiefactoren Regeling geurhinder en veehouderij voor varkens 

Dlercategorie Bisgen Dekberen Guste en Kraamzeugen Vleesvarkens 
dragende 
zeugen 

Stalsysteem [ ouE/s/dier] [ouds/dier] [ouds/dier] [ouE!s/dier] [ouds/dier] 

Emissiearme huisvesting 5,4 18,7 18,7 27,9 17,9 

Emissiearme huisvesting met biologische 3,0 12,7 10,3 15,3 9,8 
luchtwasser (45% reductie) 

Overige huisvesting 7,8 18,7 18,7 27,9 23,0 

Overige huisvesting met biologische 4,3 12,7 10,3 15,3 12,7 
luchtwasser (45% reductie) 

Overige huisvesting met gecombineerd 2,3 5,6 5,6 8,4 6,9 
luchtwassysteem BWL 2006.14 (70%) 

Overige hUisvesting met gecombineerd 1,6 3,7 3,7 5,6 4,6 
luchtwassysteem BWL 2006 .14 (80%) 

Uit de tabel komt naar yoren dat de emissiefactoren voor emissiearme en overige huisvesting zonder 
maatregelen voor aile diercategorieen hoger zijn dan de bij Knorhof vastgestelde emissie in rust en 
tijdens voederen; aileen de emissie gemeten tijdens het spoelen van de mestgoten komt hoger uit dan 
de in de Regeling genoemde emissiekengetallen. Het spoelen zal echter verspreid over de dag worden 
uitgevoerd, waardoor de resultaten (tabel 2) van de metingen destijds niet meer toepasbaar zijn. De 
geuremissie zal dan ook worden berekend op basis van de in de Regeling geurhinder en yeehouderij 
opgenomen emissiefactoren. Uit de berekeningen zoals opgenomen in bijlage A blijkt dat het gebruik van 
de gegeyens uit de Regeling geurhinder en veehouderij een juiste benadering is, omdat de gemeten 
waarden omgerekend naar een continu spoelsysteem voor de meeste diercategorieen tot een lager 
geuremissiekengetal leidt. 
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3.1.2 Berekening geuremissie 

In de berekeningen worden de volgende scenario's onderscheiden, welke hieronder zijn weergegeven. 
Daarbij dient opgemerkt te worden dat in de Wet geurhinder en veehouderij onderscheid gemaakt wordt 
tussen emissiearme stalsystemen en overige huisvesting. Bij Knorhof is sprake van spoelgoten, welke 
voor wat betreft emissie van ammoniak wei worden gezien als emissiearm systeem, maar niet voor geur 
(vanwege de mogelijke emissiepieken tijdens spoelen). Daardoor is het huidige systeem met spoelgoten 
bij Knorhof als niet-emissiearm (overige huisvesting) beschouwd. 

De beschouwde scenario's zijn: 

• Vergunde situatie: geen emissiearm stalsysteem, exclusief maatregelen; 

• Werkelijke situatie: geen emissiearm stalsysteem, exclusief maatregelen; 

• Voorgenomen activiteit: geen emissiearm stalsysteem (spoelgoten worden niet gezien als emissiearm 
systeem) met gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (70% geuremissiereductie); 

• Alternatief 1: geen emissiearm stalsysteem (spoelgoten worden niet gezien als emissiearm systeem) 
met gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (80% geuremissiereductie); 

• Alternatief 2: geen emissiearm stalsysteem (spoelgoten worden niet gezien als emissiearm systeem) 
met biologische luchtwasser (45% geuremissiereductie); 

• Alternatief 3: biologische luchtwasser met bouwkundig emissiearm systeem (45% 
geuremissiereductie) . 

De berekening per scenario is opgenomen in bijlage B. 

In tabel 4 is de totaalemissie per scenario samengevat. De laagste geuremissie wordt bereikt met 
alternatief 1, waarbij een luchtwassysteem met een rendement van 80% wordt geinstalleerd. In de 
voorgenomen situatie, waarbij met het iuchtwassysteem een geurverwijderingsrendement van 70% wordt 
behaald, is de geuremissie weliswaar iets hoger dan bij realisatie van alternatief 1, maar lager dan aile 
andere beschouwde scenario's. De geuremissie neemt flink af ten opzichte van de werkelijke en 
vergunde situatie. 

Tabel 4: Overzicht geuremissie als gevolg van de stallen bij Knorhof in diverse situaties 

Scenario 

Vergunde situatie 

Feitelijke situatie 

Voorgenomen situatie 

Alternatief 1 

Alternatief 2 

Alternatief 3 

Geuremissie 

[.106 oudh] 

825,4 

826,0 

344,6 

231,4 

635,9 

500,9 

> 
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3.2 Brijvoerinstallatie 

Geurbronnen van de brijvoerinstallatie betreffen de opslagloods en de mengkeuken. In het verleden zijn 
aan deze bronnen metingen uitgevoerd door Witteveen+Bos2 en PRA03

• Uitgaande van de hoogste 
waarden bedraagt de geuremissie als gevolg van de opslagloods 15 .106 oUEI h en de geuremissie van de 
mengkeuken 3,9.106 oUE/h. De emissieduur is continu (8.760 uur per jaar). 

De geurmetingen aan de opslagloods hebben plaatsgevonden bij een relatief open situatie terwijl in de 
aanvraag wordt uitgegaan van een gesloten ruimte . Bovendien worden de ruimte waarin zich de 
opslagloods en mengkeuken bevinden aangesloten op het centraal afzuigkanaal. De afgassen worden 
daardoor gereinigd in het wassysteem. 

V~~r emissie als gevolg van de brijvoerinstallatie zal voor de scenario's met nabehandelingssysteem 
hetzelfde geurverwijderingsrendement worden verondersteld als voor de stallen wordt verondersteld . De 
emissies zijn in onderstaande tabel samengevat. 

Tabel 5: Overzicht geuremissie brijvoerinstallatie in diverse scenario's 

Scenario 

Vergunde situatie 

Feitelijke situatie 

Voorgenomen situatie 

Alternatief 1 

Alternatief 2 

Alte rnatief 3 

3.3 Mestopslag 

Emissiereductie 

[%] 

0% 

0% 

70% 

80% 

45% 

45% 

Geuremissie Geuremissie 
opslagloods mengkeuken 

[.106 ge/h] [.106 ge/h] 

15,0 3,9 

15,0 3,9 

4,5 1,2 

3,0 0,8 

8,3 2,1 

8,3 2,1 

Totaal 
brijvoerinstallatie 

[.106 ge/h] 

18,9 

18,9 

5,7 

3,8 

10,4 

10,4 

Door Witteveen+Bos is in bovengenoemd onderzoek eveneens gemeten aan de mestopslag, waarbij een 
geuremissie van 2,0.106 ouE/h is gemetentijdens spoelen. Destijds was sprake van foliebassins, terwijl in 
de aangevraagde situatie sprake is van mestsilo's. Gezien het feit dat in beide situaties alleen sprake is 
van geuremissie als gevolg van verdringingslucht, kan worden aangenomen dat de geuremissie niet zal 
wijzigen. 

2 ' Emissie-onderzoek Knorhof B. V.', Witteveen+Bos, 22 maart 2002 

J 'Geuronderzoek Knorhof B.V. te Kapel Avezaath' , PRA Odournet by, rapportnummer KNOR01A4, 8 november 2001 
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3.4 Overzicht geuremissie 

In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de geuremissie als gevolg van de bronnen binnen 
de inrichting, alsmede de bijdrage per bron is aan de totale geuremissie (gezien het feit dat aIle bronnen 
continue bronnen betreffen is niet gekeken naar de bijdrage op jaarbasis, aangezien dit gelijk is aan de 
bijdrage op uurbasis) . 
Uit de tabellen komt naar voren dat de stallen veruit de belangrijkste geurbron zijn bij het bedrijf, 
ongeacht welk scenario wordt beschouwd. 

Tabel6: Overzicht totale geuremissie als gevolg van Knorhof BV te Kapel-Averzaath 

Vergund Werkelijk Voorgenomen Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Geurbron [.106 oUE/h] [.106 oUE/h] [.106 our/h] [-106 our/h] [.106 ouE/h] [.106 oUE/h] 

Stallen 825,4 826 ,0 344,6 231,4 635,9 500,9 

Brijvoerinstallatie 18,9 18,9 5,7 3,8 10,4 10,4 

Mestopslag 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

TOTAAL 8463, 846,9 352,3 237,2 648,3 521 ,8 

Tabel7: Overzicht bijdrage per bron aan de totale geuremissie als gevolg van Knorhof BV te Kapel-
Averzaath 

Vergund Werkelijk Voorgenomen Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Geurbron [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Stallen 97,5% 97,5% 97,8% 97,6% 98,1 % 96,0% 

Brijvoerinstallatie 2,2% 2,2% 1,6% 1,6% 1,6% 3,6% 

Mestopslag 0,2% 0,2% 0,6% 0,8% 0, 3% 0,4% 

TOTAAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4 Toetsingskader 

4.1 Landelijk geurbeleid 

De brief van de Minister van VROM van 30 juni 19954 vormt de basis voor de beoordeling van geurbelaste 
situaties. De essen tie van deze brief is dat het bevoegd gezag dient vast te stellen welk niveau van 
geurhinder in een bepaalde situatie nog acceptabel is, en dat maatregelen ter bestrijding van 
geuroverlast moeten worden bepaald in overeenstemming met het ALARA-principes. In 2005 is het beg rip 
ALARA in de Wet milieubeheer vervangen door het begrip BBT (Beste Beschikbare Technieken). Deze 
Beste Beschikbare Technieken moeten worden toegepast om een hoog beschermingsniveau te bereiken. 

Als instrumentarium voor het bepalen van het acceptabel hinderniveau is in de NeR de hindersystematiek 
geur opgenomen. De hindersystematiek leidt tot het toepassen van een Bijzondere regeling geldend voor 
een bepaalde bedrijfstak of tot een specifieke afweging voor een individuele situatie, rekening houdend 
met het landelijke en locale geurbeleid. 

4.2 Gebruikelijke toetsingswaarden 

De kans op geurhinder wordt vaak beoordeeld aan de hand van geurcontouren. Een geurcontour geeft 
een geurimmissieconcentratie in combinatie met een bepaalde overschrijdingsfrequentie (uitgedrukt als 
percentielwaarde) weer. Bijvoorbeeld: de contour van 1 ouE/m3 als 98-percentiel vormt de begrenzing 
van het gebied waarbinnen een geurconcentratie van 1 ouE/m3 meer dan 2% van de tijd (175 h/jr) wordt 
overschreden. 

Uit de Bijzondere regelingen uit de NeR en richtlijnen voor andere bedrijfstakken blijkt dat de volgende 
overschrijdingsfrequenties en geurconcentraties gebruikelijk zijn: 

Overschrjjdingsfrequentie 
V~~r aaneengesloten woonbebouwing wordt in de Bijzondere Regelingen de 98-percentielwaarde 
toegepast. 
Voor verspreid liggende woningen en voor bedrijfswoningen wordt vaak een ruimere toetsingswaarde 
gehanteerd dan voor aaneengesloten woonbebouwing, bijvoorbeeld de 95-percentielwaarde6

• 

Geurconcentratie 
Een geurconcentratie van 1 ouE/m

3 is gedefinieerd als de geurconcentratie waarbij van een groep 
mensen met een gemiddeld reukvermogen (panel geselecteerd volgens NEN-EN 13725) de helft van de 
mensen de geur nog net kan onderscheiden van geurvrije Lucht. 
In de Bijzondere Regelingen liggen de toetsingswaarden in een bereik van 0,5 tot 5 ouE/m

3 als 98-
percentielwaarde; grensconcentraties lager dan 0,5 ouE/m 3 komen in de Bijzondere Regelingen niet v~~r . 

Indien wordt aangesloten bij de Bijzondere regelingen, geldt 0,5 ouE/m J als 98-percentielwaarde als 
strengste toetsingswaarde7

• Deze waarde wordt doorgaans op nieuwe inrichtingen van toepassing geacht, 
voor bestaande inrichtingen wordt in het algemeen een ruimere grenswaarde toegepast. Van de 
normering van 0,5 ouE/m

3 als 98-percentielwaarde kan onderbouwd worden afgeweken, bijvoorbeeld op 
basis van de verwachte hinderlijkheid van de geur. De hinderlijkheid kan worden gekwantificeerd door 
middel van hedonische metingen. 

~ Opgenomen in de NeR. 

5 ALARA staat voor • As Low As Reasonably Achievable' 

6 De betreffende immissieconcentratie wordt gedurende minder dan 5% van de tijd overschreden. 

1 Overigens worden in de praktijk van de vergunningverlening soms toetsingswaarden van 0,5 ouE/m1 als 99,5-
percentielwaarde toegepast, hetgeen bij benadering overeen komt met 0,15 oudml als 98-percentielwaarde. 
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4.3 Toetsingswaarden Wet geurhinder en veehouderij 

in de Wet geurhinder en veehouderij wordt voor toetsing van de geurbelasting onderscheid gemaakt 
tussen concentratie- en niet-concentratiegebieden en tussen geurgevoelige objecten binnen of buiten de 
bebouwde kom. Onderstaand is een overzicht gegeven van de toetsingswaarden. Voor de Knorhof geldt 
dat het gelegen is in een niet-concentratiegebied. 

Tabel 8: Toetsingswaarden (a Is 98-percentielwaarde) volgens de Wet geurhinder en veehouderij 

Het geurgevoe\ig onbject is ge\egen in een: 

Concentratiegebied, binnen bebouwde korn 

Concentratiegebied, buiten bebouwde korn 

Niet-concentratiegebied, binnen bebouwde korn 

Niet-concentratiegebied, buiten bebouwde korn 

Ten hoogste toegestane geurbe\astlng [ouE/m
3
]: 

3,0 

14,0 

2,0 

8,0 

Voor bedrijfswoningen behorende bij een andere veehouderij gelden deze normen niet, maar wordt een 
vaste minimale afstand gehanteerd (buiten de bebcuv/de korn 50 m, binnen de bebouvvde kom 100 m). 

Voor toetsing aan deze normen dient gebruik gemaakt te worden van het verspreidingsmodel V-Stacks. 
Bij het bedrijf zijn naast de stallen echter ook de brijvoerinstallatie en mestopslag aan te merken als 
relevante geurbron, zij het dat de stallen de dominante bronnen zijn. De verspreidingsberekeningen 
worden dan ook uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (KEMA Stacks). 

4.4 Gelders geurbeleid 

Het Gelders geurbeleid voor milieuvergunningen is samengevat in het document 'Gelders geurbeleid voor 
milieuvergunningen - Beleidsregels', versie 1.1 van 15 augustus 2002. Het Gelders beleid maakt 
onderscheid naar de aard van de geur, die wordt geclassificeerd in zeer hinderlijk, hinder lijk, mindel' 
hinder/ijk en niet hinder/ijk; de categorie hinderlijk wordt als standaard beschouwd. De mate van 
hinderlijkheid wordt daarbij beoordeeld aan de hand van de hedonische waarde. 

Volgens het Gelders geurbeleid bepaald de concentratie waarbij een hedonische waarde van H= -2 wordt 
bereikt de hinderlijkheid van de geur. Daarbij geldt de volgende indeling: 

• Als de hedonische waarde H = -2 wordt bereikt beneden een concentratie van 1,5 ou E/m 3
, dan valt 

de bron in de categorie zeer hinder/Uk; 

• Als de hedonische waarde H = -2 wordt bereikt tussen 1,5 en 5 ou E/m 3
, dan valt de bron in de 

categorie hinderlijk; 

• Als de hedonische waarde H = -2 wordt bereikt tussen 5 en 15 ouE/m 3
, dan valt de bron in de 

categorie minder hinder/ijk; 

• Als de hedonische waarde H = -2 wordt bereikt boven een concentratie van 15 ou E/m 3
, dan valt de 

bron in de categorie niet hinderlijk. 

in het MER is reeds een paragraaf opgenomen over de hinderlijkheid van de geuren afkomstig van de 
diverse bronnen. Voor de geur afkomstig van de stallen en de voerkeuken geldt dat de hedonische 
waarde van H = -2, na toepassing van een wasser, wordt bereikt bij concentraties > 5 oUE/m3. Daarmee 
behoren de belangrijkste bronnen tot de categorie minder hinderlijk. Aileen voor de mestopslag geldt 
dat deze met een concentratie van 4,4 ouE/m3 bij een hedonische waarde van H = -2 behoort tot de 
categorie hinderlijk. De bijdrage van deze bron aan de jaarlijkse emissie is echter dusdanig gering (tot 
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maximaal 0,8%), dat kan worden gesteld dat het bedrijf kan worden gerekend tot de categorie minder 
hinderlijk. 

Volgens het Gelders geurbeleid dient voor het volgende toetsingskader gehanteerd te worden, welke 
hieronder in tabel 9 is samengevat. Omdat aile bronnen continue bronnen betreffen, behoeft er in 
principe aileen getoetst te worden aan de 98-percentielwaarden. 

Tabel 9: Toetsingskader [ouE/m3] voor Knorhof BV te Kapel-Averzaath volgens Gelders geurbeleid 

Percentlelwaarde Wonen/bultengebled (A) Werken (8) 

streefwaarde richtwaarde bovenwaarde streefwaarde richtwaarde bovenwaarde 

98 0,5 1,5 5 1,5 5 15 

99,5 3 10 3 10 30 

99,9 2 6 20 6 20 60 

99,99 5 15 50 15 50 150 

(A) Onder gebiedscategorie 'wonen' wordt verstaan een gebied met woningen, winkels, ziekenhuizen of internaten of 
gebied waarin zich accommodaties voor verblijfsrecreatie of gelijksoortige objecten bevinden. 
Gebiedscategorie 'buitengebied' betreft verspreid liggende woningen of lintbebouwing en gebied voor dagrecreatie of 
gelijkwaardige objecten. 
(B) Onder de gebiedscategorie 'werken' wordt verstaan een gebied waarin zich in hoofdzaak industrie, bedrijven, kantoren 
of gelijkwaardige objecten bevinden. 

PRA Odournet bv • HUTD09A5 • 2 juni 2009 pagina 15 van 83 

r"'~ "" " '" ,.; • I , ~ • • I • 

www.odournet.com 

-, 
.~ 

5 

" o 

< 
vi 

o 
u 



fOP- OUR ET 
~ air q Un ! Il~' <Ind odoUi rcv'a!ch comtJ( tnn t~ 

5 De geurbelasting van de omgeving 

5.1 Verspreidingsmodel 

De geurbelasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een 
verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw Nationaal 
Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is KEMA STACKS versie 2008. 

net Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer op 
basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een 'lange termijn' berekening en de beschouwde 
periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte meteorologische gegevens bestaan uit 
uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de windsnelheid, de zonne-instraling en de 
temperatuur. Het NNM berekent op verschillende roosterpunten de immissieconcentratie voor elk 
afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend gedurende welk percentage van de 
jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde uurgemiddelde immissieconcentratie wordt 
overschreden . Het resultaat wordt weergegeven in de vorm van geurcontouren. 

5.2 Invoergegevens 

Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de geuremissie en de emissieduur 
en omgevingskenmerken. 

Tabel 10 geeft een overzicht van de te gebruiken brongegevens voor de voorgenomen activiteit. De 
brongegevens van de overige scenario's zijn opgenomen in bijlage C. 

Tabel 10: Brongegevens voor de verspreidingsberekeningen (voorgenomen activiteit) 

Bronomschrijvlng X Y H Debiet Emissie Emissieduur Brontype en emissiepatroon 

[m] [m] [m] [Nm 3/s] [~UEls] [h/jr] 

Emissiepunt A 151.812 433 .917 7,0 11,2 6.833 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt B 151.802 433.919 7,0 20,5 12.046 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt C 151.806 433.827 7,0 21,6 15.277 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt D 151.812 433.789 7,0 12,5 9.660 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt E 151.902 433.803 7,0 13,8 10.672 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt F 151.897 433.840 7,0 25,4 17.954 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt G 151.891 433.879 7,0 24,2 15.286 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt H 151.864 433.923 7.0 13,4 7.998 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Opslagloods 151.790 433.863 2,0 1,0 4.167 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Mengkeuken 151.813 433.865 2,0 1,0 1.083 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Mestsilo's 151.800 433.813 2,0 1,0 556 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Thermische en impulsstijging. Voor aile bronnen geldt dat warmte-inhoud (thermische impulsstijging) 
niet relevant is verondersteld. V~~r de emissiepunten van de stallen is bovendien het afgasdebiet 
ingevoerd, zoals opgegeven door opdrachtgever (impulsstijging). V~~r de opslagloods, mengkeuken en 
mestsilo's is uitgegaan van een (laag) debiet van 1 Nm3 /s. 

Brontype. Aile bronnen zijn ingevoerd met gebouwtype 'gebouw met schoorsteen', waarbij een gebouw 
met afmetingen [l x b] van ·125 x 75 m is verondersteld. De hoogte van het gebouw en de emissiehoogte 
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van de bronnen zijn opgegeven door opdrachtgever. Voor de opslagloods, mengkeuken en mestsilo's is 
een emissiehoogte van 2 m verondersteld. Voor de opslagloods en mengkeuken geldt in de voorgenomen 
situatie (en alternatieven) dat de geuremissie als gevolg van deze 

De overige invoerparameters zijn weergegeven in tabel11. 

Tabel 11: Invoerparameters voor de verspreidingsberekening met het NNM 

MeteoroLogische periode 

Ruwheidslel1gte Zo 

Immi ssie!lebled1) 

Roosterafstand 

Receptorhoogte 

2003 - 2007 

0,147 m il 

ROC X: 151.000 - 153.000 
ROC Y: 433.000 - 435.000 
(2.000 x 2.000 m) 

100 m 

1 m 

1) De ruwheidsLengte is bepaaLd aan de hand van de KNMI ruwheidsfile (op basTs van de gridcoordinaten In Amersfoortse 
coordinaten). 
2) Het in de figuren gepresenteerde gebied is 7% groter dan het rekengebied. 

Het scenariobestand van de verspreidlngsberekenlngen is opgenomen in bijlage D. 
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5.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen 

Onderstaand zijn de contouren weergegeven van als 98-percentielwaarde voor de diverse situaties. 

2000 

/ 100 

o 
98 % percentiel scenario: HUTD09A_ vergund 

Figuur b Geurcontouren van 5 en 15 ouE/m
3 als 98-percentielwaarde 

als gevolg van Knorhof BV te Kapel-Averzaath in de vergunde situatie 
Vergroot van schaal 1 : 25.000 
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2000 

/ 100 

o 
98 % percentiel scenario: HUTD09A_feitelijk 

Figuur c Geurcontouren van 5 en 15 oUE/m
3 als 98-percentielwaarde 

als gevolg van Knorhof BV te Kapel-Averzaath in de feitelijke situatie 
Vergroot van schaal 1 : 25.000 
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2000 

/ 100 

- 1 5 

- 5 

- 1.5 
o 

" o 

o 2000 
98 % percentie1 scenario: HUTD09A_voor genomen 

Figuur d Geurcontouren van 1,5, 5 en 15 ouE/m
3 als 98-percentielwaarde 

als gevolg van Knorhof BV te Kapel-Averzaath in de voorgenomen situatie 
Vergroot van schaal 1 : 25.000 
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2000 

I 100 

o 
98 % percentie1 scenario; HUTD09A a1ternatief 1 

Figuur e Geurcontouren van 1,5, 5 en 15 ouE/m 3 als 98-percentielwaarde 
als gevolg van Knorhof BV te Kapel-Averzaath: alternatief 1 
Vergroot van schaal 1 : 25.000 
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2000 

/ 100 

o 
98 % percentiel scenario : HUTD09A alternati e f 2 

Figuur f Geurcontouren van 5 en 8 ouE/m J als 98-percentielwaarde 
als gevolg van Knorhof BV te Kapel-Averzaath: alternatief 2 
Vergroot van schaal 1 : 25.000 
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2000 

/ 100 

o 
98 % percentie1 scenario: HUTD09A a1ternatief 3 

Figuur g Geurcontouren van 1,5, 2, 5 en 8 ouE/m
3 als 98-percentielwaarde 

als gevolg van Knorhof BV te Kapel-Averzaath: alternatief 3 
Vergroot van schaal 1 : 25.000 

- 15 

- 5 

- 1.5 

2000 

s 
c 

~ 
o 

> c 

~ 

~ 
'" '" 

~. 

PRA Odournet bv • HUTD09A5 • 2 juni 2009 pagina 23 van 83 

F" "" IT!'" I "'Q ; 
www.odournet.com ~ 



OURNET 
• __ air qU<llity and odour resear(h consultants 

5.4 Bespreking van de resultaten 

Om de resultaten van de diverse scenario's goed met elkaar te kunnen vergelijken is de maximale 
geurbelasting (als 98-percentielwaarde) ter plaatse van de dichtstbij gelegen aaneengesloten 
woonbebouwing, verspreid liggende woning en bedrijfswoning bij een veehouderij bepaald. De 
resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat. De contouren zijn opgenomen in bijlage E. 

Tabel 12: Maximale geurbelasting (in ouE/m
3 als 98-percentielwaarde) ter plaatse van geurgevoelige 

objecten 

Situatie Aaneenges\oten Verspreld liggende wonlng Bedrljfswonlng 
woonbebouwing (veehouderlj) 

Vergunde situatie 4,1 11,5 15 

Werkelijke situatie 8,7 25 31 

Voorgenomen activiteit 2,4 6,0 8,0 

Alternatief 1 1,4 3,5 5,0 

Alternatief 2 4,5 11 15 

Alternatief 3 3,7 9,0 12 

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de geurbelasting in de voorgenomen situatie lager is dan in 
de vergunde situatie en nog veel lager dan in de werkelijke situatie. Alternatief 1 leidt tot de laagste 
geurbelasting. 

(",']' I'll ':"! i : j \ \ , , lGf l 

~ 

f. 

-

C 
"0 
o 

, , 
c 

5 
.g 
( 

o 
;3 
~' 

0-

PRA Odournet bv • HUTD09AS • 2 juni 2009 pagina 24 van 83 '" www.odournet.com .i; 



I r ,t~j' 0 ~ " , , :. '. , . '~ 

air quality and odour research consultants 

6 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van Hendrix UTD is door PRA Odournet bv een geuronderzoek uitgevoerd voor de Knorhof BV, 
gevestigd te Kapel-Averzaath. Dit geuronderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een MER, waarbij 
zowel de voorgenomen activiteit als drie alternatieven worden beschreven. 

De aan te vragen situatie betreft het houden van varkens en het in werking hebben van een 
brijvoerinstallatie. De ruimtelucht van de stallen en de bijproductenopslag/voerkeuken zal worden 
gereinigd in een luchtwassysteem. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende te realiseren 
mogelijkheden: 

• Voorgenomen activiteit: gecombineerde luchtwasser van Uniqfill (70% geuremissiereductie); 

• Alternatief 1: gecombineerde luchtwasser van Big Dutchman (80% geuremissiereductie); 

• Alternatief 2: biologische luchtwasser (45% geuremissiereductie); 

• Alternatief 3: biologische luchtwasser met bouwkundig emissiearm systeem (45% 
geuremissiereductie) . 

De geuremissie als gevolg van de activiteiten is bepaald aan de hand van eerdere voor het bedrijf 
uitgevoerde onderzoeken en emissiefactoren uit de Wet geurhinder en veehouderij. In onderstaande 
tabel is een overzicht gegeven van de geuremissie als gevolg van de verschillende onderdelen bij het 
bedrijf in de verschillende onderzochte scenario's. 

Tabel13: Overzicht totale geuremissie als gevolg van Knorhof BV te Kapel-Averzaath 

Vergund Werkelljk Voorgenomen Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Geurbron [.106 oUE/h] [.106 ouE/h] [.106 oUE/h] [.106 ouE/h] [.106 ouE/h] [.106 OUE/h] 

Stallen 825,4 826,0 344,6 231 ,4 635,9 500,9 

Brijvoerinstallatie 18,9 18,9 5,7 3,8 10,4 10,4 

Mestopslag 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

TOTAAL 8463, 846,9 352,3 237,2 648,3 521,8 

Op basis van de geuremissiegegevens is de geurbelasting in de omgeving berekend met behulp van het 
Nieuw Nationaal Model, pc-versie KEMA Stacks 2008. Er is geen gebruik gemaakt van het programma V
Stacks, het voor veehouderijen geldende verspreidingsmodel, omdat er bij het bedrijf ook andere 
bronnen dan aileen de stallen aanwezig zijn, te weten de brijvoerinstallatie en mestopslag. 

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de geurbelasting in de voorgenomen situatie lager is dan in 
de vergunde situatie en nog vee I lager dan in de werkelijke situatie. Alternatief 1 leidt tot de laagste 
geurbelasting. 
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Bijlage A Effect van continu spoelen op de geuremissie 

Volgens opdrachtgever bedraagt de totale spoelduur in de huidige situatie totaal twee maal 1,89 uur per 
dag (0,99 uur bij de vleesvarkens en 0,90 uur bij de fokvarkens), totaal 3,78 uur per dag. In 
onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geuremissie in de situatie in rust en de situatie 
tijdens spoelen. Doordat het spoelen gedurende een zeer kort tijdsbestek plaatsvindt, leidt dit tot een 
verhoging van de geuremissie (pieken) tot zelfs een factor 40 hoger dan tijdens de situatie in rust. 

Tabel 14: Samenvatting emissiekengetallen voor de stallen - huidige situatie 

Diercategorie Stalsysteem Emlssiekengetal [ouds/dier] 

Rust Voederen Spoelen 

Biggen BB .94.06.021 V3 2,7 4,6 28,5 

Dekberen traditioneel 10 14 436 

Guste en dragende zeugen BB.95.10.030 3,3 7 71,5 

Kraamzeugen BB.93.11.012 V2 10 14 436 

Vleesvarkens BB. 98.1 0.064 6,5 10,5 67,5 

In de aangevraagde situatie zal het spoelen verspreid gedurende de dag plaatsvinden, om daarmee de 
pieken te verminderen en een meer continue emissie te bewerkstelligen. Immers, juist de piekemissies 
leiden over het algemeen tot geurhinder. De totale spoelduur zal in de aangevraagde situatie 22,73 uur 
per dag bedragen (11,9 uur bij de vleesvarkens en 10,83 uur bij de fokvarkens). 

De geuremissie tijdens het spoelen in de aangevraagde situatie is vervolgens als voIgt berekend: op basis 
van de emissiekengetallen en de emissieduur tijdens spoelen kan een totale emissie gedurende een dag 
worden berekend; voor de situatie met (bijna) continu spoelen kan zo een emissie worden berekend 
tijdens het spoelen, waarbij de geuremissie meer verspreid over de dag plaatsvindt. Deze berekening is 
uitgevoerd voor alle beschikbare kengetallen, dus voor alle aanwezige diercategorieen. 

De berekeningen zijn in onderstaande tabellen samengevat. De berekening is als voIgt uitgevoerd: voor 
dekberen en kraamzeugen bijvoorbeeld geldt dat de totale emissie per dag 6,66 .106 ouE/dier/dag 
bedraagt, berekend op basis van de kengetallen en emissieduur zoals bekend. In de aangevraagde 
situatie zal de totale emissie per dag niet wijzigen; echter, de geuremissie tijdens spoelen wordt 
verspreid over de dag. De geuremissie in rust wordt berekend op basis van de bekende kengetallen 
(totaal 0,05 ouE/dier/dag), waarmee de geuremissie tijdens spoelen berekend kan worden op (6,66 -
0,05) = 6,62 .106 ouE/dier/dag. Met een emissieduur van 22,73 h/dag kan worden berekend dat de 
gemiddelde geuremissie tijdens spoelen 80,8 QuE/s/dier bedraagt. 
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Tabel 15: Overzicht geuremissieberekening Dekberen I Kraamzeugen 

Oekberen / Emisslekengetal Emisslekengetal Emissieduur Emissle 
Kraamzeugen [ouE/sidler] [.1060ut/h/dier] [h/dag] [.106 ouE/dag/dler] 

Huidige situatie 

Spoelen 436 1,57 3,78 5,93 

Rust 10 0,04 22,11 0,80 

Totaal 6,66 

Aangevraagde 
situatie 

Spoelen 80,8 0,29 22,73 6,62 

Rust 10 0,04 1,27 0,05 ... 
Totaal 6,66 ~ 

Tabel 16: Overzicht geuremissieberekening Biggen 

Bisgen Emlssiekengetal Emlsstekengetal Emissieduur Emlssle 
[ouE/s/dier] [.1060ue/h/dler) [h/dag] [.10' oUE/dagldlerl 

:.J 

Huidige situatie 

Ispoelen 28,5 0,10 3,78 0,39 

Rust 2,7 0,01 22,11 0,20 0 

Totaal 0,58 
~ 

Aangevraagde 
situatie 

Spoelen 7,0 0,03 22,73 0,57 

Rust 2,7 0,01 1,27 0,01 J 
"'-

Totaal 0,58 

Tabel 17: Overzicht geuremissieberekening Guste en dragende zeugen f 

Guste en dragen,de Emlsslekell8etal Emlsslekengetal Emissleduur Emlssle 
zeugen [ouE/s/dler) [.10' oudh/dler) [h/dag) [.106·ouE/dagldier] 

Huidige situatie 

Spoelen 71 ,5 0,26 3,78 0,97 

Rust 3,3 0,01 22,11 0,26 ~ 
> 

, Totaal 1,21 

Aangevraagde a 
situatie 

Spoelen 14,6 0,05 22,73 1,20 
L 

Rust 3,3 0,01 1,27 0,02 t 
Totaal 1,21 

~ 
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Tabel 18: Overzicht geuremissieberekening Vleesvarkens 

Vleesvarkens Emlsslekengetal Emlsslekengetal Emlssleduur Emls.sje 
[ our/sIdler) [.106 ouE/h/dter] [h/dall1 [.106 oue/dagldler1 

Huidige situatie 

Spoelen 67,5 0,24 3,78 0,92 

Rust 6,5 0,02 22,11 0,52 

Totaal 1,39 

Aangevraagde 
situatie 

Spoelen 16,6 0,06 22,73 1,36 

I Rust 6,5 0,02 1,27 0,03 

Totaal 1,39 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de berekende geuremissiekengetallen voor 'continu' 
spoelen, waarbij eveneens de geuremissiekengetallen uit de Regeling geurhinder en veehouderij voor 
overige huisvesting zijn weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de geuremissie als gevolg van de meeste 
diercategorieen volgens de Regeling geurhinder en veehouderij hoger is dan uit de meetgegevens kan 
worden berekend. Aileen voor dekberen en kraamzeugen wordt echter op basis van de meetgegevens 
een hogere emissie berekend; het aantal dekberen en kraamzeugen is echter gering ten opzichte van de 
overige diercategorieen. Gebruik maken van de emissiekengetallen uit de Regeling geurhinder en 
veehouderij voor berekening van de geuremissie is daarmee een juiste benadering. 

Tabel 19: Overzicht geuremissiekengetallen volgens metingen berekend en volgens Regeling 
geurhinder en veehouderij 

Dlercategorie 

Biggen 

Dekberen 

Guste en dragende zeugen 

Kraamzeugen 

Vleesvarkens 

Geuremlsslekengetal berekend voor 
'continu' spoelen 

[our/sIdler] 

7,0 

80,8 

14,6 

80,8 

16,6 

Geuremisslekengetal volgens Regellng 
geurhinder en veehouderij (overige 

hulsvesttng) 

[ouE/s/dler] 

7,8 

18,7 

18,7 

27,9 

23,0 
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Bijlage B Berekening geuremissie stallen 

De geuremissie is berekend door de emissiefactoren per diercategorie en stalsysteem te 
vermenigvuldigen met het aantal dieren. De berekeningen zijn in onderstaande tabellen weergegeven. 

Tabel 20: Berekening geuremissie stallen vergunde situatie (emissiearm stalsysteem) 

Dlercategone Aantal dleren Emlssiefactor Emlssle 

[ouE/s/dler) [.106 ouElhl 
Biggen 5.096 7,8 143,1 

Dekberen 11 18,7 0,7 

Guste en dragende zeugen 1.250 18,7 84,2 

Kraamzeugen 382 27,9 38,4 

Vleesvarkens 6.752 23,0 559,1 

TOTAAL 13.491 825,4 

1) vaar de biggen is geen emissiearm stalsysteem verandersteld. 

Tabel 21: Berekening geuremissie stallen werkelijke situatie (geen emissiearm stalsysteem) 

Dlercategone Aantal dleren Emlsslefactor Emlssle 

[ouE/s/dler] [.106 OUE/h) 

Biggen 5.096 7,8 143,1 

Dekberen 5 18,7 0,3 

Guste en dragende zeugen 1.220 18,7 82,1 

Kraamzeugen 412 27,9 41,4 

Vleesvarkens 6.752 23,0 559,1 

TOTAAL 13.485 826,0 

Tabel 22: Berekening geuremissie stallen voorgenomen activiteit (geen emissiearm stalsysteem met 
gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (70% geuremissiereductie)) 

Dlercatellone Aantal dteren Emissiefactor Emlssie 

[ouEis/dler) [.106 oudh) 

Biggen 7.600 2,3 62,9 

Dekberen 5 5,6 0,1 

Guste en dragende zeugen 1.591 5,6 32,1 

Kraamzeugen 431 8,4 13,0 

Vleesvarkens 9.520 6,9 236,5 

TOTAAL 19.147 344,6 
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Tabel 23: Berekening geuremissie stallen alternatief 1 (geen emissiearm stalsysteem met 
gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (80% geuremissiereductie» 

Dlercategorle Aantal dieren Emlssiefactor Emissie 

[oue/s/dler] [.106 oUE/h) 

Biggen 7.600 1,6 43,8 

Dekberen 5 3,7 0.1 

Guste en dragende zeugen 1.591 3,7 21 ,2 

Kraamzeugen 431 5,6 8,7 

Vleesvarkens 9.520 4,6 157,7 

TOTAAL 19.147 231,4 

Tabel 24: Berekening geuremissie stallen alternatief 2 (geen emissiearm stalsysteem met biologische 
luchtwasser (45% geuremissiereductie)) 

Dlercategorie Aantal dleren Emlssiefactor Emlssle 

[ oUE/s/dler) [.10 6 oue/h ] 

Bisgen 7.600 4, 3 117,6 

Dekberen 5 12,7 0,2 

Guste en dragende zeugen 1.591 10,3 59,0 

Kraamzeugen 431 15,3 23,7 

Vleesvarkens 9.520 12,7 435,3 

TOTAAL 19.147 635,9 

Tabel 25: Berekening geuremissie stallen alternatief 3 (biologische luchtwasser met bouwkundig 
emissiearm systeem (45% geuremissiereductie)) 

Dlercategorie Aantal dleren Emlssiefactor Emlssle 

[oue/sldler] [.106 our/h) 

Bigsen 7.600 3,0 82,1 

Dekberen 5 12,7 0,2 

Guste en dragende zeugen 1.591 10,3 59,0 

Kraamzeugen 431 15,3 23,7 

Vleesvarkens 9.520 9,8 335,9 

TOTAAL 19.147 500,9 
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Bijlage C Brongegevens diverse scenario's 

Tabel 26: Brongegevens versunde situatie 

Bronomschrijvins X Y H Debiet Emtssle Emlssleduur Brontype en emissiepatroon 

Em] [m] [m] [Nml/s] [~uris] [h/jr] 

Emissiepunt A 151 820 433 913 5,5 11,4 21 796 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt B 151 826 433 873 5,5 21 43080 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt C 151831 433833 5,5 20 41 619 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt D 151 836 433794 5,5 9,6 20354 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt E 151 877 433799 5,5 12 27267 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt F 151 872 433839 5,5 23 59115 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt G 151 866 433878 5,5 5,9 16051 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Opslagloods 151. 790 433.863 2,0 1,0 4.167 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Mengkeuken 151.813 433.865 2,0 1,0 1.083 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 
,.1. __ ..... ':1_'- AlC'A onn .01"'"' n ... .., 1,0 1,0 556 0.760 gebouw+schoorsteen, continu "'C,:U.~I"V ;) IJI.OUV ... ..).).01.) 

Tabel 27: Brongegevens werkeliike situatie 

Bronomschnjvins X Y H Deblet Emlssle Emlssleduur Brontype en emissiepatroon 

[m] [m1 [m] [Nml/s] [Duds] [h/jr] 

emisseipunt A 151 812 433909 10,0 11 21 131 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

emissiepunt B1 151 818 433870 10,0 10 19259 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

emissiepunt B2 151 830 433871 10,0 10 19259 8.760 gebouw+schoorsteen, continu i 

emissiepunt C1 151 824 433829 10,0 9,4 21 670 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

emissiepunt C2 151 836 433828 10,0 9,4 21 700 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

emissiepunt D1 151 830 433791 10,0 5,1 12444 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

emissiepunt D2 151 842 433790 10,0 5,1 12 444 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

emissiepunt E1 151 886 433799 9,7 6,1 14928 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

emissiepunt E2 151 870 433796 9,7 6,1 14928 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

emissiepunt F1 151 879 433837 9,7 11 25133 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

emissiepunt F2 151 864 433835 9,7 11 25133 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

emissiepunt G 151 832 433871 10,0 0,8 21 389 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Opslagloods 151.790 433.863 2,0 1,0 4.167 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Mengkeuken 151.813 433.865 2,0 1,0 1.083 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Mestsilo's 151.800 433.813 2,0 1,0 556 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 
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Tabel 28: Brongegevens voorgenomen activiteit 

Bronomschrljvins X Y H Debiet 

[m} [m} em] [Nml/s] 

Emissiepunt A 151.812 433.917 7,0 11,2 

Emissiepunt B 151.802 433.919 7,0 20,5 

Emissiepunt C 151.806 433 .827 7,0 21,6 

Emissiepunt D 151.812 433.789 7,0 12,5 

Emissiepunt E 151.902 433.803 7,0 13,8 

Emissiepunt F 151.897 433.840 7,0 25,4 

Emissiepunt G 151.891 433.879 7,0 24,2 

Emissiepunt H 151.864 433.923 7,0 13,4 

Opslagloods 151.790 433.863 2,0 1,0 

Mengkeuken 151.813 433.865 2,0 1,0 

Mestsilo's 151.800 433.813 2,0 1,0 

Tabel 29: Brongegevens alternatief 1 

Bronomschrljvlns X Y H Deblet 

[m} [m} [m} [Nml/s} 

; Emissiepunt A 151 812 433 917 5,0 12 

Emissiepunt B 151 802 433885 5,0 21 

Emissiepunt C 151 806 433827 5,0 21 

Emissiepunt D 151 810 433797 5,0 13,5 

Emissiepunt E 151 900 433819 5,0 14 

Emissiepunt F 151 897 433840 5,0 24 

Emissiepunt G 151 891 433879 5,0 23 

Emissiepunt H 151 864 433 923 5,0 13 

Opslagloods 151. 790 433.863 2,0 1,0 

Mengkeuken 151.813 433.865 2,0 1,0 

Mestsilo's 151.800 433.813 2,0 1,0 
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Emissie 

[ouE/s} 

6.833 

12.046 

15.277 

9.660 

10.672 

17.954 

15.286 

7.998 

1.250 

325 

556 

Emissle 

[ouE/s] 

4544 

8012 

10305 

6560 

7248 

12 102 

10179 

5321 

833 

217 

556 

Emissleduur Brontype en emissiepatroon 

[h/jr] 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen , continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissleduur Brontype en emlssiepatroon 

[h/jr ] 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen , continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

8.760 gebouw+schoorsteen, continu 
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Tabel 30: Brongegevens alternatief 2 

Bronomschrijving X Y H Debiet1) Emlssie Emissieduur Brontype en emlssiepatroon ' 

em] em] em] [NmJ/s] [ouE/s] [h/jr] 

Emissiepunt A 151 814 433917 4,3 12 12 579 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emisslepunt B 151 800 433 881 4,3 21 22175 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt C 151 806 433828 4,3 21 28216 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt D 151 811 433793 4,3 13 17900 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt E 151 902 433789 4,3 15 19776 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt F 151 897 433 840 4,3 25 33 155 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt G 151 892 433880 4,3 23,5 28109 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt H 151 864 433922 4,3 12,6 14719 8.760 gebouw+schoorsteen, continu ",} 

Opslagloods 151.790 433.863 2,0 1,0 2.292 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Mengkeuken 151.813 433.865 2,0 i ,0 596 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Mestsllo's 151.800 433.813 2,0 1,0 556 8.760 gebouw+schoorsteen, continu L 

1) V~~r de emissiepunten geldt dat er geen sprake is van een verticale uitstroomopening, waardoor impulsstijging niet 
relevant zal zijn. Het debiet is daarom op 1 Nm3/s gesteld, een arbitrair lage waarde. 

;:l 

Tabel 31: Brongegevens alternatief 3 

Bronomschrijving X Y H Debiet Emlssie Emlssieduur Brontype en emlssiepatroon 
~ 

[m] [m] em] [Nm1/s] [ou~/s] [h/jr] 

Emissiepunt A 151 814 433917 4,3 11,9 10491 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt B 151 800 433881 4,3 20,9 18463 8.760 gebouw+schoorsteen, continu ~ 

-: 
Emissiepunt C 151 806 433828 4,3 20,9 21700 8.760 gebouw+schoorsteen, contfnu 

Emissiepunt D 151 811 433793 4,3 13,2 13240 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emlssiepunt E 151 902 433 789 4,3 14,9 14624 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt F 151 897 433840 4,3 24,7 25451 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emisslepunt G 151 892 433880 4,3 23,5 23005 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Emissiepunt H 151 864 433923 4,3 12,6 12 167 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Opslagloods 151.790 433.863 2,0 1,0 2.292 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Mengkeuken 151.813 433.865 2,0 1,0 596 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 

Mestsilo's 151.800 433.813 2,0 1,0 556 8.760 gebouw+schoorsteen, continu 
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Bijlage D Scenariobestanden verspreidi ngsberekeni ngen 

Vergunde situatie 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: GEUR 

starttijd: 12:13:04 
datum/tijd journaal bestand: 13/03/200914:09:57 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteD is bepaald: 152000 433999 
V~~r neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Doorgerekende (meteo )periode 
Start datum/tijdo: 1- 1-2003 1 :00 h 
Eind datum/tijdo: 31-12-200724:00 h 

Historische berekeningen 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 152000 434000 

gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

(-15- 15): 2166.0 4.9 3.4 138.50 
2 ( 15- 45): 2407.0 5.5 3.7 81.90 
3 ( 45- 75): 3563.0 8.1 4.0 70.45 
4 (75-105): 2318.0 5.3 3.3 106.50 
5 (105-135): 2512.0 5.7 3.2 141.40 
6 (135-165): 2898.0 6.6 3.3 234.05 
7 (165-195): 4297.0 9.8 4.0 422.65 
8 (195-225): 6341.0 14.5 4.8 586.70 
9 (225-255): 6030.0 13.8 5.4 752.20 

10 (255-285): 4970.0 11.3 4.5 670.40 
11 (285-315): 3470.0 7.9 4.0 386.55 
12 (315-345): 2852.0 6.5 3.6 235.45 
gemiddeld/som: 43824.0 4.2 3826.75 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
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 zijnl (laatste regel in percentielbestand) 
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Aantal receptorpunten ° 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]c: 0.1472 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]c : 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ge/m3]c: 0.36428 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grido: 9.45272 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksc: 253.12197 

Coordinaten (x,y)c: 151800, 433700 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)o: 2005 2 25 19 

Aantal brannen c: 10 

......... Brongegevens van bron c: 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt A 

X-positie van de bran [mJc: 151820 
Y-positie van de bron [mJc: 433913 
kortste zijde gebouw [m]c: 75 .0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogle van het gebouw [mj c: 5.8 
Orientatie gebouw [graden] 0: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 5.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 1. 70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.71 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 11.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 5.02376 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 21796 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 11.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c : 5.0 
Rookgas-temperatuur [K]c: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 2 
*. BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt B 

X-positie van de bran [m]c : 151826 
Y-positie van de bran [m]c : 433873 
kortste zijde gebouw [m]o: 75.0 
langste zijde gebouw [m]o: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 5.8 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 5.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.31 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 21.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 5.23959 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
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(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (gels) 
Warmte output-schoorsteen [MWjo; 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjo; 21.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjo; 5.2 
Rookgas-temperatuur [Kjo; 283.0 

••••••••• Brangegevens van bron 0; 3 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt C 

X-positie van de bron [mjo; 151831 
Y-positie van de bran [mjo; 433833 
kortste zijde gebouw [mjo; 75.0 
langste zijde gebouw [mjo; 125.0 
Hoogte van het gebouw [mjo; 5.8 
Orientatie gebouw [gradenj 0; 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mjo; 151850 
y_coordinaat van gebouw [mjo; 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjo; 5.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)o; 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o; 2.31 

43080 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0; 20.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0; 4.99009 
Temperatuur raokgassen (K) 0; 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0; 0.00 
Aantal bedrijfsuren; 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (gels) 41619 
Warmte output-schoorsteen [MWjo; 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjo; 20.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjo; 5.0 
Rookgas-temperatuur [Kjo; 283.0 

••••••••• Brongegevens van bran 0; 4 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt D 

X-positie van de bran [mjo; 151836 
Y-positie van de bron [mjo; 433794 
kortste zijde gebouw [mjo; 75.0 
langste zijde gebouw [mjo; 125.0 
Hoogte van het gebouw [mjo; 5.8 
Orientatie gebouw [gradenj 0; 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mjo; 151850 
y_coordinaat van gebouw [mjo; 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjo; 5.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)o; 1.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o; 1.71 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0; 9.60000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0; 4.38437 
Temperatuur raokgassen (K) 0; 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0; 0.00 
Aantal bedrijfsuren; 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (gels) 20354 
Warmte output-schoorsteen [MWjo; 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjo; 9.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjo; 4.4 
Rookgas-temperatuur [Kjo; 283.0 
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·........ Brongegevens van bron c: 5 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt E 

X-positie van de bron [m]c: 151877 
Y-positie van de bron [m]c: 433799 
kortste zijde gebouw [m]c: 75.0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 5.8 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 5.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 1.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.71 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 12.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 5.48046 
Temperatuur rookgassen (K) " : 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedri jfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 27267 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 12.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 5.5 
Rookgas-temperatuur [K]c : 283.0 

......... Brongegevens van bron D: 6 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt F 

X-positie van de bron [mID: 151872 
Y-positie van de bron [m]c : 433839 
kortste zijde gebouw [mID: 75.0 
langste zijde gebouw [mID: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.8 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 151850 
y-coordinaat van gebouw [mID: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 5.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.31 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 23.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 5.73860 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 59115 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 23.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 5.7 
Rookgas-temperatuur [K]c : 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron D: 7 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt G 

X-positie van de bran [mID : 151866 
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Y-positie van de bron [m]c: 433878 
kortste zijde gebouw [m]o: 75.0 
langste zijde gebouw [m]o: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 5.8 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c: 43855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c : 5.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 1.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.31 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 5.90000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.60786 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 16051 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 5.9 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 4.6 
Rookgas-temperatuur [K]c: 283.0 

......... Brongegevens van bron c: 8 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Opslagloods 

X-posftie van de bran [m]c: 151790 
Y-positie van de bran [m]c : 433863 
kortste zijde gebouw [m]c: 75.0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 5.8 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 4167 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 0.6 
Rookgas-temperatuur [K]c: 283.0 

......... Brongegevens van bron c: 9 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Mengkeuken 

X-positie van de bron [m]c: 
Y-positie van de bron [m]c: 
kortste zijde gebouw [m]c : 
langste zijde gebouw [m]c: 
Hoogte van het gebouw [m]c: 
Orientatie gebouw [graden] c: 
x_coordinaat van gebouw [m]c : 

151813 
433865 
75 .0 
125.0 

5.8 
100.0 

151850 
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y-coordinaat van gebouw [m]": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]": 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)": 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zfjn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 1083 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 0.6 
Rookgas-temperatuur [K]o: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c: 10 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Mestsilos 

X-positie van de bron [m]c: 151800 
Y-positie van de bron [mic: 433813 
kortste zijde gebouw [m]c: 75.0 
langste zijde gebouw [m)c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 5.8 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m)o: 151850 
y-coordinaat van gebouw [m]o: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)c: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 556 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)c: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/slc: 0.6 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 
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Feiteliike situatie 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof -identificatie: GEUR 

starttijd: 2:21:04 PM 
datum/tijd journaal bestand: 3/13/20094:03:18 PM 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de meteD is bepaald: 152000 433999 
V~~r neerslag bewolking en zoninstralfng is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks71 \Input\emis.dat 
Aileen bron(nen)·bijdragen berekendl 

Doorgerekende (meteo )periode 
Start datum/tijd": 1- 1-2003 1 :00 h 
Eind datum/tijd": 31-12-200724:00 h 

Historische berekeningen 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 152000 434000 

gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (-15- 15): 2166.0 4.9 3.4 138.50 
2 ( 15- 45): 2407.0 5.5 3.7 81.90 
3 (45- 75): 3563.0 8.1 4.0 70.45 
4 (75-105): 2318.0 5.3 3.3 106.50 
5 (105-135): 2512.0 5.7 3.2 141.40 
6 (135-165): 2898.0 6.6 3.3 234.05 
7 (165-195): 4297.0 9.8 4.0 422.65 
8 (195-225): 6341 .0 14.5 4.8 586.70 
9 (225-255): 6030.0 13.8 5.4 752.20 

10 (255-285): 4970.0 11.3 4.5 670.40 
11 (285-315): 3470.0 7.9 4.0 386.55 
12 (315-345): 2852.0 6.5 3.6 235.45 
gemiddeld/som: 43824.0 4.2 3826.75 

lengtegraad: ": 5.0 
breedtegraad: ": 52.0 
Bodemvochtigheid-index": 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)": 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 " 441 
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Terreinruwheid receptor gebied [m]o: 0.1472 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]e: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ge/m3]e : 0.72150 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gride: 11.11634 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreekso: 254.69410 

Coordinaten (x,y)o: 152000, 433700 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)o: 2004 7 22 5 

Aantal bronnen e: 15 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt A 

X·positie van de bron [m]o : 
Y-positie van de bron [m]e : 
kortste zijde gebouw [m]o: 
langste zijde gebouw [m]e: 
Hoogte van het gebouw [m]o: 
Orientatie gebouw [graden] e: 

151812 
433909 
75.0 
125.0 

8.8 
100.0 

x_coordinaat van gebouw [mjo: 151850 
y-coordinaat van gebouw [m]e : 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]e: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)e: 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 2.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 11.40000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 3.76165 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 21131 
Warmte output-schoorsteen [MW]e: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 11.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]e : 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt B1 

X-positie van de bron [m]o: 151818 
Y-positie van de bran [m]e: 433870 
kortste zijde gebouw [m]o: 75 .0 
langste zijde gebouw [m]o: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]e: 8.8 
Orientatie gebouw [graden] 0: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]e: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]D: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 2.31 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 10.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 2.49504 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) e: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 19259 
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Warmte output-schoorsteen [MWlc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl": 10.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl c: 2.5 
Rookgas-temperatuur [Klc: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bran c: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt B2 

X-positie van de bron [ml": 151830 
Y-positie van de bron [ml": 433871 
kortste zijde gebouw [mlc: 75.0 
langste zijde gebouw [mlc: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mlc: 8.8 
Orientatfe gebouw [gradenl ": 100.0 
x_coordinaat van gebouw [ml": 151850 
y_coordinaat van gebouw [mlc: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml": 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 2.31 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 10.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 2.49504 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 19259 
Warmte output-schoorsteen [MWlc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slc: 10.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/slc: 2.5 
Rookgas-temperatuur [Klc: 283.0 

••••••••• Brangegevens van bran c: 4 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt C1 

X-positie van de bron [ml": 151824 
Y-positie van de bron [mlc: 433829 
kortste zijde gebouw [mlc: 75.0 
langste zijde gebouw [mlc: 125.0 
Hoogte van het gebouw [ml": 8.8 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mlc: 151850 
y_coordinaat van gebouw [mlc: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml": 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 2.31 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 9.40000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 2.34534 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 21670 
Warmte output-schoorsteen [MWlc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slc: 9.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/slc: 2.3 
Rookgas-temperatuur [Klc: 283.0 
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......... Brongegevens van bron c: 5 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt (2 

X-positie van de bron [m]c: 151836 
Y-positie van de bron [m]c: 433828 
kortste zijde gebouw [m]c: 75.0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 8.8 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y-coordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.31 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 9.40000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 2.34534 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aanta! bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 21700 
Warmte output-schoorsteen [MWj": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 9.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl": 2.3 
Rookgas·temperatuur [Kl": 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c: 6 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt 01 

X-positie van de bron [mlc: 151830 
Y-positie van de bron [m]": 433791 
kortste zijde gebouw [m]c: 75.0 
langste zijde gebouw [m]": 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 8.8 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlc: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 2.01 
Gem. volumeflux over bedrljfsuren (Nm3) 0: 5.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 1.68284 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 12444 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 5.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 1.7 
Rookgas-temperatuur [Klc: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c: 7 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt D2 

X-positie van de bron [m]c: 
Y-positie van de bron [m]c: 
kortste zijde gebouw [m]c: 

151842 
433790 
75.0 
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langste zijde gebouw [mlc: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mlc: 8.8 
Orientatie gebouw [gradenl ": 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mlc: 151850 
y_coordinaat van gebouw [mlc: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlD: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 2.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 5.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 1.68284 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 12444 
Warmte output-schoorsteen [MWlc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl[J: 5.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/slc: 1.7 
Rookgas-temperatuur [Klo: 283.0 

••••••••• Brangegevens van bran c: 8 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Opslagloods 

X-positie van de bran [mlD: 151790 
Y-positie van de bran [ml": 433863 
kortste zijde gebouw [ml": 75.0 
langste zijde gebouw [mlc: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mlD: 10.0 
Orientatie gebouw [gradenl c: 100.0 
lCcoordinaat van gebouw [mlo: 151850 
y_coordinaat van gebouw [mlc: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlo: 2.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)c: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 4167 
Warmte output-schoorsteen [MWl": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slc: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/slc: 0.6 
Rookgas-temperatuur [Klc: 283.0 

••••••••• Brangegevens van bron c: 9 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Mengkeuken 

X-positie van de bron [mlc: 151813 
Y-positie van de bron [mlc: 433865 
kortste zijde gebouw [ml": 75.0 
langste zijde gebouw [mlc: 125.0 
Hoogte van het gebouw [ml[J: 10.0 
Orientatie gebouw [gradenl ": 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mlc: 151850 
y_coordinaat van gebouw [mlo: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlD: 2.0 
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Inw. schoorsteendiameter (top)c: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 1083 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c : 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 0.6 
Rookgas-temperatuur [K]c: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c: 10 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Mestsilos 

x-positie van de bran [m]c: 
Y-positie van de bron [m]c: 
kortste zijde gebouw [m]c: 

151800 
433813 
75.0 

iangste zijde gebouw [m]": 125 .0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 10.0 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c : 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]": 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MIN) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emfssfe > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 556 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 0.6 
Rookgas-temperatuur [K]": 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c: 11 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt E1 

X-positie van de bron [m]" : 151886 
Y-positie van de bran [m]c: 433799 
kortste zijde gebouw [m]c: 75.0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 8.7 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]": 9.7 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 6.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 2.01281 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
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Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 
Warmte output·schoorsteen [MW][]: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s][]: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s][]: 2.0 
Rookgas·temperatuur [K][]: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bran []: 12 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt E2 

X·positie van de bron [mj[]: 151870 
Y·posltie van de bran [m][]: 433796 
kortste zijde gebouw [m][]: 75.0 
langste zijde gebouw [m][] : 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]": 8.7 
Orientatie gebouw [gradenj []: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]": 151850 
y_coordinaat van gebouw [mj[]: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m][]: 9.7 
Inw. schoorsteendiameter (top)[]: 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)[]: 2.01 

14928 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) []: 6.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 2.01281 
Temperatuur rookgassen (K) []: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 14928 
Warmte output·schoorsteen [MWj[]: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj[]: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]": 2.0 
Rookgas·temperatuur [K]o: 283.0 

••••••••• Brangegevens van bran []: 13 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt F1 

X-positie van de bron [m][]: 151879 
Y·positie van de bran [m]": 433837 
kortste zijde gebouw [m]o: 75.0 
langste zijde gebouw [mj[]: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m][]: 8.7 
Orientatie gebouw [graden] []: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mj[]: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m][]: 9.7 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 2.31 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) []: 11 .00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 2.74455 
Temperatuur raokgassen (K) []: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 25133 
Warmte output·schoorsteen [MWj[]: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 11.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sj[]: 2.7 
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Rookgas-temperatuur [K]c: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bran c: 14 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt F2 

X-positie van de bron [m]c: 151864 
Y-positie van de bron [m]c: 433835 
kortste zijde gebouw [m]c: 75.0 
langste zijde gebouw [mlc: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mlc: 8.7 
Orientatie gebouw [gradenl c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mlc: 151850 
y-coordinaat van gebouw [mlc: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlc: 9.7 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.31 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 11.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 2.74455 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 25133 
Warmte output-schoorsteen [MWlc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slc: 11.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/slc: 2.7 
Rookgas-temperatuur [Klc: 283.0 

••••••••• Brangegevens van bran c: 15 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt G 

X-positie van de bron [m]c: 151832 
Y-positie van de bron [mlc: 433871 
kortste zijde gebouw [mlc: 75.0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mlc: 9.7 
Orientatie gebouw [gradenl c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [ml": 151850 
y_coordinaat van gebouw [ml": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlc: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 1.60 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 1.61 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 0.80000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 0.41246 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 21389 
Warmte output-schoorsteen [MWlc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slc: 0.8 
Uittree snelheid rookgassen [m/slc: 0.4 
Rookgas-temperatuur [Klc: 283.0 
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r ••• <lEI quallty rmd odc~;r rf..'S';;;21rr.:h ~Tn5L11tJnt$ 

Voorgenomen activiteit 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: GEUR 

starttijd: 14:11 :58 
datum/tijd journaal bestand: 13/03/200916:19:19 

BEREKENINGRESUL TATEN 

MeteD Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de meteD is bepaald: 152000 433999 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Doorgerekende (meteD )periode 
Start datum/tijdc: 1- 1-2003 1 :00 h 
Eind datum/tijdc: 31-12-200724:00 h 

Historische berekeningen 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 152000 434000 

gem. windsnelheid , neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

(-15- 15): 2166.0 4.9 
2 (15-45): 2407.0 5.5 
3 (45- 75): 3563.0 8.1 
4 (75-105): 2318.0 5.3 
5 (105-135): 2512.0 5.7 
6 (135-165): 2898.0 6.6 
7 (165-195): 4297.0 9.8 
8 (195-225): 6341.0 14.5 
9 (225-255): 6030.0 13.8 

10 (255-285): 4970.0 11.3 
11 (285-315) : 3470.0 7.9 
12 (315-345): 2852.0 6.5 
gemiddeld/som: 43824.0 

lengtegraad: c: 5.0 
breedtegraad: c: 52 .0 

3.4 138.50 
3.7 81 .90 
4.0 70.45 
3.3 106.50 
3.2 141.40 
3.3 234.05 
4.0 422.65 
4.8 586.70 
5.4 752.20 
4.5 670.40 
4.0 386.55 
3.6 235.45 

4.2 3826.75 

Bodemvochtigheid-indexc: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)c: 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 zijnl (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten c 441 
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Terreinruwheid receptor gebied [ml": 0.1472 
Terreinruwheld [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]": 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ge/m3l": 0.22821 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid,,: 4.81197 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks": 217.58050 

Coordinaten (x,y)[]: 151900, 433800 
Datum/tijd (W,mm,dd,hh)": 2003 8 2 23 

Aantal bronnen ": 11 

••••••••• Brongegevens van bron ": 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emlssiepunt A 

X-positie van de bron [ml": 151812 
Y-positie van de bron [ml": 433917 
kortste zijde gebouw [ml": 75.0 
langste zijde gebouw [ml": 125.0 
Hoogte van het gebouw [ml": 8.8 
Orlentatie gebouw [gradenl ": 100.0 
x_coordinaat van gebouw [ml": 151850 
y_coordinaat van gebouw [m][]: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml": 7.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 2.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ": 11.20000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ": 3.69566 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emlssie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 6833 

Warmte output-schoorsteen [MWl": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl[]: 11.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl": 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl": 283.0 

......... Brongegevens van bron ": 2 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt B 

X-positie van de bron [ml": 151802 
Y-positie van de bron [ml": 433919 
kortste zijde gebouw [ml": 75.0 
langste zijde gebouw [ml": 125.0 
Hoogte van het gebouw [ml": 8.8 
Orlentatie gebouw [gradenl tl: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mltl: 151850 
y_coordinaat van gebouw [ml": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mltl: 7.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 2.71 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) tl: 20.50000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) tl: 3.71159 
Temperatuur rookgassen (K) tl: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) []: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 12046 
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Warmte output-schoorsteen [MWjc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjc : 20.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjc: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kjc: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt C 

X-positie van de bron [mjc: 151806 
Y-positie van de bron [mjc: 433827 
kortste zijde gebouw [mjc: 75.0 
langste zijde gebouw [mjc: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mj": 8.8 
Orientatie gebouw [gradenj c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mj": 151850 
y_coordinaat van gebouw [mj": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj": 7.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 2.71 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 21.60000 
Gem. ui ttree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 3.91075 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 15277 
Warmte output-schoorsteen [MWjc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 21.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sj": 3.9 
Rookgas-temperatuur [Kj": 283 .0 

......... Brongegevens van bron ": 4 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt D 

X-positie van de bron [mj": 151812 
Y-positie van de bron [mj": 433789 
kortste zijde gebouw [mj": 75.0 
langste zijde gebouw [mj": 125.0 
Hoogte van het gebouw [mjD: 8.8 
Orientatfe gebouw [gradenj c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mjc: 151850 
y_coordinaat van gebouw [mjD: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj": 7.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)" : 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 12.50000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.12462 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrfjfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 9660 
Warmte output-schoorsteen [MWjc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj" : 12.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/sj": 4.1 
Rookgas-temperatuur [Kj": 283.0 
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••••••••• Brongegevens van bron c: 5 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt E 

X-positie van de bran [m]c: 151902 
Y-positie van de bron [m]c: 433803 
kortste zijde gebouw [m]c: 75.0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 8.7 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 7.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 13.80000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.55358 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 10672 
Waifolte output-sdWofsteen [MW]u: D.D 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 13.8 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 4.6 
Rookgas-temperatuur [K]c: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c: 6 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt F 

X-positie van de bron [m]c : 151897 
Y-positie van de bran [m]c: 433840 
kortste zijde gebouw [m]c: 75.0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 8.7 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 7.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.91 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 25.40000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 3.98632 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 17954 
Warmte output·schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 25.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 4.0 
Rookgas·temperatuur [K]c: 283.0 

......... Brongegevens van bron c: 7 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt G 

X-positie van de bron [m]c : 
Y-positie van de bron [m]c: 
kortste zijde gebouw [m]c: 

151891 
433879 
75.0 

PRA Odournet bv • HUTD09A5 • 2 juni 2009 pagina 52 van 83 

-, 

., 
" 



langste zijde gebouw [m]c; 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c; 8.7 
Orientatie gebouw [graden] c; 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c; 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c; 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c; 7.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c; 2.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c; 2.91 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c; 24.20000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c; 3.79799 
Temperatuur rookgassen (K) c; 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c; 0.00 
Aantal bedrijfsuren; 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (ge/s) 15286 
Warmte output-schoorsteen [MW]c; 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c; 24.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c; 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]c; 283.0 

......... Brongegevens van bron c; 8 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Opslagloods 

X-positie van de bron [m]c; 151790 
Y-positie van de bron [m]c ; 433863 
kortste zijde gebouw [m]c ; 75.0 
langste zijde gebouw [m]c; 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c; 10.0 
Orientatie gebouw [graden] c; 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c; 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c; 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c ; 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top )c; 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c; 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c; 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c; 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) c; 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c; 0.00 
AantaL bedrijfsuren; 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (ge/s) 1250 
Warmte output-schoorsteen [MW]c; 0.0 
Rookgasdebiet [normaaL m3/s]c; 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c; 0.6 
Rookgas-temperatuur [K]c; 283.0 

......... Brongegevens van bron c; 9 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Mengkeuken 

X-positie van de bron [m]c; 151813 
Y-positie van de bron [m]c; 433865 
kortste zijde gebouw [m]c; 75.0 
Langste zijde gebouw [m]c ; 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c; 10.0 
Orientatie gebouw [graden] c; 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c; 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c; 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c ; 2.0 
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Inw. schoorsteendiameter (top)": 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ": 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ": 0.58661 
Temperatuur raokgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 325 
Warmte output·schoorsteen [MW]": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]": 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]": 0.6 
Rookgas-temperatuur [K]": 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron ": 1 0 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Mestsilos 

X-positie van de bran [m]": 
Y-positie van de bron [m]o: 
kortste zijde gebouw [m]": 

151800 
433813 
75.0 

iallgste zijde gebouw [m]u: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]": 10.0 
Orientatie gebouw [graden] ": 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]": 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]": 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ": 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. Y/armte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 556 
Warmte output-schoorsteen [MW]": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]": 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]": 0.6 
Rookgas-temperatuur [K]o: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 11 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt H 

X-positie van de bron [m]o: 151864 
Y-positie van de bran [m]": 433923 
kortste zijde gebouw [m]": 75.0 
langste zijde gebouw [m]": 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]": 8.7 
Orientatie gebouw [graden] ": 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]": 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]": 7.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 2.31 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ": 13.40000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ": 3.34336 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
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Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zljn uren met eeh emissie > 0) 
gemiddelde emissfe over bedrijfsuren: (gels) 
Warmte output-schoorsteen [MWjc: 0.0 
Rookgasdebfet [normaal m3/sjc: 13.4 
Uittree snelhefd rookgassen [m/s]c; 3.3 
Rookgas-temperatuur [K]c: 283.0 

PRA Odournet bv • HUTD09A5 • 2 juni 2009 

7998 

pagina 55 van 83 

r"!""i"t'1 i ... " "J'~'" L ' I • ..... ... 

o 

'!> .. ,. .-



Alternatief 1 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: GEUR 

starttijd: 14:20:58 
datum/tijd journaal bestand: 13/03/2009 16:33:04 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 152000 433999 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Doorgerekende (meteo )periode 
Start datum/tijdo: 1- 1-2003 1 :00 h 
Eind datum/tijdo: 31-12-200724:00 h 

Historische berekeningen 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 152000 434000 

gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

(-15- 15): 2166.0 4.9 3.4 138.50 
2 ( 15- 45): 2407.0 5.5 3.7 81.90 
3 (45- 75): 3563.0 8.1 4.0 70.45 
4 (75-105): 2318.0 5.3 3.3 106.50 
5 (105-135): 2512.0 5.7 3.2 141.40 
6 (135-165): 2898.0 6.6 3.3 234.05 
7 (165-195): 4297.0 9.8 4.0 422.65 
8 (195-225): 6341.0 14.5 4.8 586.70 
9 (225-255): 6030.0 13.8 5.4 752.20 

10 (255-285): 4970.0 11 .3 4.5 670.40 
11 (285-315): 3470.0 7.9 4.0 386.55 
12 (315-345): 2852.0 6.5 3.6 235.45 
gemiddeld/som: 43824.0 4.2 3826.75 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
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 zijnl (laatste regel in percentielbestand) 
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Aantal receptorpunten c 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]c; 0.1472 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]c; 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [gelm3]c; 0.16254 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridc; 5.31395 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksc; 323.83228 

Coordinaten (x,y)c; 151900, 433800 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)c; 2004 5 16 6 

Aantal bronnen c ; 11 

......... Brongegevens van bron c; 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt A 

X-positie van de bron [m]c; 151812 
Y-positie van de bron [m]c; 433917 
kortste zijde gebouw [m]c; 75.0 
langste zijde gebouw [m]c; 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c; 8.8 
Orientatie gebouw [graden] c; 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c; 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c; 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c; 5.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)c; 1.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c; 1. 91 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c; 12.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c; 4.38741 
Temperatuur rookgassen (K) c; 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c; 0.00 
Aantal bedrijfsuren; 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (gels) 4544 
Warmte output-schoorsteen [MW]c; 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c; 12.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c; 4.4 
Rookgas-temperatuur [K]c; 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c; 2 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt B 

X-positie van de bron [m]c; 151802 
Y-positie van de bron [m]c; 433885 
kortste zijde gebouw [m]c; 75.0 
langste zijde gebouw [m]c; 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c ; 8.8 
Orientatie gebouw [graden] c; 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c; 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c ; 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c; 5.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c; 2.40 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c; 2.41 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c; 21 .00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c; 4.81206 
Temperatuur rookgassen (K) c; 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c; 0.00 
Aantal bedrijfsuren; 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
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gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 
Warmte output-schoorsteen [MW]o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]0: 21.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.8 
Rookgas-temperatuur [K]o: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt C 

X-positie van de bron [m]o: 151806 
Y-positie van de bron [m]o: 433827 
kortste zijde gebouw [m]o: 75.0 
langste zijde gebouw [m]o: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 8.8 
Orientatie gebouw [graden] 0: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 5.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 2.40 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 2.41 

8012 

Gem. voiumeflux over bedrijfsuren INmJ) 0: 21.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.81206 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 10305 
Warmte output-schoorsteen [MW]o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]0: 21.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.8 
Rookgas-temperatuur [K]o: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 4 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt D 

X-positie van de bron [m]o: 151810 
Y-positie van de bron [m]o: 433797 
kortste zijde gebouw [mjo: 75.0 
langste zijde gebouw [mjo: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mjo: 8.8 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mjo: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjo: 5.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 1.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 1.91 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 13.50000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.93583 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemlddelde emlssie over bedrijfsuren: (gels) 6560 
Warmte output-schoorsteen [MW]o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjo: 13.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjc: 4.9 
Rookgas-temperatuur [K]o: 283.0 
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••••••••• Brangegevens van bron 0; 5 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt E 

X-positie van de bran [m]c: 151900 
Y-positie van de bron [m]c; 433819 
kortste zijde gebouw [m]o; 75.0 
langste zijde gebouw [m]o: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 8.7 
Orientatle gebouw [graden] 0: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c : 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c; 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 5.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c; 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c; 2.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 14.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.61957 
Temperatuur raokgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c; 0.00 
Aantal bedrijfsuren; 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 7248 
Warmte output-schoorsteen [MW]o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 14.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c : 4.6 
Rookgas-temperatuur [K]o: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0; 6 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt F 

X-positie van de bran [m]o: 151897 
Y-positie van de bron [m]o: 433840 
kortste zijde gebouw [m]o; 75.0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]o; 8.7 
Orientatie gebouw [graden] ": 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]": 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]": 5.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c; 2.60 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 2.61 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c; 24.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.68596 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c; 0.00 
Aantal bedrijfsuren; 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 12102 
Warmte output-schoorsteen [MW]"; 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]"; 24.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]"; 4.7 
Rookgas-temperatuur [K]c; 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron ,,; 7 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt G 

X-positie van de bran [m]": 
Y-positie van de bron [m]"; 

151891 
433879 
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kortste zijde gebouw [mlc: 75.0 
langste zijde gebouw [mlc: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mlc: 8.7 
Orientatie gebouw [gradenl c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mlc: 151850 
y_coordinaat van gebouw [mlc: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlc: 5.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 2.60 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.61 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 23.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.49071 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emfssie over bedrijfsuren: (gels) 10179 
Warmte output-schoorsteen [MWlc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slc: 23.0 
Uittree snelhefd raokgassen [m/sl c: 4.5 
Rookgas-temperatuur [Klc: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bran c: 8 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Opslagloods 

X-positie van de bron [mlc: 151790 
Y-posftie van de bran [mlo: 433863 
kortste zijde gebouw [mlc: 75.0 
langste zijde gebouw [ml": 125.0 
Hoogte van het gebouw [ml": 10.0 
Orientatie gebouw [gradenl c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mlc: 151850 
y_coordinaat van gebouw [ml": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlc: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ": 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 833 
Warmte output-schoorsteen [MWlc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slc: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl c: 0.6 
Rookgas-temperatuur [Klc: 283.0 

......... Brongegevens van bron c: 9 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Mengkeuken 

X-positie van de bron [mlc: 
Y-positie van de bron [mlc: 
kortste zijde gebouw [ml": 
langste zijde gebouw [mlc: 
Hoogte van het gebouw [mlc: 
Orientatie gebouw [gradenl c: 
x_coordinaat van gebouw [ml": 
y_coordinaat van gebouw [ml": 

151813 
433865 
75.0 
125.0 

10.0 
100.0 

151850 
433855 

PRA Odournet bv • HUTD09A5 • 2 juni 2009 paglna 60 van 83 

(""I'P'<I o.~ojj t'ooj....,~. ' I ~. •••• I. 

www.odournet.com 

• ,.; 

o 

, . 

.. 
,0 



Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]": 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 1. 50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ": 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ": 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 217 
Warmte output-schoorsteen [MW]": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]": 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]": 0.6 
Rookgas-temperatuur [K]": 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron ": 10 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Mestsilos 

X-positie van de bron [m]": 151800 
Y-positie van de bron [m]": 433813 
kortste zijde gebouw [m]": 75.0 
langste zijde gebouw [m]": 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]": 10.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]": 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]": 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) " : 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) " : 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 556 
Warmte output-schoorsteen [MW]": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]": 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]": 0.6 
Rookgas-temperatuur [K]": 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron ": 11 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt H 

X-positie van de bron [m]": 151864 
Y-positie van de bron [m]": 433923 
kortste zijde gebouw [m]": 75.0 
langste zijde gebouw [m]": 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]": 8.7 
Orientatie gebouw [graden] ": 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]": 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]": 5.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 2.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ": 13.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ": 4.28960 
Temperatuur rookgassen (K) " : 283.00 
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Gem. warmte emtssie over bedrtjfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrtjfsuren: 43824 
(BedrlJfsuren zijn uren met een emiss!e ,. 0) 
gemlddelde emlssle over bedrlJfsuren: (ge/s) 5321 
Warrnte output-schoorsteen [MWj": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1": 13.0 
Ulttree snelheld rookgassen [m/sJ": 4.3 
Rookgas-temperatuur [KJ": 283.0 
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Alternatief 2 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: GEUR 

starttijd: 4:19:50 PM 
datum/tijd journaal bestand: 3/13/2009 5:29:27 PM 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteD is bepaald: 152000 433999 
V~~r neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd[]: 1- 1-2003 1 :00 h 
Eind datum/tijd[]: 31-12-200724:00 h 

Historische berekeningen 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 152000 434000 

gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (-15- 15): 2166.0 4.9 
2 ( 15- 45): 2407.0 5.5 
3 ( 45- 75): 3563.0 8.1 
4 (75-105): 2318.0 5.3 
5 (105-135): 2512.0 5.7 
6 (135-165): 2898.0 6.6 
7 (165-195): 4297.0 9.8 
8 (195-225): 6341.0 14.5 
9 (225-255): 6030.0 13.8 

10 (255-285): 4970.0 11.3 
11 (285-315): 3470.0 7.9 
12 (315-345): 2852.0 6.5 
gemiddeld/som: 43824.0 

lengtegraad: []: 5.0 
breedtegraad: []: 52.0 

3.4 138.50 
3.7 81.90 
4.0 70.45 
3.3 106.50 
3.2 141.40 
3.3 234.05 
4.0 422.65 
4.8 586.70 
5.4 752.20 
4.5 670.40 
4.0 386.55 
3.6 235.45 

4.2 3826.75 

Bodemvochtigheid-index[]: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)[]: 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 zijnl (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten [] 441 
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Terreinruwheid receptor gebied [m]": 0.1472 
Terrelnruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]": 1.0 

Gemlddelde veldwaarde concentratie [ge/m3]": 0.54827 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid": 22.65763 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks": 1124.34527 

Coordinaten (x,y),,: 151800, 433900 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)o: 2003 8 1 5 

Aantal bronnen ": 11 

......... Brongegevens van bron 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt A 

X·positie van de bron [m]o: 
V-positie van de bron [m]o: 
kortste zijde gebouw [m]o: 
langste zijde gebouw [m]o: 
Hoogte van het gebouw [m]": 
Orientatie gebouw [graden] 0: 

151814 
433917 
75.0 
125.0 

8.8 
100.0 

x_coordinaat van gebouw [III]U: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 1.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 1.91 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ": 12.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.38741 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zljn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 12579 
Warmte output-schoorsteen [MW]o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]0: 12.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.4 
Rookgas-temperatuur [K]o: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emlssiepunt B 

X-positie van de bron [mI": 151800 
V-positie van de bron [mlc: 433881 
kortste zijde gebouw [mI": 75.0 
langste zijde gebouw [m]o: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mI": 8.8 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 151850 
y_coordlnaat van gebouw [m]o: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mI": 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 2.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 21.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.43479 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 22175 
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Warmte output-schoorsteen [MW1": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1": 21.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s1": 4.4 
Rookgas-temperatuur [K1": 283.0 

......... Brongegevens van bron ": 3 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt C 

X-positie van de bron [m1": 151806 
Y-positie van de bron [m1": 433828 
kortste zijde gebouw [m1": 75.0 
langste zijde gebouw [m1": 125.0 
Hoogte van het gebouw [m1": 10.0 
Orientatie gebouw [graden1 ": 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m1": 151850 
y_coordinaat van gebouw [m1": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m1": 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 2.50 
Uftw. schoorsteendiameter (top)": 2.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ": 21.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.43479 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 28216 
Warmte output-schoorsteen [MW1": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1": 21.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s1": 4.4 
Rookgas-temperatuur [K1": 283.0 

......... Brongegevens van bron ": 4 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt D 

X-positie van de bron [m1": 151811 
Y-positie van de bron [m1": 433793 
kortste zijde gebouw [m1": 75.0 
langste zijde gebouw [m1": 125.0 
Hoogte van het gebouw [m1": 10.0 
Orientatie gebouw [graden1 ": 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m1": 151850 
y_coordinaat van gebouw [m1": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m1": 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 1.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 1.91 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ": 13.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ": 4.75302 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 17900 
Warmte output-schoorsteen [MW1": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1": 13.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s1": 4.8 
Rookgas-temperatuur [K1": 283.0 
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••••••••• Brongegevens van bron c: 5 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt E 

X-positie van de bron [m]c: 151902 
Y-positie van de bron [m]c: 433789 
kortste zijde gebouw [m][J: 75.0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 10.0 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 15.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.94954 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 19776 
Warmte output-schoorsteen [MWjc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 15.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 4.9 
Rookgas-temperatuur [K]c: 283.0 

......... Brongegevens van bron c: 6 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt F 

X-positie van de bron [m]c: 151897 
Y-positie van de bron [m]c: 433840 
kortste zijde gebouw [m][J: 75.0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 10.0 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y-coordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.71 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 24.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.34528 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 33155 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 24.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 4.3 
Rookgas-temperatuur [K]c: 283.0 

......... Brongegevens van bron c: 7 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt G 

X-positie van de bron [m]c : 
Y-positie van de bron [m]c : 
kortste zijde gebouw [m]c: 

151892 
433880 
75.0 
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langste zijde gebouw [m]": 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]": 10.0 
Orientatie gebouw [graden] OJ: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]": 151850 
y_coordinaat van gebouw [m)": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]": 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 2.71 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) OJ : 23 .00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) OJ: 4.16423 
Temperatuur rookgassen (K) OJ: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) OJ: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zi jn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 28109 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]": 23.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]": 4.2 
Rookgas-temperatuur [K)": 283.0 

••••••••• Brongegevens van bran ": 8 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Opslagloods 

X·positie van de bran [m]": 151790 
Y-positie van de bron [m]" : 433863 
kortste zijde gebouw [m]": 75.0 
langste zijde gebouw [m]": 1 25.0 
Hoogte van het gebouw [m)": 10.0 
Orientatie gebouw [gradenJ OJ : 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]": 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]": 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) OJ: 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) OJ : 0.58661 
Temperatuur raokgassen (K) OJ: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) OJ : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 2292 
Warmte output-schoorsteen [MWJ": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJ": 1.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sJ": 0.6 
Rookgas·temperatuur [K]": 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron OJ : 9 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Mengkeuken 

X-positie van de bran [mJ": 151813 
Y-positie van de bran [m]": 433865 
kortste zijde gebouw [mJ": 75.0 
langste zijde gebouw [m]": 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]": 10.0 
Orientatie gebouw [gradenJ OJ: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]": 151850 
y_coordinaat van gebouw [mJ": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJ": 2.0 
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Inw. schoorsteendiameter (top)c: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 596 
Warmte output-schoorsteen [MW1": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1": 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s1": 0.6 
Rookgas-temperatuur [K1": 283.0 

......... Brongegevens van bron ": 1 0 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Mestsilos 

X-positie van de bron [m1": 
Y-positie van de bron [m1 c: 
kortste zijde gebouw [m1": 

151800 
433813 
75.0 

iangste zijde gebouw LmJc: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m1": 10.0 
Orientatie gebouw [graden1 c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m1": 151850 
y_coordinaat van gebouw [m1": 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m1c: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ": 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ": 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 556 
Warmte output-schoorsteen [MW1": 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1c: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s1": 0.6 
Rookgas-temperatuur [K1c: 283.0 

......... Brongegevens van bron ": 11 

.. BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt H 

x-positie van de bron [m1c: 151864 
Y-positie van de bron [m1": 433922 
kortste zijde gebouw [m1": 75.0 
langste zijde gebouw [m1c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m1c: 10.0 
Orientatie gebouw [graden1 c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m1": 151850 
y_coordinaat van gebouw [m)c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)c: 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)": 2.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ": 12.60000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.15762 
Temperatuur rookgassen (K) ": 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ": 0.00 
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Aantal bedrijfsuren: 43824 
(8edrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemfddelde emissje over bedrijfsuren: (gels) 
Warmte output-schoorsteen [MW]C: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal mJ/s]c: 12.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjc: 4.2 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 
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Alternatief 3 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: GEUR 

starttijd: 5:40:58 PM 
datum/tijd journaal bestand: 3/13/2009 6:50:38 PM 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 152000 433999 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Alleen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Doorgerekende (meteo )periode 
Start datum/tijd": 1- 1-2003 1:00 h 
Eind datum/tijd": 31-12-200724:00 h 

Historische berekeningen 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 152000 434000 

gem. windsnelheid, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

(-15- 15): 2166.0 4.9 3.4 138.50 
2 ( 15- 45): 2407.0 5.5 3.7 81.90 
3 ( 45- 75): 3563.0 8.1 4.0 70.45 
4 (75-105): 2318.0 5.3 3.3 106.50 
5 (105-135): 2512.0 5.7 3.2 141.40 
6 (135-165): 2898.0 6.6 3.3 234.05 
7 (165-195): 4297.0 9.8 4.0 422.65 
8 (195-225): 6341.0 14.5 4.8 586.70 
9 (225-255): 6030.0 13.8 5.4 752.20 

10 (255-285): 4970.0 11.3 4.5 670.40 
11 (285-315): 3470.0 7.9 4.0 386.55 
12 (315-345): 2852.0 6.5 3.6 235.45 
gemiddeld/som: 43824.0 4.2 3826.75 

lengtegraad: ": 5.0 
breedtegraad: ": 52.0 
Bodemvochtigheid-index": 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)": 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 zijnl (laatste regel in percentielbestand) 
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Aantal receptorpunten c 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]c: 0.1472 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]": 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ge/m3]c: 0.43414 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridc: 17.57679 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks": 908.81467 

Coordinaten (x,y)c: 151800, 433900 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)c: 2003 8 1 5 

Aantal bronnen c: 11 

••••••••• Brongegevens van bron c: 
.* BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt A 

X-positie van de bran [m]c: 151814 
Y-positie van de bran [m]c: 433917 
kortste zijde gebouw [m]c: 75.0 
Langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 10.0 
Orientatie gebouw [graden] ": 100.0 
lCcoordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveLd) [m]c: 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 1.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.91 
Gem. voLumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 11.90000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.35085 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 10491 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]": 11.9 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 4.4 
Rookgas-temperatuur [K]": 283.0 

••••••••• Brangegevens van bran c: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emlssiepunt B 

X-positie van de bran [m]c: 151800 
Y-positie van de bron [ml": 433881 
kortste zijde gebouw [mlc: 75.0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 10.0 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mlc: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlc: 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.51 
Gem. voLumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 20.90000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.41367 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
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gemfddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 18463 

Warmte output-schoorsteen [MWjo: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjo: 20.9 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjo: 4.4 
Rookgas-temperatuur [Kjo : 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt C 

X-positie van de bron [mjc: 151806 
Y-positie van de bron [mjo: 433828 
kortste zijde gebouw [mjo: 75.0 
langste zijde gebouw [mjo: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mjc: 10.0 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 151850 
y_coordinaat van gebouw [mjo: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 

2.50 
2.51 

Gem. voiUfneflux. Over bear ijfsuren If'4mJ) c: 20.90000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.41367 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (gels) 21700 
Warmte output-schoorsteen [MWjo: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 20.9 
Uittree snelheld rookgassen [m/s]o: 4.4 
Rookgas-temperatuur [Kjo : 283.0 

••••••••• Brongegevens van bran 0: 4 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt D 

X-positie van de bron [m]o: 151811 
Y-positie van de bron [m]o: 433793 
kortste zijde gebouw [m]o: 75 .0 
langste zijde gebouw [m]o: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 10.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mjo: 151850 
y-coordinaat van gebouw [mjo: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c : 4.3 
I nw. schoorsteendiameter (top)c: 1.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.91 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 13.20000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.82615 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemfddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 13240 
Warmte output·schoorsteen [MWjc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 13.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 4.8 
Rookgas-temperatuur [K]o: 283.0 
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••••••••• Brongegevens van bron ": 5 
•• BRON PLUS GEBOUW .* Emissiepunt E 

X·positie van de bron [mj": 151902 
Y·positie van de bron [mJ": 433789 
kortste zfjde gebouw [mjo: 75.0 
langste zijde gebouw [mJo: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mjo: 10.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mJo: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 14.90000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.91655 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 14624 

Warmte output·schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjc: 14.9 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjc: 4.9 
Rookgas·temperatuur [K]c: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c: 6 

*. BRON PLUS GEBOUW ** Emissiepunt F 

X·positie van de bron [mjc: 151897 
Y·positie van de bron [mjc: 433840 
kortste zijde gebouw [m]c: 75.0 
langste zijde gebouw [m]o: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c: 10.0 
Orientatie gebouw [graden] c; 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 4.3 
Inw. schoorsteendfameter (top)c: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.71 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 24.70000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c; 4.47202 
Temperatuur rookgassen (K) c; 283.00 
Gem. warmte emfssie over bedrijfsuren (MW) c; 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 25451 

Warmte output·schoorsteen [MWjc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 24.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 4.5 

Rookgas·temperatuur [K]c: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c: 7 
.. BRON PLUS GEBOUW •• Emissiepunt G 

X·positie van de bron [m]c: 
Y·positie van de bron [m]c: 

151892 
433880 
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kortste zijde gebouw [mlc: 75.0 
langste zijde gebouw [mlc: 125.0 
Hoogte van het gebouw [mlc: 10.0 
Orientatie gebouw [gradenl c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mjc: 151850 
y_coordinaat van gebouw [mlc: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjc: 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 2.71 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 23.50000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 4.25475 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 23005 
Warmte output·schoorsteen [MWlc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slc: 23.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl c: 4.3 
Rookgas-temperatuur [Klc: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c: 8 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Opslagloods 

X-positfe van de bron [mjc: 151790 
Y-positie van de bron [mlc: 433863 
kortste zijde gebouw [mlc: 75.0 
langste zijde gebouw [mlc : 125.0 
Hoogte van het gebouw [mlc: 10.0 
Orientatie gebouw [gradenl c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [mlc: 151850 
y-coordinaat van gebouw [mjc: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlc: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zfjn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 2292 
Warmte output-schoorsteen [MWlc: 0.0 
Rookgasdebfet [normaal m3/slc: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sj": 0.6 
Rookgas-temperatuur [Kjc: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c: 9 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Mengkeuken 

X-positie van de bron [mj": 151813 
Y-positie van de bron [mjc: 433865 
kortste zijde gebouw [ml": 75.0 
langste zijde gebouw [mjc: 125.0 
Hoogte van het gebouw [ml": 10.0 
Orientatie gebouw [gradenj c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordfnaat van gebouw [ml" : 433855 
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Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 2.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 596 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 0.6 
Rookgas-temperatuur [K]c: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron c: 10 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Mestsilos 

X-positie van de bron [m]c: 151800 
Y-positie van de bron [m]c: 433813 
kortste zijde gebouw [m]c: 75.0 
langste zijde gebouw [m]o: 125.0 
Hoogte van het gebouw [m]c : 10.0 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_coordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 2.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)c: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c: 0.58661 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 556 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 1.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]c: 0.6 
Rookgas-temperatuur [K]c: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bran c: 11 
.. BRON PLUS GEBOUW .. Emissiepunt H 

X-positie van de bron [m]c : 151864 
Y-positie van de bron [m]c: 433922 
kortste zfjde gebouw [m]c: 75.0 
langste zijde gebouw [m]c: 125.0 
Hoagte van het gebouw [m]c: 10.0 
Orientatie gebouw [graden] c: 100.0 
x_coordinaat van gebouw [m]c: 151850 
y_caordinaat van gebouw [m]c: 433855 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 4.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 2.00 
Uitw. schoarsteendiameter (top)c: 2.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) c: 12.60000 
Gem. uittree snelheid over bedri jfsuren (m/s) c: 4.15762 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283 .00 
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 12167 
Warmte output'schoorsteen [MW]c: 0.0 
Raokg8sdebiet [normaal m3/s]o: 12.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.2 
Rookgas-temperatuur [K]o: 283.0 
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r' [JURNET 

Bijlage E Maximale geurbetasting (98-percentielwaarde) 

Onderstaand is de maximale geurbelasting (9S'percentielwaarde) weergegeven ter ptaatse van de 
dichtstbij gelegen aaneengesloten woonbebouwing, verspreid liggende woning en bedrijfswoning bij een 
veehouderij. 
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Bijlage 3: Acceptatie- en verwerklngsbeleid enadm'inistratie 
diervoeders (ter vervanging van bijlage T In de aanvraag 
mllieuvergunnlng) 
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Acceptatie en verwerkingsbeleid diervoeders 

Voor De Knorhof B.v. en de aangevraagde situatie gelden conform de Handreiking "Beschrijving van 
het A&V-beleid en de AO/le of de Vereenvoudigde Administratieve Procedures" van de Provincie 
Gelderland de Vereenvoudigde Administratieve Procedures (VAP), aangezien op het bedrijf geen 
gevaarlijke afvalstoffen geaccepteerd worden. 

De nadruk ligt op een goede vooracceptatie zoals het betrekken van GMP-waardige voerproducten 
van erkende, gecertificeerde leveranciers. Dit sluit aan op de zienswijze van het ministerie en die van 
het Productschap Diervoeder (PDV) die aile veehouders wi! verplichten aileen nog GMP-waardige 
voerproducten aan te kopen. Sinds 1992 kent de diervoedersector de GMP-regeling (Good 
Manufacturing I Managing Practice). De regeling is vergelijkbaar met ISO 9002 en geldt voor de 
productie, de handel en vervoer van voerproducten. 

Bij GMP wordt gelet op 4 aspecten van het product: 
1. Nutritionele kwaliteit, ottewel de voederwaarde van het product. Die wordt uitgedrukt in 

beschikbare energie, aminozuren en essentiele bestanddelen zoals vitaminen en 
sporenelementen. 

2. Technische kwaliteit, ottewel de kenmerken van het voer, zoals de afmetingen en de hardheid 
van pellets en de smaak. 

3. Veiligheid, ottewel de hoeveelheid ongewenste stoffen en ziekteverwekkers in het product. De 
kans dat die bij een mens of het dier tot gezondheidsproblemen leiden, of in hoeverre die 
belastend zijn voor het milieu. 

4. Emotionele kwaliteit, betrekking hebbende op de herkomst of het doel van het product. 
Bijvoorbeeld voerproducten voor de biologische veehouderij zijn niet van dierlijke oorsprong 
en kennen geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen. 

Verder zijn gecertificeerde bedrijven verplicht de risico's rond het product en aile handelingen die 
daarbij horen, in kaart te brengen en te analyseren om ze te kunnen beheersen. Verder zijn aile 
gecertificeerde leveranciers van mengvoeders en van enkelvoudige producten verplicht om de 
grondstoffen in te kopen bij toeleveranciers die de productveiligheid aantoonbaar kunnen garanderen. 
Aile binnenlandse toeleveranciers van diervoedergrondstoffen moeten beschikken over een 
kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op GMP-voorwaarden. 

Voor de acceptatie van diervoeders is de directeur A. Straathof verantwoordelijk. Verder zijn externe 
nutritionisten verantwoordelijk voor de eindsamensteliing van het voer. Nieuwe leveringen worden 
besteld nadat inzichtelijk is wanneer een bepaald product niet meer voorradig is of wanneer 
voldoende opslag aanwezig is voor het afleveren van een product. Dientengevolge is altijd voldoende 
opslagcapaciteit aanwezig. De bewerkingscapaciteit is afgestemd op de hoeveelheid voer die nodig is 
voor het voeren van de dieren. 
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Procesbeschrijving, hoeveelheid, aard en herkomt aangewende diervoerders 

Procesbeschrijving 

Aigemeen 

Op het bedrijf worden componenten gemengd tot diervoeders (brijvoer). Het geproduceerde brijvoer is 
uitsluitend voor eigen gebruik. Voor de productie van brijvoer vindt aanvoer plaats naar het bedrijf van 
diverse (afval)stoffen. Een overzicht van de aangevoerde stoffen is navolgend bijgevoegd. De 
aangevoerde stoffen zijn in hoofdzaak op te delen in een aantal groepen: 

1. Vochtige producten die per tankwagen worden aangevoerd en opgeslagen worden in open 
betonnen putten (bunkers). De maximale opslagcapaciteit bedraagt 840 m3

. 

2. Droge producten zoals granen die zowel met een blaaswagen worden aangevoerd als gelost 
worden in een stortput en die opgeslagen worden in afgesloten polyester silo's die voorzien 
zijn van een ontluchting. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 374 m3

• 

3. Droge producten (kernen) die met een blaaswagen (bulkwagen) worden aangevoerd en die 
opgeslagen worden in open trevira silo's. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 49,6 m3

. 

4. Droge producten (toevoegmiddelen) dat in zakken met een vrachtwagen wordt aangevoerd en 
op pallets wordt opgeslagen. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 1,2 m3

. 

5. Vochtige toevoegmiddelen dat in vaten of IBC wordt aangevoerd en die opgeslagen worden. 
6. Volledig mengvoer. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 16 m3

. 

Een aantal van deze producten is volgens de Eural te classificeren als een afvalstof (zie aangehecht 
overzicht van producten naar type). Deze afvalstoffen worden ter vervanging van een grondstof 
ingezet in het productieproces. Gezien de classificatie van afvalstoffen wordt in deze 
procesbeschrijving in gegaan op de bijproducten. 

Weegbrug 

Aan de westzijde van de inrichting is ten hoogte van de voerkeuken een weegbrug aanwezig. Hier 
wordt van iedere vracht afvalstoffen de hoeveelheid bepaald. Her kan indien nodig ook een 
retourvracht gewogen worden indien blijkt dat een product niet voldoet aan de kwaliteitseis. De 
weegbonnen worden bij de afleveroverzich!en en vrachtbrieven in de boekhouding bewaard (zie ook 
uitwerking administratie). 

Op- en overslag 

Zoals gememoreerd is er op het bedrijf sprake van opslag en verwerking van producten. Per jaar 
word! in totaal ca. 22.229 m3 vochtige voedercomponenten aangevoerd waarvan een gedeelte 
volgens de Eural is te classificeren als afvalstof. De hoeveelheden per stof varieren sterk en is 
afhankelijk van de beschikbaarheid, de prijsstelling, de voersamenstelling etc. waardoor het 
onmogelijk is om per stof een overzicht te maken van de hoeveelheden per jaar. De afvalstoffen 
worden op het bedrijf gebruikt als vervanging van een grondstof en hebben dientengevolge een 
nuttige toepassing. De genoemde stoffen worden in de inrichting maximaal 4 weken opgeslagen 
alvorens ze gemengd worden tot veevoeders. Verder vindl er een continue aanvoer van deze 
producten plaats. 

8e- en verwerking: 

De vochtige bijproducten worden op het bedrijf aangevoerd en opgeslagen in belonnen putten / 
bunkers. Ter voorkoming van ongewenste gisting en schimmelgroei bij biergist en ta rwezetm eel wordt 
tijdens de opslag EPI brij (mengsel mierenzuur en propionzuur) toegevoegd in een verhouding van 2 
tot 3 liter per m3 product. Dit gebeurt na visuele inspectie. Bij aardappelzetmeel wordt thermamyl 
(vloeibaar enzym) toegevoegd ter bevordering van de verpompbaarheid van het product. 
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Aan de overige vochtige bijproducten worden geen hulpstoffen toegevoegd. Voordat een vochtig 

bijproduct wordt getransporteerd naar de voermenginstallatie wordt het product 15 minuten 

gehomogeniseerd (gemengd) door het aanwezige roerwerk. Direct na het homogeniseren wordt dit 
product met een pomp getransporteerd naar de voermenginstallatie waar het opgemengd wordt met 
meerdere andere componenten (naar behoefte van de voersamenstelling) tot een volledig 

voerrantsoen voor de aanwezig dieren. Direct nadat het voerrantsoen klaar is wordt het brijvoer via 
een pomp en een transportsysteem (Ieidingen) getransporteerd naar de vreetplaatsen van de dieren. 

De droge bijproducten (ongemalen producten, in korrel of pelletvorm) worden opgeslagen in polyester 
silo's. Vanuit deze silo's wordt het product getransporteerd middels een vijzelinstallatie naar de 
hamermolen waarin het product wordt gemalen. Vervolgens wordt het gemalen product 
getransporteerd via een vijzelsysteem naar een menger waar het product wordt gemengd met 
meerdere andere componenten. Hierdoor ontstaat een droog "voormengsel". Dit droge voormengsel 
wordt vervolgens opgeslagen in een trivera-silo. Tijdens het aanmaken van het voer in de 
voermenginstallatie wordt een gedeelte van dit droge "voormengsel" via vijzels in de 
voermenginstallatie gedoseerd waar het opgemengd wordt met andere componenten (naar behoefte 
van de voersamenstelling) tot een volledig voerrantsoen voor de aanwezig dieren. Direct nadat het 
voerrantsoen klaar is wordt het brijvoer via een pomp en een transportsysteem (Ieidingen) 
getransporteerd naar de vreetplaatsen van de dieren. 

Het uiteindelijk geproduceerde brijvoer (eindproduct) wordt visueel gecontroleerd en gecontroleerd op 
gewicht. Het doseren van de verschillende componenten vindt plaats middels een geautomatiseerd 
systeem. De voederwaardes en drogestof gehaltes van de opgeslagen bijproducten zijn al tijdens de 
acceptatiefase bepaald en vastgelegd. Hierop wordt de samenstelling van het rantsoen gebaseerd 
(door een externe nutritionist). De kwaliteitscontrole vindt plaats tijdens de acceptatie en opslag van 
de bijproducten. Verder is de productie van het brijvoer geautomatiseerd . Het geproduceerde brijvoer 
zal derhalve altijd voldoen aan de kwaliteitseisen. 

Bij de verwerking van de bijproducten tot brijvoer ontstaan geen afval- of reststoffen. Verder wordt op 
het bedrijf gewerkt met restloze voedering. Oit houdt in dat aan het eind van iedere voerronde een 
vloeistofkolom in de leidingen wordt gebracht (wei). Hierdoor treedt geen versleping op en blijven er 
geen resten brijvoer in de leidingen achter. Aangezien het samenstellen en doseren van het brijvoer 
geautomatiseerd is blijven na iedere voerbeurt geen restanten brijvoer achter. Indien wei sprake is van 
een restant brijvoer in de brijvoertank dan wordt dit restant bij de volgende voerronde meegevoerd. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met het voer voor de juiste diersoort, maar aangezien 4 
brijvoertanks aanwezig zijn vormt dit geen probleem. 

Overzicht aard en herkomst diervoeders 

Overzicht producten naar type en risico-indeling 

De risico-indeling (conform AOIIC-beleid Provincie Gelderland) is gekoppeld aan de afvalstoffen 
(bijproducten) die een bedrijf wil ontvangen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

1. hoog risico: onbekende afvalstof (aard en samenstelling zijn onbekend), eerdere negatieve 

ervaringen 
2. matig risico: bekende afvalstof, acceptatie aileen onder procestechnische voorwaarden 

mogelijk (voar verantwoord opslaan en be- en verwerken) 
3. laag risico: regulier, verwerkbare partijen, visueel te controleren. 
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Verder blijkt uit het onderstaande tabel dat: 

1. Geen enkele (afval)stof behoort tot een zogenaamde "mirror entry" ofwel "complementaire 

categorie", wat volgens de Eural betekent dat voor geen enkel specifiek geval bepaald moet 

worden of het gaat om een gevaarlijk dan wei een niet gevaarlijke afvalstof. 

2. Geen enkele (afval)stof is te definieren als gevaarlijk. Volgens de Eural vallen dientengevolge 

alie in onderstaande tabel genoemde afvaistoffen niet binnen de regelgeving voor gevaarlijk 

afval. 

Visuele herkenbaarheid 

Bijlage 1 van het AO/IC-beleid geeft voor bijproducten met een Euralcode een indeling van visueel 

herkenbare producten en niet-visueel herkenbare producten. Deze indeling is in onderstaande tabel 
overgenomen. Het al of niet visueel herkenbaar zijn van afvalstoffen heeft invloed op de 
controleerbaarheid van het ongewenst mengen van afvalstromen. Bij een visueel herkenbaar product 

kan via zintuiglijke waarneming (zonder monstername) bepaald worden om welke afvalstof het gaat. 

Naam product Geproduceerd als Euralcode Rislco- Visueel 
indeling herkenbaar 

Aardappelzetmeel Teruggewonnen zetmeel uit diverse 020304 3 Nee 
reststromen in de frites-industrie 

Aardappelpuree Gekookte, gepureerde aardappelen 02 0304 3 Nee 
afkomstig van de aardappelverwerkende 
industrie 

Biergist Energierijk vloeibaar product dat vrijkomt 020702 3 Nee 
bij de bereiding van bier. 

Tarwegistconcentraat Vloeibaar product dat vrijkomt bij de 020702 3 Nee 
winning van alcohol uit tarwezetmeel en 
suikers. 

Tarwezetmeel Gemengde, geconserveerde, ingedikte 020304 3 Nee 
Amidyne uitgewassen tarwezetmeel en tarwe-eiwit. 

T arwezetmeel Gemengde, geconserveerde, ingedikte 020304 3 Nee 
Heditar uitgewassen tarwezetmeel en tarwe-eiwit. 

T arwezetmeel Gemengde producten (tarwezetmeel en 020304 3 Nee 
Bondatar tarwe-eiwit) die vrijkomen bij de 

tarweverwerking (productie van glucose 
en vitale gluten uit tarwe). 

T arwezetmeel Gemengde producten (tarwezetmeel en 020304 3 Nee 
Premium tarwe-eiwit) die vrijkomen bij de 

tarweverwerking (productie I winning van 
tarwezetmeel uit tarwe). 

Wortelstoomschillen Gestoomd schraapsel van de wortelen 020304 3 Nee 
voor de levensmiddelen industrie 
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Vevocid Nevenproduct van de productie van - 3 -
peniciliine wat ter conservering verhit 

wordt tot 80°C en gemend wordt met een 

mengsel van organische zuren 

(hoofdzakelijk mierenzuur, melkzuur en 

citroenzuur), geproduceerd als diervoeder 

Kaaswei Nevenproduct van de zuivelbereiding 020501 3 Nee 

Voermelk Nevenproduct van de zuivelbereiding 020501 3 Nee 

Banketkorrel Mengvoer bestaande uit o.a. graan, - 3 -
bakkerij- en deegwaren, peulvruchten 

Gerst Graantype, verkregen door het dorsen. - 3 -
Grondstof voor de mengvoerindustrie. 

Triticale Graantype, verkregen door het dorsen. - 3 -
Grondstof voor de menQvoerindustrie. 

Rogge Graantype, verkregen door het dorsen. - 3 -
Grondstof voor de mengvoerindustrie. 

Maisvoermeel Gepelieteerde maYs, verkregen door het - 3 -
oogsten en pelleteren. Grondstof voor de 

mengvoerindustrie. 

Sojabonen getoast Sojabonen, die een warmtebehandeling - 3 -
hebben gehad en daarna gepelleteerd 

zijn. Grondstof voor de 
mengvoerindustrie. 

Sojaschroot Door de verwerking van soja verkregen - 3 -
product. Grondstof voor de 

mengvoerindustrie. 

Tarwe Graantype, verkregen door het dorsen. - 3 -
Grondstof voor de mengvoerindustrie. 

Tarwegriespellets Een bijproduct afkomstig van speciaal 020304 3 Nee 

geselecteerde tarwe. Na het schonen van 

de tarwe wordt de tarwegries in een droog 

maalproces middels zeefinstallaties 

afgescheiden en daarna gepelleteerd. 

Tapioka Wortelknolien van Manichot esculanta - 3 -
Crantz, geproduceerd als grondstof voor 

de mengvoerindustrie. 

Zonnepitschroot Door de verwerking van zonnepitten - 3 -
verkregen product. Grondstof voor de 

mengvoerindustrie. 

Opfokcombinant Nijbi opfok PBl, mengvoer bestaande uit - 3 -
o.a. graan, bakkerij- en deegwaren, 

zuivelproducten 

Finishkern 2% Voormengsel t.b.v. het samenstelien van - 3 -
voeders voor biggen. 

Afmestkern 2% Voormengsel t.b.v. het samenstellen van - 3 -
I (start en eind) voeders voor vleesvarkens. 
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Drachtkern 2% Voormengsel t.b.v. het samenstellen van - 3 -
voeders voor dragende zeugen. 

Lactokern 2% Voormengsel t.b.v. het samenstellen van - 3 -
voeders v~~r zogende zeugen (fokvarken 

met biggen). 

Sweet VS Nijbi, Mengvoer bestaande uit o.a. graan, - 3 -
bakkerij- en deegwaren, zuivelproducten. 

Vismeel Industrieel bereidt visproduct / meel - 3 -
(gemalen, gedroogd en geconserveerd), 

geproduceerd en bestemd voor het 

gebruik in diervoeders. 

Krijt Geproduceerd van mergel welke na - 3 -
selectie en ontginning wordt gedroogd en 

gemalen (natuurlijk calciumcarbonaat), 

geproduceerd en bestemd voor het 

gebruik in diervoeders. 

Lysine HCL Industrieel bereide aminozuren in - 3 -
granulaatvorm, geproduceerd en 
bestemd voor het gebruik in diervoeders. 

Methionine Industrieel bereide aminozuren in - 3 -
stuifvrije poedervorm, geproduceerd en 
bestemd voor het gebruik in diervoeders. 

Threonine Industrieel bereide aminozuren in - 3 -
granulaatvorm, geproduceerd en 

bestemd voor het gebruik in diervoeders. 

Zout Zout, geproduceerd en bestemd voor het - 3 -
gebruik in diervoeders. 

Natriumbicarbonaat Natriumbicarbonaat, geproduceerd en - 3 -
bestemd voor gebruik in diervoeders. 

Monocalciumfosfaat Gegranuleerde voederfosfaat, - 3 -
geproduceerd en bestemd voor gebruik in 

diervoeders. 

Thermamyl vloeibaar Vloeibaar enzym, geproduceerd en - 3 -
bestemd als toevoegmiddel aan 

voedercomponenten die door verhitting 

moeilijk verpompbaar zijn / worden. Door 

toevoeging wordt de viscositeit verhoogd. 

EPI brij Mengsel van mieren- en propionzuur, - 3 -
geproduceerd en bestemd als 

toevoegmiddel aan vloeibare 

voedercomponenten ter voorkoming / 

remming van gistvorming en 

schimmelgroei. 

Snoepsiroop Gemengde, verwerkte nevenproducten uit - 3 -
de voedingsmiddelenindustrie, 

hoofdzakelijk bestaande uit snoep en 

water, geproduceerd (Nijssen-Granico) en 

bestemd v~~r gebruik in diervoeders. 
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Geen van de bijproducten (met Eural-codes) zijn als visueel herkenbaar aan te merken in de zin van 
bijlage 1 van het AO/IC-beleid van de Provincie Gelderland. Een controle op ongewenste mengingen 
van afvalstromen vindt echter plaats (en wordt geborgd) door de GMP-erkende leveranciers en dus 
niet dor de veehouder zelf. De GMP-erkende leverancier beoordeeld het product op verschillende 
punten waaronder veiligheid en aanwezigheid van ongewenste stoffen (zie de verdere toelichting over 
GMP aan het begin van deze bijlage).De veehouder bemonstert wei ter controle van de juistheid van 
het product op droge stof gehalte, zuurgraad en voederwaarde. Deze resultaten worden vervolgens 
vergeleken met de productgegevens en vrachtbonnen van de geleverde partij. 

Het bovenstaand overzicht is een overzicht van de gangbaar toegepaste producten. Afhankelijk van 
het jaargetijde en de beschikbaarheid van een product kan een product wei of niet toegepast worden. 
Voorts is het mogelijk (afhankelijk van het seizoen) dat een bepaald product vervangen wordt door 
een product met een zelfde herkomst C.q. voedingswaarde. De (voedings)waarden zoals op bijgaande 
productspecificaties zijn gemiddelden en kunnen varieren. 

Monstername bijproducten 
Van iedere inkomende vracht vochtige bijproducten wordt een monster genom en welke wordt 
geanalyseerd op drogestofgehalte, zuurgraad en voederwaarde. Monstername en analyse geschiedt 
normaal gesproken in eigen beheer. De resultaten van deze analyse worden vergeleken met de 
productgegevens en de vrachtbonnen. De producten worden namelijk gekocht aan de hand van het 
door de leverancier bepaalde drogestofgehalte en voederwaarde. 

De bedrijfsleider neemt van aile vrachten natte brijproducten een monster en analyseert zelf de 
juistheid van het drogestofgehalte, zuurgraad en voederwaarde van het product. Deze bemonstering 
geschiedt niet volgens NEN-NVN normen (de GMP-erkende leverancier voldoet uiteraard wei aan 
NEN-normen). De Knorhof BV beschikt zelf over een drogestofmeter en pH-indicator. Voederwaarde 
wordt herleid aan de hand van het droge stofgehalte. Indien de resultaten overeenkomen met de 
productgegevens en vrachtbonnen van de leverancier, stuurt de bedrijfsleider de resultaten van de 
analyses met de vrachtbonnen door naar de administratie. Deze gegevens worden vervolgens 
vastgelegd in de boekhouding. Zie verder het onderdeel administratie in deze bijlage. Eventuele 
afwijkingen tussen analyseresultaten en productgegevens van de leverancier worden door de 
bedrijfsleider besproken met de directeur A. Straathof, waarna deze contact opneemt met de 
leverancier. Het betreft hier echter in de praktijk een financiele of voertechnische kwestie (het product 
heeft niet de juiste voederwaarde en is daarmee de overeengekomen prijs niet waard of het product 
past niet in het rantsoen). Indien enige twijfel bestaat over de verdere kwaliteit van het product kan 
initiatiefnemer besluiten een monster te laten analyseren door een (geaccrediteerd) sterlab. 

De droge producten worden niet bemonsterd. Juiste samenstelling van droge voeders wordt 
gewaarborgd door de afname van aileen GMP-erkende voerleveranciers. Granen worden aileen 
gewogen en visueel beoordeeld. 

Werkwijze onterecht geaccepteerde afvalstoffen 
Indien (ondanks de vooracceptatie) uit monstername of visuele controle blijkt dat een afvalstof 
onterecht geaccepteerd is (product voldoet niet aan kwaliteitseisen) wordt het product direct 
geretourneerd aan erkende vergunningshouders voor de opslag en/of bewerking van afvalstoffen 
(zogenaamde '28.4 Wm-inrichting'; in de praktijk is dit de leverancier van het product). Dit staat 
geregeld in de leveringsvoorwaarden van de GMP-erkende leverancier. De retourvracht wordt op de 
weegbrug op het bedrijf gewogen en een retourbon met opgave van redenen retourvracht wordt 
verwerkt in de administratie. 
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Leverancier tekent net als initiatiefnemer (als zijnde een contract) voor de terugname van de 
retourpartij, Hiermee wordt de verantwoordelijkheid van de afvalstof terug overgedragen aan de 

leverancier van het product. 

Ops/agcapaciteit diervoeders in bunkers, putten en silo's 

Aanduiding opslag conform Opslag- Type product 
Milieutekening behorende bij capaciteit 
de aanvraag milieuvergunning (m3

) 

V1,V2,V3,V4,V7,V8,V9, 840 Vochtige componenten inc!. 

V12,V13,V14,V17,V18,V19 aardappelzetmeel 

27 tim 40 374 Droge producten (graan/enkelvoudige 
grondstof) 

9 Um 14 49,6 Droge producten (kernen/mengvoer) 

21 tim 26 1,2 Droge producten (toeslagstoffen) 

6 16 Mengvoer 

VM 24Um VM 30 63 Droge voormengsels 

01 tim 05 70 Gemengd voer 

Maximale opslagcapaciteit 1.413,8 
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Overzicht opslag producten per categorie (droog / vochtig, bulk / zakgoed) 

Naam product vochtig verpakking transport tussen- opslag in betonbunker I silo 

of droog middel opslag 

aardappelzetmeel vochtig bulk tankwaaen ---- V2,3,4,7,8,9, 12, 13, 14, 17, 18, 19 

aardappelpuree vochtig bulk tankwagen ----- V2,3,4,7,8,9,12, 13,14, 17, 18, 19 

biergist vochtig bulk tankwagen ----- V2,3,4, 7,8,9,12,13,14,17,18,19 

tarweg istconcentraat vochtig bulk tankwagen -- V2,3,4,7,8,9, 12, 13,14,17,18,19 

tarwezetmeel Amidine vochtig bulk tankwagen ----- V2,3,4, 7,8,9, 12, 13, 14, 17,18,19 

tarwezetmeel Heditar vochtig bulk tankwagen ----- V2,3,4, 7,8,9,12,13,14,17,18,19 

tarwezetmeel Bondatar vochtig bulk tankwagen ---- V2,3,4, 7,8,9,12,13,14,17,18,19 

tarwezetmeel Premium vochtig bulk tankwagen ----- V2,3,4,7,8,9,12, 13, 14,17, 18,19 

vevocid vochtig bulk tankwagen ----- V2,3,4,7,8,9,12, 13,14,17, 18, 19 

wortelstoomschillen vochtig bulk tankwagen ----- V2,3,4, 7,8,9,12,13,14,17,18,19 

(kaas)wei vochtig bulk tankwagen ----- V2,3,4, 7,8,9,12,13,14,17,18,19 

voermelk vochtig bulk tankwagen -- V2,3,4,7,8,9,12,13,14,17,18,19 

banketkorrel droog bulk blaaswagen ----- 27 tim 40 

gerst droog bulk blaaswagen ----- 27 tim 40 

triticale droog bulk blaaswagen ----- 27 tim 40 

ro~ge draog bulk blaaswagen --.-.-.- 27 tim 40 

maisvoermeel draog bulk blaaswagen ---'_.- 27 tim 40 

sojabonen getoast draog bulk blaaswaaen ----- 27 tim 40 

sojaschraot droog bulk blaaswagen ----- 27 tim 40 

tarwe droog bulk blaaswagen ----- 27 tim 40 

tarwegriespellets draog bulk blaaswaaen ----- 27 tim 40 

tapioka droog bulk blaaswaaen -- 27 tim 40 

zonnepitschraot drooa bulk blaaswaQen --- 27 tim 40 

opfokcom binant draog bulk blaaswaQen ----- 27 tim 40 

finishkern 2% draog bulk blaaswaQen ----- 9 tim 14 

afmestkern 2% droog bulk blaaswagen ----- 9 tim 14 

drachtkern 2% droog bulk blaaswagen -_ ...... 9 tim 14 

lactokern 2% draog bulk blaaswagen - 9 tim 14 

vismeel droog bulk blaaswagen ----- 9 tim 14 

krijt droog zakgoed vrachtwaaen loods 21 tim 26 

lysine HCL droog zakgoed vrachtwaQen loods 21 tim 26 

methionine droog zakgoed vrachtwagen loods 21 tim 26 

threonine droog zakgoed vrachtwagen loods 21 tim 26 

zout draog zakgoed vrachtwagen loods 21 tim 26 

natriumbicarbonaat droog zakgoed vrachtwaaen loods 21 tim 26 

monocalciumfosfaat droog zakgoed vrachtwagen loods 21 tim 26 

thermamyl vloeibaar vochtig vat vrachtwagen loods V22 tim V25 

EPI brij vochtig IBC vrachtwagen loods V2,3,4,7,8,9,12,13,14,17,18,19 

Snoepsiroop vochtig IBC vrachtwaQen loods ---
Sweet VS droog bulk blaaswagen --- 6 
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Administratie diervoeders 

Beschrijving organisatiestructuur en interne organisatie 

Straathof Holding 

(directeur A. Straathof) 

~ 

De Knorhof BV .. 
bedrijfsleider 

.. 
werknemers 

Overige varkens
houderijen (BV's) 

A. Straathof is directeur van Straathof Holding. Onder Straathof Holding vallen aile Nederlandse 
varkenshouderijen waaronder De Knorhof BV. De Knorhof BV exploiteert het onroerend goed van de 
locatie Burensewal 3 in Kapel-Avezaath. Onder De Knorhof BV werken een bedrijfsleider en meerdere 
medewerkers. De bedrijfsleider regelt de dagelijkse gang van zaken op het bedrijf en stuurt de 
werknemers aan. De werknemers hebben uitsluitend uitvoerende taken. A. Straathof is als directeur 
zelf verantwoordelijk vOOr de bedrijfsvoering en het management en behoudt zeif aiie bevoegdheden. 
Mevrouw C. Straathof verzorgt samen met de accountant de administratie en boekhouding voor De 
Knorhof BV. 

Functie- en taakbeschrijvingen 

De directeur A. Straathof heeft aile bevoegdheden en draagt aile verantwoordelijkheid voor de 
bedrijfsvoering (waaronder ook het afvalstoffenbeheer) en het management van De Knorhof BV. De 
bedrijfsleider regelt de dagelijkse gang van zaken en stuurt de medewerkers aan en verzorgt ook de 
ontvangst, monstername, analyse en visuele controle van de bijproducten. In afwijkende situaties licht 
de bedrijfsleider de directeur in voor verder overleg. De medewerkers hebben aileen uitvoerende, 
dierverzorgende taken en zijn niet betrokken bij de (inkomende) afvalstoffen. De bedrijfsleider stuurt 
de analyseresultaten en afleverbonnen door naar de administratie. Deze verzorgen de verdere 
registratie. De accountant controleert uiteindelijk de boekhouding en stemt dit af met de directeur en 
de administratie. 

Beschrijving administratieve processen 

Tussen de goederenadministratie en de financiele administratie bestaat een sluitend verband. 
Vrachtbrieven, weegbonnen en afleveroverzichten worden in de boekhouding bewaard . In deze 

boekhouding bevinden zich de volgende gegevens: 
• NAW-gegevens ontdoener en ontvanger 

• opdrachtnummer 

• ontdoener 
• datum aanlevering 

• gewicht 
• aard en samenstelling en Eural-code 

Bij weigering : 

• NAW-gegevens ontdoener, transporteur en geadresseerde van aangeboden partijen die 

geweigerd zijn 
• reden weigering en maatregelen om herhaling te voorkomen 
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Met betrekking tot de aanvoer van afvalstoffen en de productie van diervoeders is het enige 

geautomatiseerde systeem het samenstellen van het brijvoer (het doseren van de verschillende 

voercomponenten). De samenstelling van het rantsoen wordt bepaald door een externe adviseur. Dit 

rantsoen wordt in het geautomatiseerde systeem (aansturing voerinstallatie; zogenaamde 

'weegmengcomputer') ingevoerd door de bedrijfsleider of directeur A. Straathof. Aanpassing van het 

rantsoen vindt aileen plaats als de bijvoorbeeld de productieresultaten of de diergezondheid hiervoor 

aanleiding geven of a's een bijproduct niet leverbaar is. Het is voar een goede voeropname door de 

dieren belangrijk dat de samenstelling van het brijvoer zo min mogelijk schommelt. Tussen de 

geautomatiseerde voerinstallatie en de administratie (geautomatiseerd boekhoudsysteem) zit verder 

geen koppeling, maar geautomatiseerd voorraadbeheer is in principe wei mogelijk. 

Per kwartaal worden de voorraden opgenomen en jaarlijks wordt een eindbalans opgesteld. 
Gecontroleerd wordt of de fysieke voorraad afvalstoffen volgens de goederenadministratie en de 

financiele administratie overeenkomen. De boekhouding wordt digitaal bijgehouden in een 

boekhoudsysteem. De administratie controleert aile bonnen en gegeven en voert alles in het 
boekhoudsysteem in en de accountant van het bedrijf controleert en stemt af met zowel administratie 

als directeur. 

De administratieve processen zijn in onderstaand schema opgenomen. 

Acceptatie, opslag en administratie voedercom )onenten 
Procedure: Gevaar Beheersbaarheid 
Vooraccel2tatie : Ongewenste verontreinigingen GMP gecertificeerde leverancier 

Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier(vaker van afgenomen) 

Onvoldoende voederwaarde GMP gecertificeerde leverancier 
Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 
Productspecificatie 
Eisen stellen aan: 

- Ph-waarde 
- % drogestof 
- samenstelling 
- kleur 
- reuk 
- smaak 
- ruweiwit 
- energ iewaarde 

Geen constante kwaliteit GMP gecertificeerde leverancier 
Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 

Geen regelmatige aanvoer Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 
Niet voedselveilig GMP gecertificeerde leverancier 

Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 

Accel2tatie : Onvoldoende voederwaarde Tijdens lossen warden per vrachtwagen monsters 
( aflevering) genomen en voorzien van een uniek nummer, 

deze monsters worden onderzocht op 
- % drogestof 
- zuurgraad (Ph). 

Monsters 3 maanden bewaren 
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Ongewenste verontreinigingen Visuele controle, controle op 
- kleur 
- smaak 
- reuk 

Zie vooracceptatie 
Niet voedselveiliQ Zie vooracceptatie 
Afleveren ledere levering een uniek nummer geven 

(onvoldoende voederwaarde). 
Vrachtwagens bij aankomst en vertrek wegen en 

- vrachtbrieven verzamelen en bewaren 
- weegbonnen 

Per week afleveroverzichten doorsturen. 
Visuele controle, controle op 

- kleur 
- smaak 
- reuk 

Niet voldoen aan kwaliteitseis Direct retour, worden niet geaccepteerd 
Tijdens o~slag : Afname voerderwaarde, gisten Visuele controle, controle op 

en vorming van schimmels - kleur 
- smaak 
- reuk 

Monsters nemen en controieren op 
- % drogestof 
- zuurgraad (Ph). 

Resultaten 
- vergelijken en bijstellen (voerderwaarde) 
- gisten corrigeren door bijvoeQen EPI brti 

Administratie: Onvoldoende voederwaarde Resultaten monstername 

Afleveren van onjuiste Vrachtbrieven, weegbonnen, afleveroverzichten 
hoeveelheden worden in de boekhouding bewaard. In deze 

boekhouding bevinden zich de volgende 
gegevens: 

• NAW-gegevens ontdoener en ontvanger 

• opdrachtnummer 

• ontdoener 

• datum aanlevering 

• gewicht 

• aard en samenstelling en eural-code 
Bij weigering : 

• NAW-gegevens ontdoener, transporteur 
en geadresseerde van aangeboden 
partijen die geweigerd zijn 

• reden weigering en maatregelen om 
herhaling te voorkomen 

Voorraad Balansen opstellen: 
Per kwartaal voorraad opnemen. Jaarlijks 
eindbalans. In de eindbalans is een foutmarge 
van 5% acceptabel. 
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Monitoring en evaluatie A& V-be/eid 

Indien geen onregelmatigheden plaatsvinden zal de directeur het A&V-beleid een maal per jaar 

evalueren met de bedrijfsleider. Hierbij wordt bekeken of de beschreven werkwijze toereikend is, of de 

acceptatie- en administratieprocedures goed worden nageleefd en of de bedrijfsleider en/of 

medewerkers behoefte hebben om bepaalde procedures aan te passen. De resultaten van de 

evaluatie worden geregistreerd. De directeur controleert ook of uitsluitend na overleg met de directeur 
is afgeweken van het acceptatie- en verwerkingsbeleid. 

Ais onderdeel van de evaluatie worden de volgende controles door de directeur uitgevoerd: 

Controle dat de registratie van afvalstoffen correct heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt nagegaan 

of de formulieren correct en volledig zijn ingevuld en of de gegevens van de diverse formulieren 

met elkaar overeenkomen. 
Controle dat bewerking overeenkomstig het verwerkingsbeleid is uitgevoerd. 
Controle van de juistheid van weging en de registratie van weging. 

Controle dat tijdige ijking van meetapparatuur heeft plaatsgevonden. 
Controle of tijdige en volledige melding van ontvangen afvalstoffen heeft plaatsgevonden. 

De controle van de financiele boekhouding (o.a. in relatie tot de het afvalstoffenbeheer) geschiedt 

jaarlijks door de accountant van het bedrijf (externe controle). De accountant evalueert de bevindingen 
met de directeur. 

De resultaten van bovenstaande controles worden door de directeur genoteerd op het evaluatie
formulier. De resultaten worden betrokken bij de evaluatie van het A&V-beleid. Het evaluatieformulier 
wordt door de administratie in het archief bewaard. 
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1 Inleiding 

In opdracht van De KnorhofB.V. is door Geurts Technisch Adviseurs BV een 
luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd voor de varkenshouderij gelegen aan de Burensewal 3 te 
Kapel-A vezaath (Provincie Gelderland). 

Het onderzoek richt zich op de meest kritische stoff en in relatie tot het al dan niet overschrijden 
van de wettelijke grenswaarden, te weten fijnstof emissies (PMIO) en emissies van stikstofdioxiden 
(N02)' 

In het onderzoek zijn mogelijke emissies van PMIO en N02 als gevolg van de nieuw te bouwen 
varkenshouderij gernventariseerd. Dit betreft zowel directe emissies ten gevolge van de activiteiten 
en transportbewegingen op het terre in als de indirecte emissies ten gevolge van aantrekkende 
verkeersbewegingen. Op basis van de inventarisatie zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd. De 
resultaten zijn vervolgens getoetst aan het Wet Luchtkwaliteit 2007. 

In voorliggende rapportage worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Allereerst wordt 
de nieuwe situatie kort beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de relevantie van de 
voorgenomen activiteiten ten aanzien van PMIO en N02 emissies. Op basis hiervan zijn 
verspreidingsberekeningen uitgevoerd. De resultaten van de verspreidingsberekeningen worden 
getoetst aan het Wet Luchtkwaliteit 2007. Tenslotte wordt de concIusie gepresenteerd. 

Berekeningen zijn uitgevoerd met het softwarepakket GeoSTACKS VI.II. 
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2 Bedr!jfsomschr!jving 

2.1 Aigemeen 

De KnorhofBV vraagt voor de locatie gelegen aan de Burensewa13 te Kapel-Avezaath een 
revisievergunning aan voor een varkenshouderij met biggen, zeugen en vleesvarkens. De 
activiteiten van het agrarische bedrijfzijn grofweg het fokken van varkens. 

De PMIO emissies van het bedrijf betreffen emissies van fijnstofuit de stall en, bestaande uit huid-, 
mest-, voer- en strooiseldeeltjes die met de ventilatielucht naar buiten worden geblazen. Gegevens 
met betrekking tot bezetting van de stallen, wijze van ventileren zijn bekend uit informatie van 
Hendrix UTD. Daamaast vinden er PMIO emissies plaats ten gevolge van de aantrekkende 
transportbewegingen en de toename van het aantal transportbewegingen op het terrein zelf. 

Het opslaan en overslaan van droogvoer vindt plaats volgens een gesloten systeem in de voerloods 
(middels vijzels, mengers en voerpompen), waarbij aangenomen wordt dat de PMIO emissie ten 
gevolgc van cventuele verstuiving van droogvoer te verwaarlozen is. De PM IO emissie door 
ontluchting van de opslagsilo's voor graan is te verwaarlozen ten opzichte van de PM IO emissies ten 
gevolge van de ventilatie van de stallen. 

De N02 emissie betreffen emissies ten gevolge van de aantrekkende transportbewegingen naar de 
inrichting toe en het aantal transportbewegingen op het terrein zelf. Gegevens betreffende de soort 
en het <lanta! transportbewegingen binnen de inrichting en de verkeersaantrekkend werking zijn 
bekend uit infonnatie van Hendrix UTD. De bijdrage aan de N02 emissie van de CV-ketels is te 
verwaarlozen. 

De plattegrondtekening van De KnorhofBV is in bijlage I weergegeven. 

2.2 Voorgenomen activiteit 

Stalventilatie 
Stalventilatie vindt plaats door middel van ventilatoren van het type Stienen. De ventilatoren zijn 
continu in bedrijf en worden automatisch geregeld. Afhankelijk van de binnentemperatuur in de 
stall en worden de ventilatoren meer of minder belast. Met het installeren van luchtwassers achter 
de ventilatoren zal ook de PMIO emissie aanzienlijk worden beperkt. 

De locatie van de emissiepunten van varkenshouderij De Knorhof BV zijn weergegeven in de 
situatietekening in bijlage II. In de situatietekening is tevens de inrichtingsgrens weergegeven. 

Transportbewegingen 
De transportbewegingen hebben betrekking op vrachtwagenbewegingen ten behoeve van het laden 
van varkens, het aanvoeren van veevoeder (vochtrijke diervoeders en droge diervoeders), het 
aanvoeren van zuren ten behoeve van de luchtwasinstallatie en het afvoeren van kadavers, mest en 
spuiwater van de luchtwassers. Transportbewegingen vinden van maandag tot en met zaterdag 
hoofdzakelijk plaats in de dagperiode. 

Laden van varkens 
Wekelijks worden circa 380 biggen afgevoerd met 1 vrachtwagen. Per vrachtwagen kunnen 500 
biggen getransporteerd worden. Het laden gebeurt tussen 7.00 uur en 8.30 uur. (bedrijfsduur 1,5 
uur). Dientengevolge zal ten behoeve van het laden van de biggen gemiddeld 2 
transportbewegingen per week plaats vinden. 

Wekelijks worden circa 550 vleesvarkens afgevoerd. Per vrachtwagen kunnen 200 dieren 
getransporteerd worden. Ten behoeve van het transport zullen derhalve per week 3 vrachtwagens 
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het bedrijfbezoeken. Het laden van de vleesvarkens gebeurt met 3 vrachtwagens achter elkaar en 
gebeurt tussen 6.00 uur en 10.30 uur (bedrijfsduur 4,5 uur). Dientengevolge zuBen ten behoeve van 
het laden van vleesvarkens 6 transportbewegingen per week plaats vinden. 

Leveren van opfokzeugen en het laden van slachtzeugen. 1 keer per 14 dagen worden nieuwe 
opfokzeugen aangevoerd. Tevens worden 1 keer per 14 dagen slachtzeugen afgevoerd. Voor beide 
activiteiten is daarom een transport (2 transportbewegingen) per week nodig. De dieren worden 
gelost en gel aden aan de westzijde van het bedrijfter plaatse van de loopbrug. Het laden en/of 
lossen duurt 30 minuten per vracht. 

Lossen van voer I voercomponenten 
Op het bedrijf zullen 3 soorten voeders en 2 overige producten gedurende de dagperiode 
aangevoerd worden voor het samensteBen van voer voor de aanwezige dieren. Deze zijn op te 
splits en in: 
Droge producten in zakken verpakt (zakgoed). Deze producten worden 1 keer per week met een 
bakwagen aangevoerd. Dit zal 2 transportbewegingen per week veroorzaken. Het lossen duurt 30 
minuten per vrachtwagen. 
Droge producten (mengvoer, granen, soja e.d.) dat aangevoerd wordt met bulkwagens, 4 
vrachtwagens per week. Deze zullen 8 transportbewegingen per week veroorzaken. Het lossen van 
deze vrachtwagens duurt 45 minuten per wagen. 
Vochtrijke producten dat aangevoerd wordt met gesloten tankwagens, wekelijks zullen 16 
tankwagens het bedrijf bezoeken. Deze zuBen 32 transportbewegingen per week veroorzaken. Het 
lossen van deze wagens gebeurt doormiddel van een pomp (duur per keer 30 minuten). 
Naast bovenstaande voercomponenten zuBen nog ruilcontainers met EPI brij FP Liquid aangevoerd 
worden. Dit zal 1 keer per maand gebeuren met een vrachtwagen (2 bewegingen per maand) 
Voorst wordt op het bedrijfnog een vloeibaar enzym (Thermamyl) gebruikt. Dit wordt in vaten 
aangevoerd met een vrachtwagen. Dit zal1 keer per maand gebeuren, lostijd 30 minuten. 

Aanvoer dieselolie 
Per kwartaal zal 1 keer dieselolie aangevoerd worden. Dit gebeurt in de dagperiode. 

Afvoer kadavers 
Twee keer per week worden de kadavers opgehaald. Dit gebeurt tussen 7.00 uur en 19.00 uur 
(dagperiode). Het opladen van de kadavers neemt maximaal 15 minuten per keer in beslag. 

Afvoer van mest 
Op het bedrijfzullen circa 1.900 fokvarkens en ca. 9.500 vleesvarkens aanwezig zijn. De 
gezamenlijke mestproductie bedraagt ca. 22.000 m3 per jaar, hetgeen overeenkomt met 425 m3 per 
week. De mest wordt regelmatig (2 keer per week) opgehaald met tankwagens (inhoud 30 m3

, 

totaal 14 transporten). Per week zullen er derhalve 28 transportbewegingen plaats vinden (4-6 
transportbewegingen per ophaaldag) voor de afvoer van de mest. Per keer neemt het leegzuigen 30 
minuten in beslag. Het ophalen van de mest gebeurt altijd in de dagperiode. 

Aanvoer zwavelzuur ten behoeve van de luchtwasinstallatie 
Maandelijks is ongeveer 4 m3 zuur nodig ten behoeve van de wasinstallatie, derhalve zullen 
maandelijks zuur afgeleverd worden en vindt er een transport (2 bewegingen) plaats per maand ten 
behoeve van de aanvoer van zuur. Drie keer per maand wordt het spuitwater van de luchtwassers 
afgevoerd. 

Het aantal bestelwagens wat het bedrijfbezoekt is gering, 2 keer per dag zal er een bestelwagen 
voor het afleveren van klein materiaal op het bedrijfkomen. Dit is altijd in de dagperiode. 

Het aantal personenwagens wat het bedrijfbezoekt bestaat uit auto's van medewerkers, 
dierenartsen, bedrijfsadviseurs e.d. Per dag zullen, inclusief de auto's van de medewerkers, 
maximaal10 personenwagens het bedrijfbezoeken. 
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2.3 Vergunde situatie 

Aanvullend is de vergunde situatie in kaart gebracht. Stalventilatie vindt plaats door middel van 
ventilatoren aangesloten op centrale afzuigkanalen. In de vergunde situatie zijn de luchtkanalen 
niet aangesloten op luchtwassers. 

De transportbewegingen hebben betrekking op vrachtwagenbewegingen ten behoeve van het laden 
van varkens, het aanvoeren van veevoeder (vochtrijke diervoeders en droge diervoeders) en het 
aanvoeren van propaangas. In de vergunde situatie is de bezetting van de stallen 30% lager dan in 
de huidige voorgenomen situatie. 

Onderstaand zijn de transportbewegingen in de vergunde situatie weergegeven. Er vinden geen 
transportbewegingen ten behoeve van aanvoer van zuren en afvoer van spuiwater van de 
luchtwassers plaats. 

• Aan- en afvoer dieren: 6 transporten per week (12 bewegingen) 
• Aanvoer voer en hulpstoffen: 15 transporten per week (30 bewegingen) 
• Afvoer mest: 10 keer per week (20 bewegingen) 
• Afvoer kadavers: 2 keer per week (4 bewegingen) 
• Aanvoer dieselolie: 1 keer per kwartaal 

Bij benadering vinden in totaal33 transporten per week plaats. Verder komen per dag maximaal 
twee bestelwagens (4 bewegingen) klein materiaal afleyeren en bezoeken 10 personenauto's per 
dag (20 bewegingen) het bedrijf (adviseurs, werknemers, dierenarts etc.). 

2.4 Uitgangspunten 

Uitgangspunten bij het luchtkwaliteitonderzoek: 
• Plattegrondtekening van de inrichting atkomstig van Hendrix UTD te Boxmeer; 
• Dimensionering luchtkanalen, wassers en ventilatoren atkomstig van Hendrix UTD; 
• Wet Luchtkwaliteit 2007. De berekeningen zijn uitgevoerd over een periode van vijf jaar, 

over de peri ode 1995 tim 1999. De verspreidingsberckcningen zijn uitgevoerd yolgens het 
Nieuw Nationaal Model waarbij gebruik gemaakt is van het softwarepakket GeoST ACKS 
versie 1. 11; 

• Bij de verspreidingsberekeningen is gebruik gemaakt van de meerjarige meteorologie (1995 
tim 1999) en de GCN-data (Generieke Concentraties van Nederland) van deze periode. In de 
GCN-data zijn de achtergrondconcentraties voor de verschillende referentiejaren 
opgenomen; 

• Van het ten oosten gelegen agrarisch bedrijf is de bijdrage van de PM lO emissie aan het 
rekenmodel toegevoegd op basis van een vergullde situatie met circa 517 geiten (totale PM 10 

emiss ie van 0,9345 * 10-6 kg/sec, Rav-c de 1) en 57 yarken (totale PMIO emissie an 
0,3052 * 10-6 kg/sec, Ray-code D3 .2.5.2) betrefr 

• Gerekend is voor de referentiejaren 2009,2010, 2015 en 2020; 
• De ruwheidlengte is gesteld op 0,14; 
• Handreiking Wet Luchtkwaliteit en veehouderijen, augustus 2007; 
• Zeezoutcorrectie voor PM JO in de gemeente Buren is vol gens de Ministeriele regeling 

'Beoordeling luchtkwaliteit 2007, gesteJd op 4 flglm3 en een cOiTectie van zes dagen voor de 
overschrijding van de 24-uursgemiddelde per jaar; 

• Oorsprong van het plangebied in Amersfoortse coordinaten is x: 151550 en y: 433200; 
• De heftruck wordt slechts sporadisch gebruik voor het lossen en opslaan van zakgoed (droge 

voederproducten). Dit vindt gedurende maximaal een haIfuur per week plaats waarbij de 
heftruck ook nog eens overwegend inpandig in werking is ten behoeve van het opslaan van 
de goederen. De bedrijfsduur van de heftruck op het buitenterrein (maximaallO minuten per 
week) is zodanig laag dat de PMIO en N02 emissie ten opzichte van de transportbewegingen 
van vrachtwagens te verwaarlozen is. 
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2.5 MER alternatieven en varianten 

In het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) worden verschillende alternatieven 
uitgewerkt. Deze hebben met name betrekking op de luchtwassers van de stallen. Onderstaande 
zijn deze alternatieven samengevat: 

• Voorgenomen activiteit: Toepassen combiwassers (UniqfiIl85% NHr en 70% geurreductie); 
• Alternatief 1: Toepassen combiwassers Big Dutchman (70% NH3- en 80% geurreductie); 
• A ltematief2: Toepassen biologische luchtwassers Uniqfill (70% NH3- en 45% geurreductie); 
• Altematief3: Toepassen biologische luchtwassers Uniqfill (70% NH3- en 45% geurreductie) in 

combinatie met bouwkundige emissiearme systemen; 

In hoofdstuk 4 worden de verschillen in fijn stof emissie van de stall en inzichtelijk gemaakt. Voor 
de voorgenomen activiteit en de relevante altematieven worden berekeningen uitgevoerd in 
GeoSTACKS. 

De verschillen in zuurgebruik en spuiwater productie ten gevolge van de alternatieven en varianten 
hebben geen effect op het aantal transporten omdat reeds is uitgegaan van een maximaal 
representatieve bedrijfssituatie voor de zuuraanvoer afvoer spuiwater. Deze inschatting is worst 
case en in het onderzoek verdisconteerd. Het verschil in zuurverbruik in de verschillende 
altematieven en varianten is dermate laag, dat het totale aantal transportbewegingen niet zal 
wijzigen. 
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3 Wet Luchtkwaliteit 2007 

De Europese Unie he eft in 1999 luchtkwaliteitsnormen vastgesteld. De grenswaarden gelden 
Europabreed en zijn geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving; Wet Luchtkwaliteit 2007. Het 
uitgangspunt is dat de grenswaarden voor de verschillende genoemde stoffen in acht dienen te 
worden genom en. 

In de Wet Luchtkwaliteit 2007 is een grenswaarde voor jaargemiddelde en een grenswaarde voor 
het aantal overschrijdingsdagen van de PM lO en N02 concentratie opgenomen. Beide dienen ter 
bescherming van de menselijke gezondheid. De grenswaarde als jaargemiddelde voor PMIO is 
40 Ilg/m3. De grenswaarde voor PM IO als 24-uursgemiddelde die vijfendertig keer per jaar mag 
worden overschreden is 50 Ilg/m3 . De grenswaarde van N02 emissie is 40 Ilg/m3 . De grenswaarde 
van N02 die als 24-uursgemiddelde die achttien keer per jaar mag worden overschreden is 200 

Ilg/m3 . 

Vooruitlopend op de wi)ziging in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL) vindt toetsing 
plaats op de grens van de inrichting. In de huidige Jormulering en de toelichting bi) artikel74 Zigt 
de nadruk ten onrechte op het zodanig bepaZen van de luchtkwaliteit rond inrichtingen dat een 
uitkomst wordt verkregen die representatieJis voor een gebied van (minimaal) 250 bij 250 meter. 
Uitgangspunt is echter dat de luchtkwaliteit wordt vastgesteld op pZaatsen waar mens en worden 
blootgesteld, en wei zodanig dat een goed beeld wordt verkregen van de luchtkwaliteit ter plaatse. 

Aanvullend op de rekenpunten op de terreingrens zijn immissie berekeningen voor PMlO en N02 

uitgevoerd tel' plaatse van de dichtstbijzi)nde woningen in de omgeving van De Knorhof Bovendien 
zijn PM}o contouren bepaald tot een aJstand van circa 75 meter vanaJ de terreingrens om de fijn 
stoJ immissies inzichteli)k te maken. 
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4 Emissies stallen 

4.1 Vergunde situatie 

Er zijn 7 emissiepunten aangesloten op het centraal afzuigsysteem. In de bestaande situatie zijn de 
luchtkanalen niet aangesloten op luchtwassers. Overeenkomstig de publicatie "Emissiefactoren fijn 
stof veehouderij versie maart 2008" van het Ministerie van VROM zijn de in de onderstaande 
vermelde opgenomen emissiefactoren gehanteerd. 

Diercategorie Emissie factor* Aantal Rav- Emissie 
(gram/dier/jaar) dieren nummer* gramluur kfs 

Emissiepunt A 
Vleesvarkens 275 720 0 .3.2 .2.1 22,60 6,28* 1 0 -6 

Guste / dr. zeugen 220 275 0 .1.3.3 6,91 1,92* 1 0 -6 

Dekberen 208 5 0.2.5 0,12 0,03 *10-6 

K~~-& ~~"':,~,~~~~'\. ~ L~~~ ~1-~""'~-" 

Emissiepunt B 
Vleesvarkens 275 1360 0.3.2.2.1 42,69 11,86* 1 0-6 

Guste / dr. zeuqen 220 625 0.1.3.3 15,70 4,36*10-6 

Dekberen 208 6 0 .2 .5 0,14 0,04*10-0 

K~~-& ~~"':,~,~~~~'\. ~ ~~~~ "''''- 1-"'-""'~-" 
Emissiepunt C 
Vleesvarkens 275 1360 0.3.2.2.1 42,69 11,86*10-6 

Guste / dr. zeuqen 220 350 0 .1 .3.3 8,79 2.44* 1 0 -6 

Kraamzeuqen 208 136 0 .1 .2 .1 3,23 0,90* 1 0-6 

K~'<'.:A-& ~~'S:.o:;.,~~~~'\. "- ~t: .. :;\'" "'~;..~""'~-" 
Emissiepunt 0 
Vleesvarkens 275 720 0.3.2.2.1 22,60 6,28 *10-6 

Kraamzeuqen 208 136 0.1 .2.1 3,23 0,90*10-6 

""\~'\.'O.-& ~,%",,~~~~~'\. ~ l..~~~ ""\ ;..~" "'~-" 

Emissiepunt E 
Vleesvarkens 275 720 0.3 .2 .2.1 22,60 6,28 * 1 0 -6 

Kraamzeuqen 208 55 0.1 .2 .1 1,31 0,36* 1 0 -6 

Biqqen 132 1176 0.1.1.2.1 17,72 4,92*10-6 

K~\&.-& ~~'''''~,~~~~'\. ~ "''''~~ 
",,,,~,,,-.... ,,,~-,, 

Emissiepunt F 
Vleesvarkens 275 1440 0 .3 .2.2.1 45,21 12,56* 1 0 -6 

Kraamzeuqen 208 55 0.1.2.1 1,31 0,36* 1 0 -6 

Biggen 132 3136 0.1 .1.2.1 47,25 13,13* 1 0 -6 

K~~-& ~~"':,~,~~~~'-'" ~~-;\""\ l..",-~~ ... ",~-" 

Emissiepunt G 
Vleesvarkens 275 432 0.3.2.2.1 13,56 3,77*10-6 

Biqqen 132 784 0.1 .1.2.1 11,81 3,28*10-6 

K~~-& ~'%"':>~,~~~~'-~ l..~~""\ ""\~~ ... ",~-" 
Totale stofemissie verQunde situatie 329,47 91,5*10-6 

,~~ "", ~'-\'C'\~~"-'-\<>~ ~'C """"-~,'C~""""",,,'C '-\'C'\~~~~'C """~~~'C "\:)'C ~~~'\~~ ~~ 
... "\:)'C '-\'C'\~~~'C 'C"""""~,~<>~%'C~ i..~~ -&~~~"""~~ \S,~'",-"""",,~,~<>~~,\'C~ '\\'§' """,,-~, ,-\'C~~~~'C..;,~ '-\'C'\~,'C ~<><>~ l..~~~ 
'-\<>~ ~'C"-~~~"-'C..;,,'C '-\<>~ ~~~~ 

8.4707-20/25-06-09 
Pagina 8 van 22 



In onderstaande tabel zijn de relevante parameters uit de dimensionering van de ventilatoren 
samengevat voor de vergunde situatie. 

Emissiepunt Emissie Emissie Uittree 
Hoogte Diameter Snelheid 

[m] [m] [Nm 3/s] 
Emissiepunt A 5,5 1,7 5,04 
Emissiepunt B 5,5 2,3 5,15 
Emissiepunt C 5,5 2,3 4,75 
Emissiepunt D 5,5 1,7 4,25 
Emissiepunt E 5,5 1,7 5,30 
Emissiepunt F 5,5 2,3 5,65 
Emissiepunt G 5,5 1,3 4,47 

4.2 Voorgenomen activiteit 

Het centraal afzuigsysteem van de stallen wordt aangesloten op combiwassers met 8 emissiepunten 
(A tim H). Overeenkomstig de publicatie "Emissiefactoren fijn stofveehouderij versie maart 2008" 
van het Ministerie van VROM zijn de in de onderstaande vermelde opgenomen emissiefactoren 

I d ge lanteer . 
Diercategorie 

Emissiepunt A 
Vleesvarkens 
Guste / dr. zeuQen 
Dekberen 

~~\:n~ ~~~.:;,,~~~~'-~ 
Emissiepunt B 
Vleesvarkens 
Guste / dr. zeugen 
Dekberen 

,,~'\:?::..~ ~""'..".:;,,~~~,,'\.. ~ 

Emissiepunt C 
Vleesvarkens 
BiQQen 
KraamzeuQen 

r..~'\..C>."& ~~..".,:"~",,,~,,'\.. '"' 
Emissiepunt D 
Vleesvarkens 
Biggen 

~~\:n~ ~~..".,:,,~~~'%... ~ 
Emissiepunt E 
Vleesvarkens 
BiQQen 
K~'\:?::.."& ~~~,~~~,,'\.. ~ 

Emissiepunt F 
Vleesvarkens 
Biggen 
KraamzeuQen 

K~'\l)..~ ~"",..".,:,,-~~~'%... '" 
Emissiepunt G 
Vleesvarkens 
Guste / dr. zeuQen 
KraamzeuQen 

K~'\..C>."& ~~~.,:"~~~,,,'\.. ~ 
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Emissie factor* Aantal 
(gram/dier/jaar) dieren 

110 720 
88 331 
83 2 

110 1280 
88 571 
83 3 

110 1440 

53 1800 
83 143 

110 800 
53 1800 

110 880 
53 2000 

110 1760 

53 2000 
83 144 

110 1760 

88 345 

83 144 

Rav- Emissie 
nummer* gram/uur kfs 

0 .3.2 .9 .1 9,04 2,51 *10.6 

0.1 .3.7 3,33 0,92*10.6 

0.2 .2 0,02 0,01*10.6 

'-L~~ ~~~"'-~-'" 

0.3.2.9.1 16,07 4,46* 1 0 .6 

0.1.3 .7 5,74 1,59* 1 0.6 

0.2.2 0,03 0,01 *10.6 

L'-~~ ~~'"\"'-~'''' 

0.3 .2 .9 .1 18,08 5,02*10.6 

0.1.1 .10 10,89 3,03* 1 0 .6 

0.1.2.11 1,35 0,38*10.6 

~~~L ~~t:'-~-'" 

0.3.2.9.1 10,05 2,79* 1 0 .6 

0.1.1.10 10,89 3,03* 1 0.6 

L~~I>. ~~t:'-~-'" 

0.3.2 .9.1 11,05 3,07*10.6 

0.1 .1 .10 12,10 3,36* 1 0 .6 

L~:\.';:, ~,~~"'-~'''' 

0 .3.2 .9.1 22,10 6,14*10.6 

0.1.1.10 12,10 3,36* 1 0.6 

0.1.2.11 1,36 0,38*10.6 

~';:,~~ ~~~"'-~-'" 

0.3 .2.9.1 22,10 6,14* 1 0 .6 

0.1.3.7 3,47 0,96*10.6 

0.1.2 .11 1,36 0,38*10.6 

L~~~ '"\ ~~"'-~-'" 



Emissiepunt H 
Vleesvarkens I 110 I 880 I 0.3.2.9.1 11,05 3 ,07*10-6 

Guste I dr. zeugen I 88 I 344 I 0.1.3.7 3,46 0,96*10-6 

,,~~~ ~~<,:: .. ::;,.,~~~~,-~ "\."'~"\. '" ~~""'~-"" 
Totale stofemissie voorQenomen activiteit 185,64 51.6*10-6 

.. 
,:~~ ~. s::-."'<c~~'-"'<>.'" ~<c ".:,'-~'<cw..,".:,".:,,<c "'~~"<"~<c"'~w..<c'" <>.'-'\:,."'~<c~ '\:-.<c ~"'~"<,.""-<S\ ~'\ 
" '\:-.<c "'<c"<"w..~~<c <c""'''.:,'''''~<>.~~"<,.<c''' i...~'" ~~~w..".:,'\:,.~ ~~'~""'''.:,'''''~<>.'-'-~"<,.<c''' '\.\.'§'. ".:,'-~, "'<C~~~~<C'\.~ "'<c"<,."",<c w..<>.<>.'<0... L~~~ 
"'<>.'" ""-<c'-~~,".:,'-<c'\.,<c "'<>.'" '\~~"'" 

In onderstaande tabel zijn de relevante parameters uit de dimensionering van de luchtwassers 
samengevat voor de voorgenomen activiteit. 

Emissiepunt Emissie Emissie Uittree 
Hoogte Diameter Snelheid 

[m] [m] [Nm 3 /s] 
Emissiepunt A 7,0 2,0 3,59 
Emissiepunt B 7,0 2,7 3,59 
Emissiepunt C 7,0 2,7 3,79 
Emissiepunt 0 7,0 2,0 4,00 
Emissiepunt E 7,0 2,0 4.42 
Emissiepunt F 7,0 2,9 3,85 
Emissiepunt G 7,0 2,9 3,68 
Emissiepunt H 7,0 2,3 3,25 

4.3 Alternatief 1 

Ret centraal afzuigsysteem van stal 3 wordt aangesloten op combiwassers Big Dutchman (70% 
NH3- en 80% geurreductie). Ten opzichte van de voorgenomen activiteit wijzigt alleen het systeem 
van stal3. Uit de publicatie "Emissiefactoren fijn stofveehouderij versie maart 2008" van het 
Ministerie van VROM blijkt dat de emissiefactoren voor de systemen gelijk zijn. Alternatief 1 is 
wat betreft de fijn stofemissie dus gelijk aan de voorgenomen activiteit. 

De dimensionering van de luchtwassers is ten aanzien van emissiehoogte, emissiediameter en 
uittreesnelheid gewijzigd ten opzichte van de voorgenomen activiteit (tabeI2). 

In onderstaande tabel zijn de relevante parameters uit de dimensionering van de luchtwassers 
samengevat voor altematief 1. 

Emissiepunt 

Emissiepunt A 
Emissiepunt B 
Emissiepunt C 
Emissiepunt 0 
Emissiepunt E 
Emissiepunt F 
Emissiepunt G 
Emissiepunt H 
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Emissie 
Hoogte 

[m] 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

Emissie Uittree 
Diameter Snelheid 

[m] [Nm3 /s] 
1,85 4,28 
2,39 4,70 
2,39 4,75 
1,85 4,77 
2,00 4,52 
2,62 4,60 
2,62 4,39 
2,00 4,17 



4.4 Alternatief 2 en 3 

Het centraal afzuigsysteem van stal 3 wordt aangesloten op biologische luchtwassers Vniqfill (70% 
NH3- en 45% geurreductie). Ten opzichte van de voorgenomen activiteit wijzigt aileen het systeem 
van stal3. Vit de publicatie "Emissiefactoren fijn stofveehouderij versie maart 2008" van het 
Ministerie van VROM blijkt dat de emissiefactoren voor de systemen gelijk zijn. Alternatief2 en 3 
zijn wat betreft de fijn stofemissie dus gelijk aan de voorgenomen activiteit. 

De dimensionering van de luchtwassers is ten aanzien van emissiehoogte, emissiediameter en 
uittreesnelheid gewijzigd ten opzichte van de voorgenomen activiteit (tabeI2). 

In onderstaande tabel zijn de relevante parameters uit de dimensionering van de luchtwassers 
samengevat voor alternatief 2 en 3. 

Emissiepunt 

Emissiepunt A 
Emissiepunt B 
Emissiepunt C 
Emissiepunt D 
Emissiepunt E 
Emissiepunt F 
Emissiepunt G 
Emissiepunt H 
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Emissie 
Hoogte 

[m] 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

Emissie Uittree 
Diameter Snelheid 

[m] [Nm3/s] 
1,9 4 ,21 
2,5 4,27 
2,5 4,28 
1,9 4 ,69 
2,0 4,75 
2,7 4,32 
2,7 4,12 
2,0 4,04 



5 Emissies overig 

5.1 Vergunde situatie 

~~~~ .;.~~ ~ ~~'-~~~~ ~~~'\ 

Voor de berekeningen van de PMIO emissie is er van uitgegaan dat het vullen van de silo's met 
droogvoer gedurende gemidde1d 2,1 uur per week. 

De grensmassastroom voor stofbedraagt 0,2 kg/uur, zoals vermeld in de Nederlandse Emissie 
Richtlijn. Bij een grensmassastroom < 0,2 kg/uur geldt een concentratie eis van 50 mg/m3

• 

Bij een luchtsnelheid voor het vullen van de silo's van 1200 m3/uur (bron: Vos Logistics) bedraagt 
de PM IO emissie voor het ontluchten van de silo's 0,03 kg gedurende een halfuur, oftewel 0,06 
kg/uur. Deze emissie vindt gedurende 109 uur in hetjaar plaats en is als puntbron aan het 
rekenmode1 in GeoST ACKS toegevoegd. 

'\.~'-~'\~~ '\:s.G.~~~~~~~~~~~~~ 

Ten gevolge van intern transport vinden er emissies plaats van N02 en PMIO• De 
transportbewegingen hebben betrekking op vrachtwagenbewegingen ten behoeve van het laden 
van varkens en biggen, het aanvoeren van veevoeder (droge en vochtige diervoeders) en het 
afvoeren van kadavers en mest. Transportbewegingen vinden van maandag tot en met zaterdag 
hoofdzakelijk plaats in de dagperiode. 

Activiteit Type voertuigen Aantal Aantal transport 
transport bewegingen 

bewegingen 
Per week Per etmaal 

(op basis van 6 dagen p/week) 

Afvoer dieren Vrachtwagen 12 1,66 + 0,33* 
Aanvoer diervoeders Vrachtwagen 30 5 
Aanvoer hulpstoffen Vrachtwagen 0,25 0,04 
Afvoer kadavers Vrachtwagen 4 0,66 
Afvoer mest Vrachtwagen 20 3,33 
BestelwaQens Bestelwagens 24 4 
Personenwa qens PersonenwaQens 120 20 
Totaal (inclusief retourbeweging) 210,25 34,69 + 0,33 (N) 

'~~"""\'. ~~~,~~'-<>.<>.~'\:& ~<>.~<;,."\><:::>,~~~~~~~~~,~ ~~ ~~,~~~~~ <;,.~~<>.~~ ~'\> '-~'\'\~~ ~<>.~ '\::)~ ~~~~~, ~~ 

" "-~~ w..<>.-& '\>'<:>. ~~~ L~~~ ~~ ~<>.~~~<;~ ~~ ~<>.~'-"\>~",<:::>~~'*' ~~<>.~~~ ~<:::>'\~~~ 

De bijdrage van de PM IO emissie en de N02 emissie, ten gevolge van de hierboven genoemde 
transportbewegingen op het terrein, aan de totale PMlO en N02 immissie zijn meegenomen in de 
verspreidingsberekening in GeoST ACKS versie 1.11. De wijze van modeUering is opgenomen in 
de situatietekening in bijlage m. De resultaten zijn eveneens weergegeven in bijlage III. 

Bij de transportbewegingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Transportsnelheid 10 kmluur; 
• Wegbreedte is 5 meter (minimale wegbreedte); 
• Wegtype 'normaal'. 
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~~"'\:s.~~~"~~ ~~~~~,\~~~~~"~~,, 

De invloed van aantrekkende verkeersbewegingen op de PM lO emissie en N02 emissie zijn 
meegenomen in de verspreidingsberekening in GeoST ACKS versie 1.11. Dit betreft de 
aantrekkende verkeersbewegingen op de toegangsweg naar van De KnorhofBV (Burensewal). 

Toefichting invoergegevens 
• Weg, type 'normaal'; 
• Bij de verkeersintensiteit is uitgegaan van aile transportbewegingen van voertuigen die van 

en naar de inrichting rijden; 
• Er vindt geen stagnerend verkeer plaats; 
• Gemiddelde snelheid is 60 km/h; 
• Wegbreedte is 5 meter. 

5.2 Voorgenomen activiteit en alternatieven 

'-\~~" <;,~~ ~ '%.~'\.. ~~~~ ~~:::R,\ 

Voor de berekeningen van de PMIO emissie is er van uitgegaan dat het vullen van de silo's met 
droogvoer gedurende gemiddeld 3 uur per week (4 x 45 minuten). 

Bij een luchtsnelheid voor het vullen van de silo's van 1200 m3/uur (bron: Vos Logistics) bedraagt 
de PMlO emissie voor het ontluchten van de silo's 0,03 kg gedurende een halfuur, oftewel 0,06 
kg/uur. Deze emissie vindt gedurende 156 uur in het jaar plaats en is als puntbron aan het 
rekenmodel in GeoST ACKS toegevoegd. 

'\.,,'\..~'\,,~ '\:s. ~"~~~'\'\..~~~~~,,~~,, 

Ten gevolge van intern transport vinden er emissies plaats van N02 en PMIO • De 
transportbewegingen hebben betrekking op vrachtwagenbewegingen ten behoeve van het laden 
van varkens en biggen, het aanvoeren van veevoeder (droge en vochtige diervoeders), het 
aanvoeren van zuren ten behoeve van de luchtwasinstallatie en het afvoeren van kadavers, mest en 
spuiwater. Transportbewegingen vinden van maandag tot en met zaterdag hoofdzakelijk plaats in 
de dagperiode. 

De verschillen in zuurgebruik en spuiwater productie ten gevolge van de alternatieven en varianten 
hebben geen effect op het aantal transporten omdat reeds is uitgegaan van een maximaal 
representatieve bedrijfssituatie. Deze inschatting is worst case en in het onderzoek verdisconteerd. 
Het verschil in zuurverbruik in de verschillende alternatieven en varianten is dermate laag, dat het 
totale aantal transportbewegingen niet zal wijzigen. 

Activiteit Type voertuigen Aantal Aantal transport 
transport bewegingen 

bewegingen 
Per week Per etmaal 

(op basis van 6 daqen p/week) 

Afvoer dieren Vrachtwagen 8 1 + 0,33* 
Aanvoer diervoeders Vrachtwagen 42 7 
Aanvoer hulpstoffen Vrachtwagen 1,08 0,18 
Afvoer kadavers Vrachtwagen 4 0,66 
Afvoer mest Vrachtwagen 28 4,66 
Aanvoer zuur Vrachtwagen 0,25 0,04 
Bestelwagens Bestelwagens 24 4 
Personenwaqens Personenwagens 120 20 
Totaal (inclusief retourbeweging) 227,33 37,54 + 0,33 (N) 
~ ~. ~~'\t.~\... ~~~~ ~e..~~ ~"~~"t\~. -~~ ~~ ~~"\~~'" ~~~~~~ e..~"~~~ \...~'\'\~~ ""e..~ ~'C ""~~'\~~, ~"\ >.: ~ ~~ ~ ~ 

.... ""-~~ ~~"'& ~'\ \~~ ~~~ ~~ '>\~'\~~~.,,;~ ~~ ~~~_ ~:'\,,~~~ ~~'v:..~~''<\~'\~~~ 
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De bijdrage van de PMIO emissie en de N02 emissie, ten gevolge van de hierboven genoemde 
transportbewegingen op het terrein, aan de totale PMIO en N02 immissie zijn meegenomen in de 
verspreidingsberekening in GeoSTACKS versie 1.11. De wijze van modellering is opgenomen in 
de situatietekening in bijlage IIV. De resultaten zijn eveneens weergegeven in bijlage IV. 

Bij de transportbewegingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Transportsnelheid 10 km/uur; 
• Wegbreedte is 5 meter (minimale wegbreedte); 
• Wegtype 'normaal'. 

~c..~'\s.~~~~~~ ~~'\~~~'\~~~~~~~~~ 

De invloed van aantrekkende verkeersbewegingen op de PM lO emissie en N02 emissie zijn 
meegenomen in de verspreidingsberekening in GeoST ACKS versie 1.11. Dit betreft de 
aantrekkende verkeersbewegingen op de toegangsweg naar van De KnorhofBV (Burensewal). 

Toelichting invoergegevens 
• Weg, type 'normaal'; 
• Bij de verkeersintensiteit is uitgegaan van aile transportbewegingen van voertuigen die van 

en naar de inrichting rijden; 
• Er vindt geen stagnerend verkeer plaats; 
• Gemiddelde snelheid is 60 km/h; 
• Wegbreedte is 5 meter. 

De te berekenen concentraties voor N02 worden aileen bepaald door de transportbewegingen. 
aangezien deze in de verschillende altematieven niet afwijken van de voorgenomen situatie, zijn de 
berekeningen aIleen uitgevoerd voor de voorgenomen activiteit. 
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6 Verspreidingsberekeningen 

6.1 Uitgangspunten rekenmodel 

Teneinde de PM lO immissie en de N02 immissie ter plaatse het gebied in de directe nabijheid van 
het bedrijfte bepalen en te controleren of aan het Wet Luchtkwaliteit kan worden voldaan, zijn 
overdrachtsberekeningen volgens de "Handreiking Nieuw Nationaal Model II" uitgevoerd. Hiertoe 
zijn in een rekenmodel de bronnen en objecten in coordinaten ingevoerd, voor de situatie waarvoor 
vergunning wordt aangevraagd. Met behulp van het rekenmodel, aangevuld met specifieke 
bedrijfsvoeringgegevens, is in de directe omgeving de te verwachten immissie bepaald. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de referentiejaren 2009,2010,2015 en 2020. Aanvullend 
zijn PMIO contouren bepaald tot een afstand van circa 75 meter vanaf de terreingrens om de fijn 
stof immissies inzichtelijk te maken (referentiejaar 2009). 

De emissiepunten voor de ventilatie van de stall en en het vullen van de voersilo's zijn als 
puntbronnen ingevoerd. Daarnaast zijn de transportbewegingen op het terrein en naar het terrein toe 
in het rekenmodel meegenomen. Voor de transportbewegingen op het telTein is een route 
gemodelleerd. Voor de aantrekkende verkeersbewegingen is de toevoerweg naar van De Knorhof 
BV (Burensewal) in het model opgenomen. 

In het model van GeoST ACKS zijn de wettelijk toegestane correcties toegepast. Voor het aandee1 
zeezout in de lucht is een aftrek van 4 Ilg/ m3 van hetjaargemiddelde concentratie PMIO en de 
aftrek van zes dagen VOOl" het aantal overschrijdingen van 50 Ilg/ m3 als daggemiddelde PM IO. 

6.2 Rekenresultaten vergunde situatie 

~~~~~<';:>':~>,~ 

De PMIO concentraties zijn berekend voor het referentiejaar 2009 en zijn weergegeven in bijlage 
III. De invoergegevens van het rekenmodel zijn eveneens opgenomen in bijlage III. In de 
onderstaande tabel zijn de concentraties voor PM lO en de overschrijdingsdagen weergegeven van 
de toetsingspunten op de inrichtingsgrens. 

nummer 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Weq 10 
W1 
W2 
W3 
W4 
W5 
W6 
W7 
W8 
W9 
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jaargemiddelde PM,o overschrijdingsdagen van het 
concentratie inclusief 24 uurs gemiddelde 

achtergrondconcentratie 
(J,lg/m3) 

24,1 22 
26,5 25 
29,2 44 
27,6 37 
24,9 26 
24,2 24 
23,5 15 
23,1 14 
22,7 13 
22,6 13 
22,2 12 
22.4 13 
22,0 12 
22,0 11 
22,0 12 
22,7 14 

.. 



Zoals uit de tabel blijkt, wordt in de vergunde situatie op geen enkel punt op ofbuiten de 
inrichtingsgrens de grenswaarde voor de jaargemiddelde PMIO concentratie van 40 flg/m3 worden 
overschreden. Op twee punten op de inrichtingsgrens wordt het maximaal aantaJ overschrijdingen 
voor daggemiddelde PM IO (maximaaJ vijfendertig per jaar) overschreden. 

Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt vanaf de wegas (10 meter voor PM IO) vindt geen 
overschrijding van de jaargemiddelde PMlO concentratie van 40 flg/m3 pJaats. Tevens vindt op dit 
punt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde 
PM IO• 

In onderstaande figuur zijn de contouren van het PMlO immissieniveau weergegeven met een 
receptorafstand van 25 meter (referentiejaar 2009). De resuJtaten van deze berekening zijn tevens 
opgenomen in bij (age III. 

~~~~<::.<=;.,~ 

LEGENDA 

c::=J G.bou .. 
C::::=...J Gdd 

+ 
Ho:a£l telt-n 
Puntbn:., 

C:::J o.co - nso 
C:::J BoSO - 2S,CO 
C:::J l 5,!;Q - 30.c-) 
L c ",'"-iI 30,OQ - 35,C';) 
_ 35,oo -4O.C!: 

_ 40,CO - 45,CO 

R'?: Ij~=': 2009 

- !:td: PN10 
- wdcrde: ce,-·::-nttdtie [-9:'m"] 
O:,-tc1uren: 

PNlO 
cO"':;:ntrdtie [_;/m'J 

6Cr·lll-· : ~"5[o 

In de onderstaande tabel zijn de concentraties voor N02 en de overschrijdingsdagen weergegeven 
van de toetsingspunten op de inrichtingsgrens voor het referentiejaar 2009. 

nummer 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

Weq 10 

W1 
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jaargemiddelde N02 overschrUdingsdagen van het 
concentratie inclusief uurgemiddelde 

achtergrondconcentratie 
(JlQ/m 3

) 

20,1 0 

20,1 0 

20,1 0 

20,1 0 

20,1 0 

20,1 0 

19,6 0 

19,8 0 



nummer jaargemiddelde N02 overschr!jdingsdagen van het 
concentratie inclusief uurgemiddelde 

achtergrondconcentratie 
(~g/m3) 

W2 19,8 0 

W3 20,6 0 

W4 20,6 0 
W5 19,6 0 
W6 19 .6 0 
W7 19.6 0 
W8 19,6 0 

W9 20.1 0 

Zoals uit tabel 10 blijkt, wordt in de vergunde situatie op de toetsingspunten de grenswaarde voor 
de jaargemiddelde N02 concentratie niet verschreden. Tevens wordt het maximaal aantal 
overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde niet overschreden (maximaal 18 per jaar). 

6.3 Rekenresultaten voorgenomen activiteit (PM,o) 

~~~,~~"\.~-;,,~ 

De PMlO concentraties zijn berekend voor de referentiejaren 2009,2010,2015 en 2020 en zijn 
weergegeven in bijlage IV. De invoergegevens van het rekenmodel zijn eveneens opgenomen in 
bijlage IV. In de onderstaande tabel zijn de concentraties voor PMIO en de overschrijdingsdagen 
weergegeven van de toetsingspunten op de inrichtingsgrens. 

nummer jaargemiddelde PM,o overschr!jdingsdagen van het 
concentratie inclusief 24 uurs gemiddelde 

achtergrondconcentratie 
(~g/m3) 

L~~~ L~'\.~ L~"'~ L~L~ L~~~ L~"'~ L~"'~ L~L~ 

01 22,7 22,1 21,2 20,2 13 13 10 8 
02 23,2 22,7 21.7 20,8 15 14 11 9 
03 23.6 23,1 22,1 21,2 17 16 14 12 
04 23,2 22.6 21 ,6 20,7 15 14 12 9 
05 22,7 22,2 21,2 20.3 14 13 10 8 
06 22,7 22,1 21,1 20,2 14 13 11 9 

Weg 10 22,2 21,6 20.5 19,6 12 11 9 7 
W1 22,1 21,5 20.4 19,5 12 11 10 7 
W2 21,9 21.4 20,3 19.4 12 11 9 7 
W3 21,9 21 ,3 20,2 19,3 12 11 9 7 
W4 21 ,8 21,2 20,1 19,2 12 11 9 7 
W5 21,9 21,3 20,2 19,3 12 11 9 7 
W6 21.7 21,2 20,1 19,2 11 11 9 7 
W7 21,8 21,2 20,1 19,2 11 11 9 7 
W8 21,7 21,2 20,1 19,2 11 11 9 7 
W9 22,4 21,8 20,8 19,9 13 12 9 7 

Zoals uit de tabel blijkt, wordt in de voorgenomen activiteit op geen enkel punt op ofbuiten de 
inrichtingsgrens de grenswaarde voor de jaargemiddelde PMIO concentratie van 40 f,lg/m3 worden 
overschreden. Het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM IO (maximaal 
vijfendertig per jaar) wordt eveneens niet overschreden. 
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Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt vanaf de wegas vindt geen overschrijding van de 
jaargemiddelde PM 10 concentratie van 40 f.lg/m3 plaats. Tevens vindt op dit punt geen 
overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PMJQ. 

In onderstaande figuur zijn de contouren van het PMlO immissieniveau weergegeven met een 
rece torafstand van 25 meter (referentiejaar 2009). 

6.4 Rekenresultaten alternatief 1 (PM10) 

~~~""'''''\.'''::,~'\.~ 
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De PM JO concentraties zijn berekend voor de referentiejaren 2009,2010,2015 en 2020 en zijn 
weergegeven in bijlage V. De invoergegevens van het rekenmodel zijn eveneens opgenomen in 
bijlage V. In de onderstaande tabel zijn de concentraties voor PM JO en de overschrijdingsdagen 
weergegeven van de toetsingspunten op de inrichtingsgrens. 

nummer jaargemiddelde PM10 

concentratie inclusief 
achtergrondconcentratie 

(gg/m3) 
L~~~ L~'"\.~ L~'"\.'S. L~L~ 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Weq 10 
W1 
W2 
W3 
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22,8 
23,9 
24,8 
23,6 
22,8 
22,7 
22,2 
22,1 
21,9 
21,9 

22,2 21,2 20,3 
23,3 22,3 21,4 
24,3 23,3 22,4 
23,1 22 ,1 21,2 
22,2 21,2 20,3 
22,1 21,1 20,2 
21,6 20,5 19,6 
21,5 20,4 19,5 
21,4 20,3 19,4 
21,3 20,2 19,3 

overschr!jdingsdagen van het 
24 uurs gemiddelde 

L~~~ L~'"\.~ L~'"\.'S. L~L~ 

13 13 10 8 
17 18 15 12 
25 23 21 18 
17 16 13 11 
14 13 11 8 
14 13 11 9 
12 11 9 7 
12 11 9 7 
12 11 9 7 
12 11 9 7 



W4 21,8 21,2 20,1 19,2 12 11 9 7 
W5 21,9 21,3 20,2 19,3 12 11 9 7 
W6 21,7 21.2 20.1 19,2 11 11 9 7 
W7 21 ,7 21 ,2 20,1 19,2 11 11 9 7 
W8 21,7 21.2 20,1 19,2 11 11 9 7 
W9 22,4 21,8 20,8 19,9 13 12 9 7 

'~"'l:.~ ~~'=:.~~~~"~~~";~~"::"';"~ ~~'\.<:s:::.~"<&.~&.~~ ~~~~~~ ~~',~,'t.""~~~~~.',\"::. . 

Zoals uit de tabel blijkt wordt in alternatief J op geen enkel punt op of buiten de inrichtingsgmns 
de grenswaarde voor de jaargemiddeJde PMIO concentratie van 40 f.lglm worden overschreden. Het 
rna imaaJ aantal over chrijctingen VOOl" daggemiddelde PMIO(maximaal vijfendcrtig per jaar) wordt 
eveneens niet overschreden. 

Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt vanaf de wegas (10 meter v~~r PM IO) vindt geen 
overschrijding van de jaargemiddelde PM ' 0 concentratie van 40 f.lg/m3 plaats. Tevens vindt op dit 
punt geen overschrijding plaats van het maximaaJ aantal overschrijd'ingen voor daggemiddelde 
PM,o. 

Ten opzichte van de voorg nomen activiteit ontstaat in alternatief J een verhoging in de PMIO 

immissie op de terreingrens van ten hoogste 1 2 ~Lg/mJ. Het aanta! overschrijdingsdagen neemt Illet 
ten hoog te 8 dagen toe. De verhogingen worden veroorzaakt door de tagere emis iehoogte van de 
luchtwassers in dit aJternatief 

In onder taande figuLLr zijn de contOLlren van het PMIO immissienjveau weergegeven met een 
receptorafstand van 25 meter (referenliejaar 2009). De resultaten van deze berekening zijn tevens 
opgenomen in bijlage V. U it de figuur blijkt dat een Olarginaie verhoging in de PMlO immissie 
ontstaat echter de concentratie bedraa niet meer dan 25 ~lg/m3. 
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6.5 Rekenresultaten alternatief 2 en 3 (PM,o) 

~~~~~'S.~,,~ 

De PMIO concentraties zijn berekend voor de referentiejaren 2009, 2010,2015 en 2020 en zijn 
weergegeven in bijlage VI. De invoergegevens van het rekenmodel zijn eveneens opgenomen in 
bijlage VI. In de onderstaande tabel zijn de concentraties voor PMIO en de overschrijdingsdagen 
weergegeven van de toetsingspunten op de inrichtingsgrens. 

nummer jaargemiddelde PM,o overschr!jdingsdagen van het 
concentratie inclusief 24 uurs gemiddelde 

achtergrondconcentratie 
(J..Lg/m3) 

L~~~ L~"~ L~"~ L~L~ L~~~ L~"~ L~"~ L~L~ 

01 22,8 22 ,2 21,2 20,3 13 14 11 8 
02 23,8 23,2 22 ,2 21,3 17 17 14 11 
03 25,5 24,9 23,9 23,0 29 26 24 22 
04 23,9 23 ,3 22,3 21,4 17 17 15 12 
05 22,8 22,3 21,3 20,4 14 13 11 8 
06 22,7 22,1 21,1 20 ,2 14 13 11 9 

Weq 10 22,2 21 , 6 20,5 19.6 12 11 9 7 
W1 22,1 21.5 20,4 19.5 12 11 10 7 
W2 21.9 21,4 20.3 19.4 12 11 9 7 
W3 21 ,9 21 , 3 20.2 19,3 12 11 9 7 
W4 21.8 21.2 20, 1 19.2 12 11 9 7 
W5 21.9 21.3 20.2 19.3 12 11 9 7 
W6 21.7 21.2 20.1 19,2 11 11 9 7 
W7 21.8 21.2 20.1 19.2 11 11 9 7 
W8 21,7 21.2 20.1 19,2 11 11 9 7 
W9 22.4 21.8 20.8 19.9 13 12 9 7 

" 

Zoals uit de tabel blijkt, wordt in altematief 2 en 3 op geen enkel punt op of buiten de 
inrichtingsgrens de grenswaarde voor de jaargemiddelde PMIO concentratie van 40 J..Lg/m3 worden 
overschreden. Het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PMIO (maximaal 
vijfendertig per jaar) wordt eveneens niet overschreden. 

Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt vanaf de wegas (10 meter voor PM lO) vindt geen 
overschrijding van de jaargemiddelde PMIO concentratie van 40 J..Lg/m3 plaats. Tevens vindt op dit 
punt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde 
PM 10. 

Ten opzichte van de voorgenomen activiteit ontstaat in altematief 2 en 3 een verhoging in de PMIO 

immissie op de terreingrens van ten hoogste 0,7 J..Lg/m3. Het aantal overschrijdingsdagen neemt met 
ten hoogste 4 dagen toe. De verhogingen worden veroorzaakt door de lagere emissiehoogte van de 
luchtwassers in dit altematief. 

In onderstaande figuur zijn de contouren van het PMIO immissieniveau weergegeven met een 
receptorafstand van 25 meter (referentiejaar 2009). De resultaten van deze berekening zijn tevens 
opgenomen in bijlage VI. 
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6 Conclusie 

• In het kader van toetsing aan de Wet luchtkwaliteit 2007 zijn voor varkenshouderij De 
KnorhofBV verspreidingsberekeningen voor PM lO en N02 uitgevoerd. 

• De stofemissies (PMlO) van varkenshouderij betreffen emissies van fijnstof uit de stallen, 
bestaande uit huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes die met de ventilatielucht naar buiten 
worden geblazen. Daamaast vindt er PM lO emissie plaats als gevolg van 
transportbewegingen op het terre in en naar het terrein toe. De inrichting be staat uit een 
varkensstal. 

• De emissie van N02 wordt bepaald door transportbewegingen op het terrein en naar het 
terrein toe. 

• Voor zowel de voorgenomen activiteit als de alternatieven (MER) wordt de PMlO 

grenswaarde van 40 flg/m3 als jaargemiddelde nergens op ofbuiten de inrichtingsgrens 
overschreden. De PM IO grenswaarde van 50 ~g/m3 als 24-uursgemiddelde wordt nergens op 
ofbuiten de inrichtingsgrens meer dan vijfendertig keer overschreden. De inrichting voldoet 
hiermee aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 

• Voor de voorgenomen activiteit als de altematieven (MER) wordt de N02 grenswaarde van 
40 ~g/m3 als jaargemiddelde nergens op ofbuiten de inrichtingsgrens overschreden. De N02 

grenswaarde van 200 ~g/m3 als uurgemiddelde wordt nergens op ofbuiten de 
inrichtingsgrens meer dan achttien keer overschreden. De inrichting voldoet hiermee aan de 
grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 
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B!jlage I Plattegrondtekening 
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BUlage II Situatietekening 
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B!jlage III Vergunde situatie 
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Invoergegevens rekenmodel 

LEGENDA 

Gebouw 
Hoogtelijn 

* Puntbron 
Q Toetsingspunt 

Weg 

V 
Om 200 m 

I I 
schaal; 1 : 7500 

oorsprong = 151200, 433200 

Luchtkwalltelt - STACKS+, Gebied - junl 2009 rekenpunten (incl geitenho - versie van Gabled - Vergunde activitei! [C:IGEOSTACKS BEREKENINGEN TEMPIGeoSTACKS De Knorhof - jun 091], GeoST 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwalitei t - STACKS+ 

Id 

01 
02 

Omschrijving 

Stal 3 
Gebouw 4 

GeoSTACKS V1.11 

Hoogte 

5,00 
5,00 

Maaiveld 

0,00 
0,00 

HDef. 

Relatief 
Relatief 

24-6-2009 16:09:46 



Model:Vergunde aCLiviLeiL 
Groep:hoofdgroep 
LijSL van HoogLelijnen, v~~r rekenmethode LuchtkwaliLeit - STACKS+ 

Id Omschri ving 

I nrichL ngsgrens 

GeoSTACKS V1.11 

ISO H 

0 , 00 

24-6-2009 16:09:50 



KQdol:Vergunde actlvitelt 
Groep: hoofdgroep 
Lljet van Puntbronnen, voor reken.ethode Luchtkwelltelt • STACKS. 

OrQcbrljvlng Hoogte Maaiveld 11Def. 

, E011881epunt , 5, SO 0.00 ReIDtlef 

• EIIli8siepunt • 5,50 0.00 Relatief , I!/Qhsiopunt , 5,50 0.00 Reletief , Ealulepunt , 5,50 0,00 Reletie! 

• Kaiuitpunt , 5,50 0,00 Reletid 

, 8a1ulepunt , 5,50 0.00 Reletief 
G Eah8l0punt G 5,50 0.00 Reletief 
Silo'. VUllen 8110'8 voer 8,00 0,00 Reb-tlef 

GeoSTACKS V1.11 

Inw.die •• UJt.dia~. kfth N02 

1,70 1,80 0.00000000 
2,)0 2.40 0.00000000 
2,)0 2.40 0.00000000 
1.70 1.80 0.00000000 
1. 70 1,80 0,00000000 

2,)0 2.40 0,00000000 
1,30 1.~0 0,00000000 
1.00 1.10 0.00000000 

24-6-2009 16:09:52 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van puntbronnen, voor rekenrnethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

rd Ernis PM10 Ernie S02 Ernie Benz Ernie BaP Emis CO 

A 0,00000823 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
B O,OOOOU26 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
C 0,00015190 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
D 0,00000'718 0.00000000 0.00000000 0,00000000 0,00000000 
E 0,00001156 0.00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 

F 0,00002605 0 . 00000000 0 . 00000000 0,00000000 0,00000000 
G 0.00000705 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Silo ' s 0,00000167 O.OOOOUUQO 0 .00000000 0.00000000 0,00000000 

GeoSTACKS V1.11 

Ernis Pb Bedrijfsur Flux Warmte Gastemp 

0,00000000 8760,00 5,04 0,06 293.00 
0,00000000 8760,00 5,15 O,OS 293,00 
0,00000000 8760,00 4,75 0,05 293,00 
0.00000000 8760.00 4 .25 0.04 293,00 
0,00000000 8760,00 5,30 0,05 293.00 

0,00000000 8760,00 5,65 0,06 293,00 
0,00000000 8760.00 4,~7 0,05 293,00 
0,00000000 nO,DO 0,10 0,00 28$.00 

24-6-2009 16:09:52 



r 

Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id %N02 x y 

A 5,00 151820,00 433913,00 
B 5,00 151826,00 433873,00 
C 5,00 151831,00 433833,00 
D 5,00 151836,00 433794,00 
E 5,00 151877,00 433799,00 

F 5,00 151872,00 433839,00 
G 5,00 151866,00 433878,00 
Silo's 5 , 00 151782,02 433842,37 

GeoSTACKS V1.11 24-6-2009 16:09:52 



Hode1 :Vergunde .ctiviteit 
Groep:hoo!dgroep 
Lljet van TOetdngepunten, vOOr reke~thode LuchtkWlll1teit - ST"'CKS~ 

OIIIechrijving 

" Inrlchtingsgrens 0,00 Re1i1tief 

" tnrlchtingsglens 0,00 Relathf 

" Inrichtingegrena 0,00 ReInler .. Inrichtingsgrena 0 , 00 Rehtle! 

" I nrlchtingsgrena 0,00 ReInter 

" Inricht Ingsgrene 0,00 Relatle( 
W .. " 10 .eter vana! de ... 0,00 Relatief 

" Bureneewel 1 0,00 Relatle! 

" Erich ...... e .. ,)1 " 0,00 Relatlef w, Edc:ho!llllewal , 0,00 Robtte! 

" EriC:hemsewai , 0,00 R..,latl.ef 

" Erich.lllee .... l 0,00 Reilitlel 

" Hierl hl98.straat " 0,00 Rel ... tlet ., Mlerlinga.str .... t " 0,00 Relatte! 
WO M1erlinga..,strailt " 0, 00 Rel ... tJef 

•• Bure"""wal , 0,00 Rebtlel 

GeoSTACKS VI.l1 

x , 
15t7S),26 4)3915,10 
tSLB86,77 433929,5) 
151895,11 433866,44 
151899,99 UJlH,78 
151814,18 411747 ,17 

151701,05 4))U3,64 
151970,45 434001,51 
152016, OS 434019,57 
152021 , 68 434 116, 4 0 
152143,58 433977,88 

152J1S , 99 43)8)0,09 
151959,72 414209,95 
l515U,n 414 254, n 
151486,66 434141,43 
151458,60 434134,94 

151316,24 4]3681,1) 

24-6-2009 16:09:54 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
Weg:::indir 

Omschrijving 

Verkeer op terre in 
Verkeersaantrekkende werking 

GeoSTACKS V1.11 

ISO maaiveldhoogte HDef. 

0,00 Relatief 
0,00 Relatief 

Invoertype 

Verdeling 
Verdeling 

Wegtype 

Normaal 
Normaal 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activite i t 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id Snelheid Breedte Vent.F Hscherm Cany H(L) Cany H(R) Cany B Vent. X Vent. Y Vent H Inw.diam. Uit.diam. 

Weg dir 
Weg:::indir 

10 
60 

GeoSTACKS V1.11 

5,00 
5,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1,50 
1,50 

1,00 
1,00 

1,10 
1,10 

24-6-2009 16:09:55 



, 
Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id Flux Warmte Gastemp Weghoogte Bfac 

Weg dir 
Weg:::indir 

0,10 
0,10 

GeoSTACKS V1.11 

0,00 
0,00 

285,00 
285,00 

0,00 l.00 
0,00 l.00 

Intensiteit %Int. (0) %Int. (A) %Int. (N) %LV(O) %LV(A) %LV(N) %MV(O) 

35,02 
35,02 

8,33 
8,33 

12,50 57,11 
12,50 57,11 

11,42 
11,42 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgreep 
Lijst van Wegen, veer rekenmethede Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N) 

Weg dir 
weg:::indir 

GeoSTACKS V1.11 

30,53 
30,53 

0,94 
0,94 

LV(Hl) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep :hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
Weg::::indir 

LV(H6) 

GeoSTACKS V1.11 

LV(H7) LV(HS) 

1,67 
1,67 

LV(H9) 

1,67 
1,67 

LV(H10) 

1,67 
1,67 

LV(Hll) 

1,67 
1,67 

LV(H12) 

1,67 
1,67 

LV(H13) 

1,67 
1,67 

LV(H14) 

1,67 
1,67 

LV(H15) 

1,67 
1,67 

LV(H16) 

1,67 
1,67 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg_dir 
weg_ indir 

LV(H17) 

1,67 
1,67 

GeoST ACKS V 1.11 

LV(H1B) 

1,67 
1,67 

LV(H19) 

1,67 
1,67 

LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(Hl) MV(H2) MV(H3) 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
weg:::indir 

MV(H4) 

GeoSTACKS V1.11 

MV(HS) MV(H6) MV(H 7) MV(HB) 

0,33 
0,33 

MV(H9) 

0,33 
0,33 

MV(HlO) 

0,33 
0,33 

MV(Hll) 

0,33 
0,33 

MV(H12) 

0,33 
0,33 

MV(H13) 

0,33 
0,33 

MV(Hl4) 

0,33 
0,33 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

weg_dir 
weg_indir 

MV(H15) 

0,33 
0,33 

GeoSTACKS V1.11 

MV(H16) 

0,33 
0,33 

MV(H17) 

0,33 
0,33 

MV(H18) 

0,33 
0,33 

MV(H19) 

0,33 
0,33 

MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24) ZV(Hl) 

0,04 
0,04 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
weg::::indir 

ZV(H2) 

0,04 
0,04 

GeoSTACKS Vl.ll 

ZV(H3) 

0,04 
0,04 

ZV(H4) 

0,04 
0 , 04 

ZV(H5) 

0,04 
0,04 

ZV(H6) 

0,04 
0,04 

ZV(H7) 

0,04 
0,04 

ZV(H8) 

0,89 
0,89 

ZV(H9) 

0,89 
0,89 

ZV(H10) 

0,89 
0,89 

ZV(Hll) 

0,89 
0,89 

ZV(Hl2) 

0,89 
0,89 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
weg::::indir 

ZV(H13) 

0,89 
0,89 

GeoSTACKS V1.11 

ZV(H14) 

0,89 
0,89 

ZV(H1S) 

0,89 
0,89 

ZV (H16) 

0,89 
0,89 

ZV(H17) 

0,89 
0,89 

ZV(H1S) 

0,89 
0,89 

ZV (H19) 

0,89 
0,89 

ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23) 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id ZV(H24) BUS (HI) Bus(H2) Bus (H3) Bus(H4) 

Weg dir 0,04 
Weg=indir 0,04 

GeoSTACKS V1.11 

Bus(H5) BuS (H6) Bus (H7) Bus (H8) Bus(H9) Bus (HIO) 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id BuS(Hll) Bus (H12) Bus(H13) Bus(H14) Bus(H15) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus (H20) Bus(H21) 

Weg_d;r 
weg_indir 

GeoSTACKS V1.11 24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, v~~r rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
Weg=:indir 

Bus (H22) 

GeoSTACKS V1.11 

Bus (H23) Bus (H24) Filekans(H 

o 
o 

Filekans (H Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

o 
o 

Filekans (H 

o 
o 

Filekans(H 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voar rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

rd 

Weg dir 
Weg:::indir 

Filekans (H 

o 
o 

GeoSTACKS V1.11 

Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H Filekans(H Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

o 
o 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
Weg::::indir 

Filekans(H 

o 
o 

GeoSTACKS V1.11 

Filekans (H 

o 
o 

Filekans(H Filekans (H 

o 
o 

Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

o 
o 

24-6-2009 16:09:55 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg_dir 
weg_indir 

Filekans(H 

o 
o 

GeoSTACKS V1.11 

Filekans(H Filekans(H 

o 
o 

X-1 

151759,78 
151757,43 

Y-1 

433916,63 
433923,87 

X- n 

151771,47 
152012,83 

Y-n 

433824,16 
434053,24 

Lengte 

93,21 
291,08 

24-6-2009 16:09:55 



MOdel: Yergunde activlteit 
Lijn van *>deleigenactlappeo 

HOdeleigenactlap 

Omschdjving 
Yerantwoorde lljke 
RekelllllElthode 
HOdelgrenzen 

Aangelllilakt ISoor 
Laatat Ingeden door 
Model aang_akt _t 

Origineel projeet 
OrigInele omachrijving 
GeSmporteerd door 

D<:!!tnit;lef 
Definltief verklaard door 

Referent1eja.r 
OCN referenc1e punt 
Rekenperlode 
Stof 
Zeezoutcorrectle 
Verkeeraverdellng ~aterdilg 
Verkeeraverdellng ~ondag 
Terrel nruwhe Id 
Steekproefberekenlng 
Berekening -at aehtergrond 

GeoSTACKS Vl.ll 

VeI'glmde aetlvitelt 
rnijdam 
STACKS+ 
(lSD750, 00, 4JJD60,OO) - (15))50,00, 43 5500,001 

rnijda. op 1'-1-2009 
rn1jdil_ op 24-6-2009 
GeoSTACkS YI.11 

Niet viln toepa.eing 
Niet van toepv.aalng 
Niet van toepea.ing 

Niet van tocpaeslng 
Niet vM toepanlng 

2009 
X, -"9,00 y, -"9.00 
1-1-1995 t o t 31-12-199' 
N02. PMIO, S02 

• LV, 0,82, MY, (1,42, IN: 0,25 
LV, 0,'9, MY, 0,28, IN: 0,12 
0,14 ... 
J. 

24-6-2009 16:09:59 



Model:Vergunde activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id Omschrijving 

01 Grid 

GeoSTACKS V1.11 

Maaiveld 

0,00 

HDef. DeltaX DeltaY 

Relatief 25 25 

24-6-2009 16:10:14 



Reaultaten voor .odel:, 
Stot, 
Referentiejur, 

tdent1 ileati. 

" " " ,. 
" 
" '" " "' " " •• 
" " " .. .. 

GeoSTACKS V1.11 

Vergunda actlvltait 
PHI0 - Pljn atot 
21)0' 

Oawehrijving 

tnrichttngsgrena 
Inrichtinglgrena 
Inrlchtlng&grena 
Inrichting.grena 
Inrichtlngegr~ 

Inrlchtlngagrena 
10 HtOr vanar de ... 
Buren6 ... al , 
Eriehcmaewal " Erichemacwal , 
Eriche ... "wa1 , 
Ericheuewal , 
Mierlinga •• tr.at " Mlerting •• atrut " Mlerllngaeatraat " 
Burenae~l , 

zeezoutcorrectie, 4 

24,1 22, ] " U,S 22,] " 29,2 22,] .. 
27,6 n.3 " 2 4 .' 22.3 " 
24,2 22,] " 23,S 21.1 " 2],1 21,1 ,. 
22 , 7 21.7 " 22,6 21, 1 " 
22,2 21,1 " n,4 21. "1 " 22.0 21. "1 " 2.2,0 21.7 U 
22,0 21.7 " 
22, "1 22,] " 

24-6-20098:00:56 



Reaultaten vOOr MOdel:, 
Stof, 
Referentlejaar, 

Identl(lcatle 

" " " " " 
" '" " " " " .. 
" " " " 
" 

GeoSTACKS Vl.ll 

Vergunde acttvltelt 
NOl - Stikstofdloxide 
2009 

OIuchdjving 

Inrichtlngggrene 
Inrlchtlngaguns 
Inrlchtlng8grens 
tnrlchtlngsgrena 
Inrichtinga9re~ 

Inrlchtingagren. 
10 .eter vanaf de "9 
Buren.eval 1 
2rlch_e .. al " SrlchelllBe .. al , 
2dchelll6e .. a1 , 
~rlchelll6e .. al , 
Hlerllngaestr aat " Mler11ngseatraat " Mlerlingseatraat " 
auren8e .. a1 S 

lO,1 lO,1 , 
20,1 20,1 , 
20,1 20, 1 , 
lO,1 20, I , 
20,1 20, I , 
20,1 lO,1 , 
19.6 19.6 , 
19,8 19,' , 
19.8 19,' , 
20.6 20,6 , 
20.6 20,6 , 
19.' 19.6 , 
Ii,' n.' , 
19.6 19,6 , 
19,6 19,' , 
20,1 20,1 , 

24-6-2009 8:01:13 



B!jlage IV Voorgenomen activiteit (VA) 

8.4 707- 20/25-06-09 



Invoergegevens rekenmodel 

-

LEGENDA 

Gebouw 
Hoogtelijn * Puntbron 

Q Toetsingspunt 

Om 
! 

Weg 

200m 
! 

schaal = 1 : 7500 

oorsprong = 151200, 433200 

Luchtkwaliteit - STACKS+, Gebied - juni 2009 rekenpunten (Incl geitenho - versie van Gebled - Voorgenomen activitelt [C:IGEOSTACKS BEREKENINGEN TEMPIGeoSTACKS De Knorhof - jun 09\J ' Ge 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

01 
02 

Omschrijving 

Stal 3 
Gebouw 4 

GeoSTACKS V1.11 

Hoogte 

5,00 
5,00 

Maaiveld 

0,00 
0,00 

HDef. 

Relatief 
Relatief 

24-6-2009 16:08:20 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id Omschrijving 

Inrichtingsgrens 

GeoSTACKS V1.11 

ISO H 

0,00 

24-6-2009 16:08:23 



Model,VOQrgenomen activitelt 
Groep , hOQtdgroep 
Li jst van Punthronnen. voor rekenmethode LUc htkwali t eit • STACKS. 

caochr ijving Hoogte Maaiveld HDeL 

, t:.t .. lepunt , 7.00 0.00 Relatief 

• EIIl .. 1epunt • 7,00 0 . 00 Re l atlef 
C Eailldepunt C 7.00 0,00 Re l nief , Raissiepunt , 7.00 0,00 Rela tle ! , B1Il .. tepunt , 7,00 0,00 Relatte f 

, EmlllIJlepunt , 7.00 0,00 Relatlef , EmiIJlIlepunt G 7,00 0, 00 Reinlef , ElII.blliepunt , 7,00 0,00 Rehtle! 
Silo'. Vul1en s Ilo'. vo.r 8,00 0,00 Rela tie ! 

'" Gdtenhoudertj 5 . 00 0,00 Reht l"f 

GeoSTACKS Vl.ll 

Jnw.dla •. Uit.di~ . 

2.00 2.10 0.00000000 
2.70 2.80 0,00000000 
2.10 2,80 0,00000000 
2.00 2.10 0,00000000 
2,00 2, 10 0,00000000 

2,90 3.00 0,00000000 
2,'0 ),00 0,00000000 
2.)1) 2 •• 0 0,00000000 
1.00 1 . 10 0,00000000 
0,50 0 . 60 0,00000000 

24-6-2009 16:08:25 



MOdel,Voorgenomen a Ctiviteit 
Gr ocp , h oofdgr oep 
Llj8t va n Puntbronnen, ,~< rekenmeehode Luchtkwa lltelt - STACKS _ 

" t:.i8 PMlO 11018 S02 £1018 Ben'Z bio '" Eat. 00 I!IIIh Pb Bedrijhror ,,~ Wanlltll ~8te!l\p --- -- ------------- ----- -----_. -- ------- --- ---- -------- ------- -- -- -- ----- -- --------- --- ---- ---- -- ---------------- _. _. _ .... 
A O,OOOO03H 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 "'0/00 l,S9 0,04 2 9),00 , 0,00000'0' 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 '760,00 1,59 0,04 29J , OO , 0,00000842 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 '''0,00 J,19 0,04 29) , 00 , 0,00000582 0 , 00000000 O,GOGOOGGO 0,00000000 0,00000000 0,00000000 '7'0/00 .,00 0,04 29),00 , 0,00000643 0,00000000 o,OOOOOGOO 0,00000000 0,00000000 O,OOOOOOGO 8760,00 4,42 0,05 H) , GO 

, 0.00000988 0,00000000 0,00000000 0.00000000 O,OOOOOOGO 0,00000000 8760.00 1,85 0.04 293 . 00 
C 0,00000748 O,OOOGOOOO 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0.00000000 '''0,00 J , n 0.04 29),00 

• 0.0000(40) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0.00000000 0.00000000 8760,00 ),25 0 , 0) 29),00 
Silo" 0.00000167 0,00000000 0,00000000 0 , 00000000 0,00000000 0 , 00000000 156,0(1 0.10 0,00 285,00 

'" 0 , 00000124 0,000(10000 0,00000000 0 , 00000000 0.00000000 0 , 00000000 8'160,00 4,00 0,00 29S,OO 

GeOSTACKS V1.l1 24-6-2009 16:08:25 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id %N02 x y 

A 5,00 151813,22 433915,66 
B 5,00 151804,01 433885,71 
C 5,00 151810,92 433831,80 
0 5,00 151815,07 433797,25 
E 5,00 151895,97 433807,52 

F 5,00 151890,09 433850,49 
G 5,00 151887,15 433870,33 
H 5,00 151873,93 433923,59 
Si lo's 5,00 151782,02 433842,37 
BU 5,00 151977,00 433971,00 

GeoSTACKS V1.11 24-6-2009 16:08:25 



MOdll:Voorganomen ~ctivitelt 
Groep:hoofdgroep 
Lljlt vln TOetaingopunten, voot rekenmethode Luchtkwalitlit • STACKS. 

Oamchdjving ~alveld Hoogtedefinltle 

" lnr!chtlngsgtenl 0,00 Relatief 

" Inrlchtingsgrenl 0,00 IIdatief 

" Inrichtinglgrenl 0,00 Retltief 

" Inrlchtinglgrenl 0,00 Relltief 

" Inrlchtlnglgrenl 0,00 Relatief .. Inrlchtingsgren8 0,00 Relatief 
ifllg 10 10 .eter vIne! dl ... 0,00 Relltief 

" Burensewal , 0,00 Rel/lltief 

" Erlchemaewal ,. 0,00 lIelatiee 

" EdchelllSewal , 0,00 Relltief 

" Erlch<':maewal , 0,00 Relltie f 

" Eriche!llgewal 1 0,00 Relltie! 

" Mlerlingseltc/llat " 0,00 IIdatid 

"' Mierlingaeatraat " 0,00 lIelatie! 

"' Hlerlingaeatr/llot " 0,00 Reheid 

NO Bur<,:n8ewal 5 0,00 Relsth:! 

GeoSTACKS V1.11 

, , 
lSl'I!.l,26 43ltl5,10 
)sIU6,71 UlUlI,U 
IS18l1S,11 433866, U 
15181111,n 433824,11 
151814,18 43)741,)1 

151101,05 43381),64 
1511170,45 434007,51 
152016,05 4340111,5"/ 
152021,68 434116,40 
152141,58 4)31177,88 

lS2315,n 4])830,011 
151959,72 41U09,9S 
151519,69 414 254,11 
151486,6' ()4147,4l 
151458,60 4341H,94 

151116,24 4))688.13 

24-6-2009 16:08:27 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
Weg=indir 

Omschrijving 

Verkeer op terre in 
Verkeersaantrekkende werking 

GeoSTACKS V1.11 

ISO maaiveldhoogte HDef. 

0,00 Relatief 
0,00 Relatief 

Invoertype 

Verde ling 
Verdeling 

Wegtype 

Normaal 
Normaal 

24-6-2009 16:08:28 



Model :Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id Snelheid Breedte Vent.F Hscherm Cany H(L) Cany H(R) Cany B Vent. X Vent. Y Vent H Inw.diam. Uit.diam. 

Weg dir 
weg-lndlr 

10 
60 

GeoSTACKS V1.11 

5,00 
5,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1,50 
1,50 

1,00 
1,00 

1,10 
1, 10 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen aetiviteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luehtkwaliteit - STACKS+ 

Id Flux Warmte Gastemp Weghoogte Bfae 

Weg dir 
Weg:::indir 

0,10 
0,10 

GeoSTACKS V1.11 

0,00 
0,00 

285,00 
285,00 

0,00 1.00 
0,00 1.00 

Intensiteit tInt. (0) %Int. (A) %Int. (N) %LV(O) %LV(A) %LV(N) %MV(O) 

37,87 
37,87 

8,33 
8,33 

12,50 52,81 
12,50 52,81 

10,56 
10,56 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N) 

Weg dir 
weg:::indir 

GeoSTACKS V1.11 

35,75 
35,75 

O,R7 
0,87 

LV(Hl) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, veer rekenmethede Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
Weg::::indir 

LV(H6) 

GeoSTACKS V1.11 

LV(H7) LV(H8) 

1,67 
1,67 

LV(H9) 

1,67 
1,67 

LV(H10) 

1,67 
1,67 

LV (Hll) 

1,67 
1,67 

LV(H12) 

1,67 
1,67 

LV(H13) 

1,67 
1,67 

LV(H14) 

1,67 
1,67 

LV (HIS) 

1,67 
1,67 

LV(Hl6) 

1,67 
1,67 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

rd 

Weg dir 
weg:::indir 

LV(H17) 

1,67 
1 ,67 

GeoSTACKS V1.11 

LV(H18) 

1,67 
1,67 

LV(H19) 

1,67 
1,67 

LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(H1) MV(H2) MV(H3) 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
Weg:::indir 

MV(H4) 

GeoSTACKS V1.11 

MV(HS) MV(H6) MV(H7) MV(H8) 

0,33 
0,33 

MV(H9) 

0,33 
0,33 

MV(HlO) 

0,33 
0,33 

MV(Hll) 

0,33 
0,33 

MV(H12) 

0,33 
0,33 

MV(H13) 

0,33 
0,33 

MV(H14) 

0,33 
0,33 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lij st van Wegen, voor rekenmethode Luchtkl.aliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
Weg:::indir 

MV (HIS) 

0,33 
0,33 

GeoSTACKS V1.11 

MV (HI6) 

0,33 
0,33 

MV(HI7) 

0,33 
0,33 

MV (HI8) 

0,33 
0,33 

MV(Hl9) 

0,33 
0,33 

MV(H20) MV(H21) MV (H22) MV(H23) MV(H24) ZV( HI) 

0,04 
0,04 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
weg::: indir 

ZV(H2) 

0,04 
0,04 

GeoSTACKS V1.11 

ZV( H3) 

0,04 
0,04 

ZV(H4) 

0,04 
0 , 04 

ZV(HS) 

0,04 
0,04 

ZV( H6) 

0,04 
0,04 

ZV(H7) 

0,04 
0,04 

ZV(H8) 

1,13 
1,13 

ZV(H9) 

1,13 
1,13 

ZV(H10) 

1,13 
1 , 13 

ZV(Hll) 

1,13 
1,13 

ZV( H12) 

1,13 
1,13 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

weg_dir 
weg_indir 

ZV (H13) 

1,13 
1,13 

GeoSTACKS V1.11 

ZV(H14) 

1,13 
1,13 

ZV(H15) 

1,13 
1,13 

ZV(H16) 

1,13 
1,13 

ZV(H17) 

1,13 
1,13 

ZV(H18) 

1,13 
1,13 

ZV(H19) 

1,13 
1,13 

ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23) 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiCeit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, v~~r rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id ZV(H24) Bus(Hl) Bus(H2) Bus(H3 ) Bus(H4) 

Weg dir 0,04 
Weg=indir 0,04 

GeoSTACKS V1.11 

Bus(HS) Bus (H6) Bus(H7) Bus (HB) Bus(H9 ) Bus (HIO) 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoo£dgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id Bus (Hll) Bus(H12) Bus (H13) Bus(H14) Bus (H15) Bus(H16) Bus(H17) BuS (H1B) Bus(H19) Bus (H20) Bus(H21) 

Weg dir 
Weg:':indir 

GeoSTACKS V1.11 24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, veer rekenmethede Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
Weg::::indir 

Bus (H22) 

GeoSTACKS V1.11 

Bus(H23) Bus(H24) Filekans(H Filekans(H 

a 
a 

Filekans(H Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

rd 

\'leg dir 
weg::::indir 

Filekans(H 

o 
o 

GeoSTACKS V1.11 

Filekans (H 

o 
o 

Filekans (H 

o 
o 

Filekans(H Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

o 

Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

o 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id 

Weg dir 
Weg:::indir 

Filekans(H 

o 
o 

GeoSTACKS Vl.ll 

Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

o 
o 

Filekans (H 

o 
o 

Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

o 
o 

Filekans(H 

o 
o 

24-6-2009 16:08:28 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

rd 

Weg dir 
weg::::indir 

Filekans(H 

o 
o 

GeoSTACKS V1.11 

Filekans(H Filekans(H 

o 
o 

X-1 

151759,78 
151757,43 

Y-1 

433916,63 
433923,87 

X- n 

151771,47 
152012,83 

Y-n 

433824,16 
434053,24 

Lengte 

93,21 
291,08 

24-6-2009 16:08:28 



MOdel, Voorgeno-en ilctivitei.t 
t.ijet van lIQdeleigenechappen 

Modele 1genechap 

OmiIchr1jv1ng 
Veranewoordelijke 
Rekenmethode 
I40delgrenzen 

Ail.nge .... akt door 
~at8t inget-ien door 
Hodel aang~"w ... kt _t 

Orlgineel project 
Originele ~chrijvin9 
Gelmporteerd door 

DefJnit1et 
oefinitlef verklaard door 

Refe rentle:! .... r 
Gal referentiepunt 
Rekenperiode 
Stot 
zeezoutcorrecela 
Verkeeraverdell.ng zaterdag 
Verkeeraverdellng zondag 
'I'errelnruwheld 
Steekproetberekenlng 
Bllrekening ~t achtergrond 

GeoSTACKS Vl.l1 

VoorgenOMCn actlvleelt 
rnijdalll 
STACKS. 
1150750,00, 4))060,00) - (153)50,1)0, 435500,00) 

rnll~ op 19-1-~009 
rnijda. op 24-'-2009 
GeoSTACKS Vl_ll 

Niee "" toepa .. ing 
Nlee "" toepaasing 
Niet "" toepall.lng 

Niet " .. tOepaa"ing 
Niet "" toepil .. ing 

2009 
X: -9",00 y, ,U9,OO 
1- 1-1995 tot 31-12-1999 
HOZ, PMI0, S02 

• LV, 0,12, MV, 0.42, HV, 0,25 
t.V, 0,79, HV, 0.28, HV, 0,12 
0, 14 , .. 
" 

24-6-2009 16:08:34 



Model:Voorgenomen activiteit 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id Omschrijving 

01 Grid 

GeoSTACKS V1.11 

Maaiveld 

0,00 

HDef. Delta]( DeltaY 

Relatief 25 25 

24-6-2009 16:08:55 



r 

Re.ul~~ten voor modal: voorgenomen ~ctlvltelt 
Stot: PMIO - Fi:!n II tof Zce:'QutcorreCtl., 4 
Referentlej .. ar: 2009 

Identiflcatlo OIuIchdjvtng 

" Inrichtlngegrens 22,1 22.3 " " tnrlchcingsgrena 2),2 22,3 " " Inrichtlngagrena 23,6 22,3 " " Indchtingsgrfcllll 2),2 22.3 " " lnrlchtlngsgren. 22,1 22, ) " 
" Inrichtingegre ne 22,1 22,3 " '" " 10 MUf yanaf de ... 22,2 21 • ., " .. lIuren" .... 1 1 22.1 21.7 " " 2r!chomaewal " 21. 9 21 • ., " ., gdch"'lalle"'al , 21,9 21, ., " .. Bricheml ... al , 21,8 21, 7 " " Erich ..... w .. 1 , :11,9 21,7 " .. Hierling8."tc."t '" 21,1 21, ., U ., Mlerllng80straat " 21. 8 21,7 U .. Mlerling.eBtraat " 21.7 21.7 U .. Burens ... d S 22,4 22,) " 

GeoSTACKS Vl.ll 24-6-2009 8:03:01 



Re~lt~teD voor .adel" voorgen~n activitelt 
Stot, NOli - Stlk.tofdio%lde 
Iteferentlejur, 2009 

Ident1flcade ONchdjving Cone . (119/ .. '1 

" Inrlehtingsgren. 20,1 2Cl,l , 
" I nrichting.gren. lICl,1 "lO,1 , 
" Inrichtlngsgrena 20,1 20, t , 
" Indehtl ngsgrena 20,1 20,1 , 
" InricbtlDgBgren. 10,1 10.1 , 
" Inrichtingsgrena 110.1 20.1 , 
'" " 10 .. ter v.naf d. ... n.' n.' • 
" Suren." .. al , 19, • 19.8 • ., Erlch ..... e .. ai " 19. a 19,8 • 
" Itriehem&e .. al l 10,' 20,6 , 
" RrleheMllew.l , 20 . 6 110,6 • 
" Eric heJDBew.l , 19,6 19, , • ., MI "rllngB".tr •• t " 19.6 19,6 • ., Mlerllng.ettrpt " 19.' 19,6 • •• Mlerllng'l!ltrNt " 19.' 19 . 6 • 
•• Burens ... al S 20,1 20,1 • 

GeoSTACKS Vl.ll 24-6-2009 8:03:05 



R~Jlul~a~en voor MOdel: voorgeno.en aetivlteit 
Stol: PHI0 - l"ljn stol Zeuoutcorreetle, 4 
Referentie:lur, 2010 

Jdentlfle""t.1e Ooaschrljvlng Cone. 1).19/111'1 • ~ GumJl 

" Inriehting&grsn.ll 22,1 21.7 " " Inr.1ehtlnglJgunl 22,7 21,7 " " Inriehtlnglgren.ll 21.1 21.7 " " lnriehtlng~renl 22,6 21.7 " " Inrlehtlngl9r enl 22,2 21.1 " 
" Inriehtlngll9renl 22.1 21.1 " '" " 111 _ter v,,"n.a.[ de ... 21,6 21.1 n 

" ourense •• l , 21,S 21.1 n 

" Er:l.chemsewal " 21.4 21.1 n 

" Erichellllcwal , 21.3 21,1 n .. Ericheoaaswal , 21.2 21.1 n 

" Eriche ... e .,l , 21.3 21.1 n .. Mlerllng,sstraat " 21. 2 21,1 n 
~ Mlerllngeestrut " 21.2 21, 1 n 

" MlerlingssUrNt n 21.2 21.1 n .. oure nsewa.l 5 21.8 21.7 U 

GeoSTACKS V1.11 24-6-2009 11:24:42 



Resultaten voor model" 
Stor, 
Refllrentiejaar, 

Identl f Icatie 

" " " .. 
" .. ... " " " " 
" " .. 
" .. 
"' 

Voorgena.en activlteit 
N02 - Stlkstotdloxidll 
2010 

o.echdjving 

Inrlchtlngagrens 
I nr IChtingll9felUl 
lnrlchtingsgren. 
Inrlchtingagrlna 
Inrlchtlngsgrena 

lnrlchtingsgrene 
10 _ter v_ns£ de ... 
Burens ....... l , 
Eriche .. ew"l ,. 
BriehefUewal , 
ErlchelNlewal , 
Kdchemse" .. l , 
Mlerlingaeatrut " Mler11ngsestroat " Mlerllngseatraat " 
Durenaewill 5 

• ,. Grena 

19,0 19,0 • 19,0 19,0 • 19,0 19,0 • 19,0 a,a • 19,0 19,0 • 
19,0 19,0 • 11, , 11, , • 18,8 18,8 • 18,8 18.8 • n.!> a.!> • 
19.5 19.5 • 18, , 18.' • 18.1 11.' • 18,1 18.1 • 11.1 11,1 • 
a,o 19,0 • 

GeoSTACKS V1.11 24-6-2009 11 :24:48 



R.sultatc!l'l voor lIIOdel" 
Stat, 
ReCercntiejaa.r: 

ldentl~icat1e 

" " " " " 
" '" " " " " .. 
" " ., .. 
" 

GeoSTACKS V1.11 

voorgonomen actlvitei t 
PMIO • Pi:!n Itor zeezoutcorrectie: 4 
2015 

OIuchrijving 

Inrichtingsgrens 
Inrlchtingagrens 
Indchtlngagrentl 
Inrlchtingagrens 
Inrlchtlngagrens 

Inrichtingsgrens 
to .. t.r va~r de .... 
eurensll"al • Br1chelll8e"al .. 
Erlchemst"al , 
Erich .... "sl , 
Erichllllllle".l , 
"tsrlingseattaat " Hierllng8estr8at " MI.rling,.Straat " 
Burens .... l 5 

21. 1 20,7 " 21.7 20,1 U 
22,1 20,1 " 21.6 20,1 " 21.2 20,1 " 
21,1 20,7 U 
20,5 20,0 • 20,4 20,0 " 2O,) 20,0 • 20,2 20,0 • 
20,1 20,0 , 
20,2 20,0 • 20,1 20,0 , 
20,1 20,0 , 
20.1 20,0 , 
20.8 20,7 • 

24-6-2009 11:25:07 



Resultaten voor model: 
StOf, 
RcCerentiejaar: 

Identificatie 

" " " .. 
" .. 
'" " " " " .. 
" ., 
" .. 
" 

GeoSTACKS V1.11 

Voorgeno.en actlvlteit 
NO:! - Stikatofdloxidll 
liltS 

o.achrljving 

Inrichting.grena 
Inriehting~rena 
Inrichtingagrena 
Inrlchting~rena 
Inrlchting'9r~a 

InrJehtJngsgrens 
III ~ter vanat de . ., 
Burenae .. al 1 
Krtche ... ewal " Brichemaewal , 
BrJchemacwlIl , 
£rieholllllcwal , 
Mierllngaoatraat " Mler1Jngaeatraat " Mlerllnga .. tra.t " 
Burenae"Oll 5 

• > Orene 

16.1 IS,) • 16.1 16.] • 16,) 16.) • 16.1 16.) • 16.1 16,) • 
16.1 16.3 • IS,O 16,0 • 16.2 lS,2 • 1S,2 16.2 • 16.5 16.5 • 
16.5 16.5 • 16.0 16,0 • 16.0 IS,O • 16.0 16.0 • IS.O 16.0 • 
16,1 lS.l • 

24-.6-2009 11:25:11 



r 

r 

r 

I 

r 
lIe.ulteten Yoor model,; 

Sto!, 
Referentiejaar; 

tdentlflc",tle 

" " " " " 
" '" " " " " 
" " .. ., .. .. 

GeoSTACKS V1.11 

voorgenQmen actlvitelt 
rMIO - Fijn ato," ZeezoutCQrrecti., 
2(120 

OaI8chrljdng cone. [vg/,.'l f ~ Grillna 

Indchtingagrene 10,2 19,8 • InrJchting8grena 20, , 19, a • Inrlchtlngagrena 21,1 19.' " tnrichtingagren8 20,1 19, a • InrlchtlngBgrena 20,1 19, a • 
Inrlchting8grene 20,2 19.8 • 10 -ersr vanaf de ... 19, , 19.1 , 
Burenaewaol , 19,5 19,1 , 
Erichemsewal ,. 19,4 19.1 , 
Erlche""e ... l , 19,1 19.1 , 
Erlehe ... , .. .,l , 19,2 19.1 , 
Er.lchelloew;d 1 19,3 19,1 , 
Mlerllng8eetraat " 19,2 19.1 , 
"letling_estraat " 19,2. 19,1 , 
Ml,rllng8eatraat " 19,2. 19.1 , 
Burenee ... ' , 19, , 19,8 , 

24-6-2009 11:25:22 



B!.jlage V Alternatief 1 

8.4707 -201Z5-06.(19 



HOdel:Alternatier 1 
Groep:hoofdgroep 
loijst van Puntbronnen. voor rehn_tlme Lucht.kvaUt_it - STACKS. 

o..ehrijvlng Hooge_ Maaiveld lloer. 

, Emlsslepunt , 5,00 0,00 Relatie f , e",lss1epunt , 5,00 0, 00 Reh,tief 
C e.lasiepunt , 5,00 0, 00 Relatief , EIlisdepunt , 5,00 0,00 Relatier , l::mJ.ssiepunt , 5,00 0, 00 lI.ehtler 

, Erdssiepunt , 5.00 0,00 Relatief 
G Eaissiepunt G 5.00 0,00 RCllatlef 

" Ellhsiepunt " 5.00 0,00 Reistief 
Silo ' S Vullsn silo's veer 8,00 0,00 Retstle f 

'" Geltenhoudcri1 5 , 00 0,00 Relatief 

GeoSTACKS V1.11 

Inw.dl_m. Uie.diam. Eais 002 

1.85 1. 95 0, 00000000 
2.39 2.49 0,00000000 
2,U 2, 4 9 0.00000000 
1.85 1. 95 0.00000000 
2.00 2.10 0.00000000 

2,,",, 2.72 0,00000000 
2,,",, 2,72 0,00000000 
4.17 4, :n 0,00000000 
1. 00 1.10 0,00000000 
O. SO 0.'0 0,00000000 

24-6-200916:10:58 



Model:Alternatief 1 
GrQep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenrnethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id Ernis PMIO Ernie S02 Ernis Benz Ernis BaP Ernis CO 

A 0,00000341 ~,OOOOOOOO 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
B 0,00000607 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
C 0,00000842 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
D 0,00000582 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
E 0,00000643 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 

F 0,00000988 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
G 0,00000748 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
H 0,00000403 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Silo's 0,00QOO167 0 , 00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
BU 0,0000012-. 0,00000000 '1., 00000000 0,00000000 0.0000000'1 

GeoSTACKS V1.11 

Ernis Pb Bedrijfsur Flux Warrnte Gasternp 

0,00000000 0760,00 1,28 0,04 293,00 
0,00000000 8760,00 4,70 0,05 293,00 
0,00000000 8760.00 4,15 0,05 293,00 
0,00000000 8760 , 00 4.,77 0,05 293,00 
0,00000000 8760,00 '1,52 0,05 293,00 

0,00000000 8760,00 4,60 0,05 2~3,OO 
0,00000000 8760.00 4,39 0,05 293.00 
0,00000000 B760 , OO 4,17 0.04 293,00 
0.00000000 156,00 O,~O 0.00 285,00 
0,'10000000 8760.00 4,00 '1,00 28S,OO 

24-6-2009 16:10:58 



Model:Alternatief 1 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, v~~r rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+ 

Id %N02 x y 

A 5,00 151813,22 433915,66 
B 5,00 151804,01 433885,71 
C 5,00 151810,92 433831,80 
D 5,00 151815,07 433797,25 
E 5,00 151895,97 433807,52 

F 5,00 151890,09 433850,49 
G 5,00 151887,15 433870,33 
H 5,00 151873,93 433923,59 
Silo~s 5,00 151782,02 433842,37 
BU 5,00 151977,00 433971,00 

GeoSTACKS V1.11 24-6-2009 16:10:58 



Reaultaten voor .adeb, 
Sto(, 
Referentie1aaT' 

IdentHicilth 

" " " .. 
" 
" .. , .. ., ., ., 
•• 
" ., ., .. 
., 

GeoSTACKS V1.11 

Alternatie! 1 
PHIC - I"i:ln nor 
2009 

o.schr1jvlng 

Inrlchtlngsgrens 
Inrlehting8grene 
Inrichcingagrena 
Inrichtlngagrene 
Inrichtingegrene 

Inrichtingegrene 
10 meter Vilnil! de .., 
Burense"ill 1 
&r tcll81118swill ,. 
&richeJlUle .... l , 
ErichenIBe ... al , 
Eriche ... e ... ool , 
Hierlingsestroilt " Mierlingseetraat " Mieriingeeetr.at " 
Burenae"ill , 

zeezoutcorrectie, 4 

Cone. 111g/ .. '] ... arena 

:U.B 22,) " 23.11 22.3 " 24. B 22.3 " 23.' 22.) " n.8 22.] .. 
22.7 22.3 .. 
22.2 21,7 " 22.1 21.7 " 21. II 21.7 " 21. II 21.7 " 
21. B 21.1 " 21. II 21,7 " 21. 7 21.7 a 
21.7 21.7 U 
21.7 21.7 U 

22.4 22,3 U 

24-6-2009 8:04:04 



r 
I 

r 

r 
I 

Resultst"n VQOr model: : 
Scot : 
Refercntlejaar, 

Identlflcatle 

" " " .. 
" .. 
'" " " " " 
" " " " .. .. 

GeoSTACKS V1.11 

Alternatl.et 1 
NOl • Stiketofdioxide 
2009 

Jnrlchtlngsgrena 
Inrichtingsgren. 
Inriclleingfl9rene 
Inrlchtlngsgrene 
Inrichtingsgrene 

Indchelngfgrena 
10 .. tor yanaf de ."" Burenuflwal 1 
Erich, ... , ... l " Bricheftloewal , 
Erlch(!mBowal , 
Kriche .... wd 1 
Hlerl ing88str.at " Mlerllngeoetraat " HlerlingBo.traat " 
Bure ....... l S 

10,1 20,1 • 20,1 20,1 • 20.1 10,1 • 20.1 10,1 • 10.1 20,1 • 
20.1 10,1 • 19.6 19, (; • 19,8 19, II • 19.8 19,8 • 20,6 20 . (; • 
20.6 10,6 • 19,6 19,6 • 19.6 19, (; • U,6 19, (; • 19,6 19, (; • 
20,1 20,1 • 

24-{j-2009 8:04:07 



ReBultaten voor model" Altern.tie! 1 
8tol, PMIO· I'ljn nof Zeezoutt:orrect ia, 4 
Re1"rentieja,u: 2010 

fdentlficatle OmBchrijvlng Cone. [1>9''''1 AG [\19/111' J • > Grena 

" Inrlchtingagrena 22.2 21,7 " " Inrlclltingagrana 23, ) 21.7 " 03 Inrlchtlngagrenll 24.3 11,7 " " Inrlchtlng.lguna 23.1 21,7 .. 
" lnrichtingegrena 21.2 21,7 " 
" InrJchtlngsgren. 22.1 21,7 " . ." " 10 meter vanat da .." 21,6 21.1 U 

" Buren,ewal , 21. S 21.1 U 

" ErichelllO .... l " 21.4 21,1 U 

" Srich .... ew;'Il , 11.1 21. I U 

" Erichemo" .. al , 21.2 21.1 U 

" Erlcheqowal 1 21 . J 21.1 U 

" MierlingBeatr.at " 21.2 21.1 U 

" Hi.rling.aatr.at " 21.2 21.1 U .. Hlerlingacatr.at " 21.2 21,1 U 

., Burenae ... 1 , 21.8 21.7 " 

GeoSTACKS V1.11 24-6-2009 11:26:20 



r 

I 

Result.ten VOO~ model : 
Sto[, 
Referentlejaar: 

IdenU(ieatie 

" " " .. 
" 
" '" " " " " .. 
" .. 
" .. .. 

GeoSTACKS Vl.ll 

Alternnie! 1 
N02 • Stiketofdloxide 
2010 

o.chrljving 

Inr ichtlngtgrene 
Indc:htlng~ten. 
Inrlc:htlngegnne 
I nrlchtlngsgrene 
lnriehtlngegrene 

Inrichtlngsgnne 
10 seter va~r de ... 
Burense.,.l , 
Rriche",.ews l " Eriche"'.e .... l l 

Rdchemee .. al , 
Edchellllu::w81 1 
"lerlinges ....... t " "letling,eatraat " Mletling ••• trae .. " 
8urellilewd 5 

19,0 19,0 , 
19.0 19,0 , 
19,0 19.0 , 
19,0 19,0 , 
19,0 19,0 , 
19,0 19,0 , 
18,7 18.7 , 
18,8 18,8 , 
11 ,8 U .8 , 
19 , 5 19,5 , 
19 , 5 19 , 5 , 
18,7 18,7 , 
lB,7 18,1 • 18,1 18,7 • 18,1 18,7 , 
19,0 19,0 , 

24-6-2009 11:26:23 



Resultaten VOOlC lIIOdel, , 
Sto! , 
RefelCfmtiejaar, 

IdentHicetie 

" " " " " 
" '" " "' " " 
" " "' ., .. .. 

GeoSTACKS Vl.11 

Alte lCnathlf I 
!'MIO • 1'1jn etof 
201S 

Inrlchtlng89rcne 
Indc:ht1ngll9rene 
InlCic:htingegreaa 
InlCic:htingeglCene 
I nriChtingll9cene 

Inrichtingegrene 
10 ~telC venaf de ""9 
Buren""'al , 
Brichemae,,"1 " Brlchemse .. el , 
zrichelll8e"lIl , 
E.rich ........ 1 1 
Mierllngsestrllat " Mierllngsestraat " Mierllngsestra.at " 
Buren'eval 5 

ZeezoutcorlCectie, 4 

Conc. (1.>9/ .. '1 

21,2 20,7 " 22,3 20,1 " 2),3 20,7 " 22, I 20.7 n 
21.2 20.7 " 
21.1 20,7 " 20,5 20,0 , 
20,4 20,0 , 
20,3 20,0 , 
~O, 2 20,0 , 
20.1 20,0 , 
20,2 20,0 , 
20,1 20,0 , 
20,1 20,0 , 
20.1 20,0 , 
20,8 20,1 , 

24-6-2009 11 :26:32 



r 

Rl'!lult ... ~en voor model:: 
Stof, 
R,fercntieja"r: 

Ident i flcat II! 

" " " " " 
" 'og " " " " 
" " ., 
" .. .. 

GeoSTACKS V1.11 

Al t ern.tief 1 
N02 • Stiketofdloxide 
201S 

OIMchE"ilving 

Inrlchtingagrenl 
Inrlchtlll989r .... 
Inrichcing.grens 
Inrichrlngsgrens 
Inrichting.grens 

Inrlchtlngagrens 
10 -ater venar de .., 
Burensewal , 
Eriche ... e ..... l " Krichell\lle ... al , 
Er1che1flBewal , 
I::rlch8!N!ewal , 
Mierlingse.traat " Nierling ••• tr"at " HierUng •• strNt n 

Burensewal !I-

16.3 16,3 , 
16. ) 16,3 , 
16,3 16.3 , 
16.3 16, ) , 
16,) 16 ,3 , 
16.3 16.3 , 
16,0 16,0 , 
16,2 16.2 , 
16,2 16,2 , 
11>,5 16,5 , 
16,S 16,5 , 
16, I) 16,0 , 
16,0 16,1) , 
16,0 16.0 , 
16.0 16,0 , 
16,) 16,) , 

24-6-2009 11:26:36 



Re8ul tstan voor -:>del" 
Stot, 
Re!erentiejailr , 

Identi!lcatle .. 
" " .. 
" 
" '" " ., 
" .) 

•• 
" •• ., 
•• 
" 

GeoSTACKS V1.11 

Alternathf 1 
PMIO • rijn etot 
2020 

o.schrljving 

Inriehting&gren. 
Inriclttlngll9rell8 
Inrichtlng8grena 
fnriehting.grana 
Inrichtlngegl:_ 

Inrichtingegren8 
10 .eter van.t de .., 
Buren.ewal , 
Er lche.olu!w.l " Erlckc ..... ewal , 
Brlckcmaewal , 
I(riche""ewal , 
Mterling.a~tr •• t " Miarlingeeetrant " Ntarlingeestreat " 
Burenaew.l , 

Zeezoutcorrectie, 4 

conc. 11>9/"'1 

20,3 19.1 • 21.4 19,1 " 22, 4 19,' a 
21,2 19,' n 
20,3 19.' • 
20,2 19,' , 
19,6 19.1 , 
19,5 19.1 , 
19,4 19,1 , 
19,) 19.1 , 
19,2 19,1 , 
19, J 19.1 , 
U,2 19.1 , 
19,2 19.1 , 
19,2 19,1 , 
19,9 19, • , 

24-6-2009 11:26:49 



Raau I ta efl;n voor model: : 
Stof: 
Refereneiejaar, 

r 

J l~nt1ficatie 

"' " " " " 
" ... " " " " ,. 
" " " .. .. 

GeoSTACKS Vl.l1 

Aleer-natlef 1 
N02 - StlkltOfdioxlde 
2020 

o...Chr ijving 

Inrichting&grena 
Jnrichting&grena 
Inrichtlngagrena 
Inrichtingagrena 
Incicheingegnne 

Inrichcingagr"nll 
10 Meter vanaf de .og 
Bu"aneewal 1 
Krl.che1lllle"al " BdchCfllse"al , 
Rrichelllse"al , 
Ericherue"al 
Mierlingaa.traat " Mlerllngaeltraat " Mierllngaeltraat " 
Burenae...,l S 

Cone. 1\>9/111'] 

14,0 14,0 , 
14,0 14,0 , 
14,0 14,0 , 
14,0 14,0 , 
14,0 14,0 , 
14,0 14,0 , 
U.8 13,8 , 
1],9 1],9 , 
D,9 n,9 , 
14,1 14.1 , 
14,1 14,1 , 
13,8 n,8 , 
13,8 13,8 , 
1],8 D,8 , 
13.8 13,8 , 
14 ,0 14.0 , 

24-6-2009 11:26:51 



B[jlage VI Alternatief 2 en 3 

6.4707·20125·06·09 



Model:Altcrnatief 2 en 3 
Creep, hoofdg[oep 
Lijlt van Puntb[onnen, VOO[ [eken~thode Luchtkwaliteit • STACKS_ 

OIo.echri:lving Hoegte Maa iveld HOe!, 

• EIIilsiepunt • 4,JO 0,00 Rehtief , EIo188lepunt , 4,30 0,00 Relatld 
C l!aiealepunt C 4,30 0,00 RelatteC 
D t.ieaiepunt D 4,]0 0,00 Relatlef , Kailaiepunt , 4,30 0,00 Rebtlef 

, E!rlsslepunt , 4,lO 0,00 Relatiet , Ell.iBsiepunt , 4,30 0,00 Rebtle! , Elalesiepunt , 4,10 0,00 Rebtie! 
SilQ'II Vullen allQ'. voer 8,00 0,00 Relatiet 

" Galtenhouderij §,OO 0,00 Rele.tief 

GeoSTACKS Vl.ll 

Inw,dIe., Ult,dia~, 

1, !10 2,00 0,00000000 
2,50 2,60 0,00000000 
2,50 2,60 0,00000000 
1,90 2,00 0,00000000 
2,00 2,10 0,00000000 

2,70 2,80 0,00000000 
2,70 2,80 0,00000000 
2,00 2,10 0,00000000 
1,00 1,10 0,00000000 
0 , §O 0,60 0,00000000 

24-6-200916:11 :38 



~cl,Altcrnaticf "" 
, 

Groep: hooMgroe-p 
Lljn vlln Punl:bronnen , "W r"ken_thode l.uchtkwaUte l t - STACKS' 

" .. " PMIO Balb S02 iais Benz ~l. , .. .... '" Enl1. Pb Beddjhur ,,~ Wante ca.temp .. -_. _. -... _ .. _. -.. ---_ .. _ .. _. ---_ ... _. --_. _ .. ---_ .. -_ .. ----------. -_. _. _. -.-. -- -_. -- --- --_. -_. ----------- --.. -_ ... --. -_. 
• 0.00000344 0.00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0.00000000 8160.00 4.21 0,04 293,00 

• 0,00000601 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0.00000000 8760,00 4 ,27 O,Ot 293,00 
C 0,00000842 0,00000000 0,00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1760,00 .,29 0,04 293,00 
D O,OOOOO§82 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 8760,00 4,69 0.05 293,00 , 0,00000641 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0.00000000 1160,00 4,75 0,05 293,00 

, 0,00000\188 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0.00000000 0.00000000 8760,00 4,32 O,Ot 293,00 , 0, 0000074 B 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 8760, DO 4,12 0,04 2n,OO , 0.0000040l 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,(10000000 8760,00 4,04 0,04 291.00 
SUo's 0,00000167 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 156,00 0, 10 0,00 28S,OO 

'" 0 , 00000124 0,00000000 0 , 00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 8"60,00 4 .00 0,00 28S,OO 

GeoSTACKS Vl.11 24-6-200916:11:38 



r 

I Mode1:Alternatief 2 en 3 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Luchtkwa1iteit - STACKS+ 

Id %N02 x y 

A 5,00 151813,22 433915,66 
B S,OO 151804,01 433885,71 
C 5,00 151810,92 433831,80 
D 5,00 151815,07 433797,25 
E 5,00 151895,97 433807,52 

F 5,00 151890,09 433850,49 
G 5,00 151887,15 433870,33 
H 5,00 151873,93 433923,59 
Silo's 5,00 151782,02 433842,37 
BU 5,00 151977,00 433971,00 

GeoSTACKS V1.11 24-6-2009 16:11:38 



Reeult4ten voce -odel"~ 
Stot: 
Re!erenttejaar: 

IdentlUeacie 

" " " " " 
" '" " "' ., 
" .. 
" " " .. .. 

GeoSTACKS VI. 11 

Alternatief 2 en 3 
PMIO - Ujn no! 
2009 

0I0I8ehrljvtng 

Inrichtlngll9ren• 
Inrlchtingll9ren. 
Inrichtlngll9re ... 
Inrlchtlngegre ... 
Inriehtingagre ... 

Inrichting·9re~ 
10 ~ter vans! de .... 
Surensowal 1 
Briehe .... ew.l " Erichemaewal , 
Erlchemsewal , 
BrlchelMewal , 
Mi.rlingse,tra4t " MierUng ... tr .... c " Mlerlinga •• tr44c " 
Burensewal 5 

Zee~o\'tcorrect'o, <4 

Cone. [1.'9/11'1 I > Gren. 

22.8 22.1 " 23.8 22, ) " 25,5 22.3 " 2),9 22.3 " 22, e 22,) .. 
22.1 22,) .. 
22,2 n,1 " 22,1 n,1 " 21,9 21,7 " 21,9 21,7 " 
21,8 21, 7 " 21.9 21.7 " 21.7 21,7 U 
21.8 n,7 U 
21,7 21,7 U 

22,4 22,) " 

24-6-2009 8:04:37 



r 

r 
I 

ReBultaten voor model" 
Stef, 
Referentieja.ar : 

Identifi"at.i" 

" " " " " 
" ". " " ., 
" 
" " " ., 
" .. 

GeoSTACKS V1.11 

Alterna.tie! 2 en 1 
N02 - StlkBtotdloxide 
2009 

o...chrljvlng 

Jnrlchtlng-srena 
Inrlcht ingegren. 
Inr lehtlngltgren. 
Inrichtingltgrena 
Inrichtlng~ron. 

lnrlchtlngrogrena 
10 .eter vanaf de . .. 
BUl;'e"" ... a) I 
8rlcheDlse .. al ,. 
Sriche!llsewal I 

Rrlchem"4!w.l , 
sr ieh ... ,,, .. ,,l I 
Mlerliug ••• tuat " Mlerlingaeatraat " Mlorlingaeatraat " 
Burena ... al S 

Cone;:. [pg/ .. 'l • ~ Grene 

20,1 20,1 , 
20,1 20,1 , 
20,1 20, 1 , 
20,1 20,1 , 
20,1 20,1 , 
20,1 20,1 , 
19. /; 19,6 , 
U, S 19,1 , 
19 ,8 19.8 , 
20 ,6 20,6 , 
20,t. 20,6 , 
19,6 19.6 , 
19,6 19.6 , 
19,6 19,6 , 
19,6 19.6 , 
20.1 20,1 , 

24-6-2009 8:04:40 



R.aultat .. n voor model :: Alternatief 2 en ) 
Stot: PM10 • P1jn stor zeezoutcortecti e: 4 
Re(erentiejaar: ZOIO 

Jdentlflei1tte o-chrijving COne. (1Jg/.> J AG 1Il9f .. ' J • ,. Grena 

" Inrichtingagrens 22,2 21.' " " Inrichtlngagrell8 2),2 n .' " " Inrichtingagrell8 24,9 21.' " " Inrichtingquna 2), 1 21.7 " " Inrichtlnglguna 22.) 21.7 " .. lnrichtingagrenl 22,1 21, , " ... " 10 ... ter va~f de . ., 21,6 21,1 n ., B\lrena .... a1 1 21,5 21,1 n 

" grich""",e"al " 21,4 21,1 n 

" BdchelllSew .. l , 21.) 21,1 " 
" Kriche"",ewal , 21,2 21,1 n ., Erlch .. "",ewal 1 U,J 21 ,1 n 

" Mhrlingaeltrast " 21,2 21, I " ., M1erllngacstraat " 21,2 21,1 n •• Hierl ingsestrlUlt " 21. 2 21,1 n 

" Bu.reraewal 5 21, e 21,7 " 

GeoSTACKS V1.11 24-6-2009 11:28:35 



Reaul~ten voor MOdel" 
Stot: 
Referenri'ja,:ar, 

Ident1f:1eatie 

" " " " " 
" ... " " " " .. ., .. 
" .. .. 

GeoSTACKS V1.11 

Alternatle! 2 en 1 
N02 - StJk'tOfdloxide 
2010 

OIIgehrljvlng 

Inrichting8grone 
Inrichting8gcens 
lnrlchrlng.grena 
lnrichtingagren' 
Inrichtlngsgren, 

Inrichringagrena 
10 ... ter v,:anaf de ... 
Buren'ew.l 1 
B.riche1ll8ewDl " Brict.eftl8ewal , 
ErlcheIQlllw.l , 
Eriche..aewal , 
Mferlings.atraat " Mierlingaeatraat " Mlerling,eatraat " 
8urenaewal 5 

Cone. Ivg/III'J AG 1\19/111' J • :> Gren8 

\9,0 19,0 , 
19,0 19,0 , 
19,0 19,0 , 
19,0 19,0 , 
19,0 19,0 , 
19.0 19.0 , 
18.7 11.7 , 
Lt.8 U.8 , 
18,8 U.8 , 
\9.S \9.5 , 
19,5 19. Ii , 
lB.7 IB,7 , 
lB.7 lB,7 , 
11,1 18,7 , 
1B,1 18.7 , 
19,0 19,0 , 

24-6-2009 11:28:37 



Rc.ul~tan voor =odel: 
Stot: 
Rflrarenti ejDar : 

Idencl!icatie 

" " " .. 
" 
" '" " " " " 
" " .. ., .. .. 

GeoSTACKS V1.11 

AlternDtie! 2 en 3 
PHlO • Vijn eto! 
201$ 

Omschrijvlng 

Inrlchtingaguns 
tnrlcht ingsgrens 
tnricht ingegrena 
Inrichtingsgrena 
Inrichcingagrena 

InrJchtJngegrena 
10 Meter vanat de .., 
Burenaew"l , 
Erlch ..... wal " Srlche .... wd , 
Itrichclll8ewal , 
Er ic;hemeewal , 
MI.rllngaaatr,at " Miarllng .. atnln " Mlerllngaestraat " 
Burensewal 5 

Zee~outcorrectJe: 4 

21,2 20,7 " 22,2 10,1 .. 
n,9 20,1 " 22,1 10,7 " 21. 3 10,1 " 
21,1 10 ,1 " 20,5 20,0 • 20,4 10,0 " 20,3 10,0 • 20,2 10,0 • 
20,1 10,0 , 
20,2 10,0 , 
20,1 20,0 , 
20,1 10,0 , 
20,1 10,0 , 
10,' 20,7 , 

24-6-200911:28:51 



Resultaten voor .adel" 
StOl, 
Refer.uti.jaar-, 

ldent.1tieatie 

" " " " " 
" .,. " " " " 
" " " " " .. 

GeoST ACKS V1.11 

Alternatie! 1 en 3 
MOl - Stikatofdioxlde 
lOIS 

OIIeehrijvlng 

Inricbtlngagrena 
Inrlchtingagrena 
Inrichtlngsgrens 
Inricht ingagrenll 
Jnrlchtlngegrens 

Inrlchtlngsgrens 
10 ~ter valla f de .., 
9urenuewal 1 
gr-:lchelllS!lwal '" Eriche",uwal , 
8r-iche"'flewal , 
Eriche",aew .. l 
Mierlingae.tr.at " Mierllng ••• tr .... t " Mierlingsestra .. t " 
Burenllewal , 

16.3 16.3 , 
16.3 16.3 , 
16.3 16.1 , 
16.1 16.3 , 
16,1 16.3 , 
16.1 16.3 0 
16.0 16.0 0 
16,2 16,1 0 
16,2 16.2 , 
16,5 16.5 , 
16.5 16.5 0 
16,0 16,0 0 
16,0 16.0 0 
16,0 16.0 0 
16.0 16,0 0 

16,] 16,] 0 

24-6-2009 11:28:53 



ReGultaten voor model" 
Stof, 
Referen t 1ejaar , 

IdentiHcatie 

" " " " " 
" '" " " " " .. 
" " " .. 
•• 

GeoSTACKS V1.11 

Alternatle( 2 en 1 
PMIO - Fijn atol 
2020 

ClJIIGchrljvlng 

Inrlchtingagrena 
Inr!chtingegrena 
Jnrlchtlngagrena 
Inrlcheingegrena 
Jnrichtingagrena 

Inrlchtingagr.na 
10 .ater vana! de ... 
Bur enaewal , 
Erich_ewa l " Er ichem.ewa 1 , 
Er1chelll8ewal , 
!>rlchl!lIIBewal , 
Mieriingaeeeraat " Mil!rllng.eutraat " Hi e r linge.etr.ae " 
8urenacwal , 

zeezouteorrectie , "' 

COIl<;l. [1>9'''') • > Grena 

20,1 19,8 • 21.) n,8 U 
21,0 19,8 " n,' 19,8 " 20,0( n,!! • 
20,2 19,8 • 1'J,6 19.1 , 
n, S 1'J,1 , 
19, ( n,l , 
n,) 1'J,1 , 
19.2 19.1 , 
n,) 19,1 , 
19,2 n,l , 
n,2 19,1 , 
19,2 19,1 , 
19, g n.!! , 

24-6-2009 11:29:08 



Rceultatcn voor JQO(\cl:, 
Sto!, 
Rcfcrcntiltja.ar: 

Ieant! t ic:atic 

" " 03 ,. 
" 
" . ., " " " " .. 
" .. ., .. .. 

GeoSTACKS Vl.l1 

Allltrnath! 2 en 3 
N02 • St1kstofdl.oxlde 
2020 

()qc:hrilving 

Jn~ic:hting'9~cn. 

Jnric:htlng'9ren. 
Jnrichting'9~en. 
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