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Samenvatting 
PEKA Kroef B.V. is een aardappel- en groentenverwerkend bedrijf. Het bedrijfsbeleid 
richt zich op een groei van de productie naar 150.000 ton eindproduct per jaar en am dit 
te kunnen bereiken moet er een derde fabrfek gebouWd 'ftK>roon. l.b.v. de verwerking 
van de btj de eigen process en vrijkomende organische reststromen (zetmeel, seMien 
e.d.) is PEKA Kroef B.V. VOOl'nemens omeen vergisfinginstalfatie met bijbehorende 
digestaatverwerkmg te realiseren. Door de bouw van de vergistingfnstaUaUe zaJ PEKA 
Kroef B.V. in staat zijn uit haar eigen organtsche reststromen voor een groot gedeeHe in 
de eigenenergrebehoefte te voorzien d.m.v. het verbranden van he! geproduceerde 
biogas in biogasrnotoren (WKK's = warmtekrachtkoppeling) en in stoomketels. 

De Iocatie Beukenlaan 62, 'Naarop de vergistinginstallatie is gepland, is tot op heden 
gebruikt voor landbouwactiviteiten. De gebouwen van de voorma1lige veehouderij zijn na 
aankoop door PEKA Kroef B.V. gesloopt en de Iocatre is in afwachting van de reaffsatie 
van de vergistinginstallatie tijdelijk ingericht als weiland. De Iocatie figt direct tegenover 
het huidige aardappe-f- en groentenverwerkend bedrip van PEKA Kroef BV. Op ooze 
Iocatie wordt ook een nieuwe ammoniakkoelrnstaUatie voorzien om een deel van de 
bestaande koertnstallaties te vervangen en om de uitbre:id~ng van de productfe van 
koeling fe kunnen voorzien. 

Voor de beoogcle uitbreiding van de rnrichting van PEKA Kroef B.V. zaf een 
bestemmingsplanherziening worden doorgevoerd en zal een Wm-(revisie)vergunning 
oorden aangevraagd. 

De oprichting van een inrichting bestemd vom het bewerken, verwerkerr of vernietigen 
van dierfij<e of overige organische meststoffen, groenafval en GFT, niet ziJnde 
gevaarlijl<e afvalstoffen, met een capaciteit van 100 ton per dag is vol gens het Bestuit 
milieu-effectrapportage 1994 (BeskJit m.e.f.), een zogeheten m.e.r.-beoordelingsplichtige 
activ iteit (D-lijst, categorie 18.2). Er Vo()rdt zekerheidshalve vanuit gegaan dat het in 
procedure te brengen bestemmingsplan (een planfiguur dat 'M)rdt genoemd tn kolom 3 
van voormelde categorie 18.2) kaderstellend kan zijn veor de aan te vragen Wm
vergunning (welk beslun is begrepen onder de omschrijving in kolom 4 van voormelde 
categorie 18.2) voor wat betreft de vergistinginstalfatie. Het is om die reden daf er ten 
behoeve van de bestemmingsplanherziening een plan~MER wordt opgestefd, waarvan 
het voorliggende document (mede) het resu~aat is. 

Wat betrefi de beoogde vergistinginstallatre bestaat er een zogeheten (besluit)m.e.r .• 
beoordefingsplicht voor de aan te vragen Wm-vergunning (d~t besluit is namel.jk 
begrepen onder de omschrijving. in kolom 4 van voormelde categorie 18.2). Het 
voorliggende document vormt tevens de input (de m.e.r.-beoordelingsn01itie) op basis 
waarvan het bevoegd gezag (college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Uden) dient te besfissert of er ten behoeve van de Wm
vergunnrng(procedure) af dan niet een besfuit-MER moet IM)rdEHT vervaardigd. 

Behoudens de- vergistinginstaHatie, zijn de overige- onderdelen van de morgenomen 
u~tbreiding van PEKA Kroef B.V. (zoafs de realisatie van fabriek 3 en de 
amrooniakkoeftnstallatie) niet begrepenonder de werkingssfeer van het Besruit m.e.r. 

De uitbreiding van de inrichting met een vergistinginstallatie is gekoppeld aan de 
uitbreiding van de productiecapaciteit naar 150.000 ton eindproduct perjaar. Beide 
ontwikkelingen zullen samen worden gerealiseerd. De vergisfinginstallatie btedt twae 
grote voordelen, Het befangrijkste voordeel is getegen in het feft dat door de 
vergistinginstallatie groene energie voor eigen gebruik IfJOrdt geproduceerd, waardoor de 
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energie-inkoop per ton product vergaand gereduceerd 'M>rdt Daarmee zorgt de 
vergistingrnstallatie ook voor een blijvende versterking van de rentabmteif van het bedrijf, 
nu het bedrijf minder afhankeiJk zal zijn van externe energiel'everanciers. PEKA Kroef 
BV ViIOrdt daarmee ook minder gevoelig voor de effecten van de in de toekomst 
verwachte blijvende stijging van de energieprijzen. Een tweede voordeer houdt verband 
met het feit dat minder organische reststromen behoeven te worden afgevoerd over de 
wag. Immers, deze reststromen worden vergist tn de installatie. 

Door de realisatie van de vergistinginstalilatie ~n combinatie met de uitbreiding van de 
productis wordt het prtmaire energieverbruik van 5,7 GJfton eindproduct verminderd met 
2,1 GJ/ton eindproduct, ofwel een reductie van 37% en daf is een zeer grote reductie. 
Door daze reductie is de energie-inkoop in de situatie bij ingebruikname van de 
vergistir'iginstallatie gekoppeld aan de toename van de productiecapaciteit tot 150.000 
ton nagenoeg gelijk aan de energie-inkoop in de autOnome situatie (95.000 ton 
eindproduct per jaar). 

Voor de voorgenomen vergistingactiviteit als Zodanig is een aantal alternatieven 
beschouwd. Van de beoordeelde alternatieven is aileen het handhaven van de huidige 
situatie voor PEKA Kroef B.v. een uitvoerbaar alternaUef, maar door de stijgende 
energieprijzen wordt hierdoor de rentabiliteit van het bedrijf verminderd en zal de 
concurrentrepositie verslechteFen. De afzet van de organische reststromen naar derden 
brengt een bepaalde onzekerheid met zien mee. De afvoer naar derden van de grote 
stroom aan organische reststromen is geen wenseltjke optie meer voor PEKA Kroef BV. 

Een beoordeling van de voorgenomen ontwikkelingen aan het geldend rurmtehjk beteid 
is opgenomen in het baslemmingsplan "VerwerKrngsbedrrif rand- en tuinbOuwprooucten 
PEKA Kroef B.V." Geconcludeerd wordt dat de voorgenome-n ontYJikkefingen 
planologisch aanvaardbaar ziln op de voorgenomen Iooatie aan de Beukenlaan 62. 

Van de voor de omgeving bepalende miUeuhyglenische aspecten is geur op grond van 
de VNG-publicatie NSedrijven en Milieuzonering" de meesf bepafe-nd factor. In deze 
publicatie zijn 2 categorieen opge no r\'le-n , waaronder de verglstinginstallatie kan 'M)rden 
beschOuwct nametijk: 
• SBI-code 40-B2: vergisting van overige biomass-a. 
• SBf-code 9001-A1 RWZI, omdat de behandeltng van de waterfractTe van het 

dfgestaat een 500rt waterzuivering is die goed te vergelljken is met een RWZL 

De afstandscriteria uit de VNG-pubticatie vr.orden hieronder samengevat: 
SB I-c ode Gaur Stof Gefuid Gevaar Grootsfe 

afstand 
40-82 50m SOm 100m 30m fOOm 
9001-A1 200m 10m 100m 10m 200m 

De afstandsmaat tot v...oningen van derden bedraagt op grond van de aparte 
waterzuiverfng behorende brj de vergistinginstaUat1e 200 m. Deze afstand geldt vanaf de 
rand bestemming van de bedrijfsfnstaUatie tot het bouwvlak van een woning. De vereiste 
afstand geldt (Iiet vOOr de eigen bedrijfslJIoOningen. De voorkeurslocatie voor de 
vergistinginstallatie voldeet aan de bovengenoemde afstanderiteria. 

Op het bestaande bedrijfsterrein van PEKA Kroef BV is geen ruimte veor de reaHsatie 
van de vergistinginstalJatie. Deze installatie is onlosmakelijk verbonden met hat 
bestaande bedrijf, omdat daar de organische reststromen van worden verwerkt en Utt 
het biogas geproduceerde elektriciteit en stoom aan YIOrdt geJeverd. Voorwaarde IS 
daarom dat de vergfstingrnstallatie in de directe nabijheid van het bedrijf PEKA Kroef 
a.v. 'MJrdt opgerichf. Gezien de directe verbinding met hat bestaande bedrijf PEKA 



Kroef B.V. zijn een aantal alternatieve Iocaties onderzocht gelegen in de directe 
nabijheid van het bedrijf. Alternatreve·n in de wfjdere omgeving zijn niet onderzocht en 
\M)rden, gezien de gratere afstand ten opzichte van het bestaande bedrijf, niet realistisch 
geacht. 

Gezien de dlrecte verbinding met het bestaande bedrijf PEKA Kraaf B.v. trjn de 
volgende alternatieve Iocaties onderzocht gelegen in de directe nabijheid van het bedrijf: 
• Locatie A: gelegen aan de luidzijde van het bedrijfsterrein. 
• locatie B: gelegen aan de oostzijde van het bedrijfsterrein. 
• loca1ie C: gelegen aan de Beukenlaan tegenover het bedrijfsterrein, op de Iocatie 

van de voormalige agrarische bebouIMng. 
• Locatie 0 (voorkeursfocatie): geragen aan de Beukenlaan tegenover het 

bedrijfsterrein, ten opzichte van kicatie C verschoven wag' van de Beukenlaan. 
• lccatie E: gelegen aan de Be ukenlaan tegenover het bedrfjfsterrern, tegen het 

bestaande bosje . 

In onderstaande tabel \.4K}rdt de beoordeHng van de getoetste aspecten voor de 5 
Iocaties (met sen vergistinginstallatre bij 150.000 ton eindproduct per jaar) ten opzichte 
van de autonome situaUe (geen vergistinginstallatie bij 95.000 ton eindproduct per jaar) 
samengevat 

Locati& 
Verkeer 
luchtkwa lite itlgeur 
Energie 
Geluid 
Externe vein ghefd 
Sodemen water 
EcolQgie 
Cultuurhistorie/archeoJcg e/landschap 
Licht 

-- = negatlef 
-= licht nagatief 
o :. neutraa I 
+ = licht pesitief 
++ = pos~tief 

A 8 
-- --
4~ -/--
++ ++ 
- --
- -

0/0 0/0 
0 0 

0/0/- 0101-
- -

C D E 
-- -- -~ 

-1- -/~ -J-
++ ++ ++ 
- - -
- - -

010 010 oro 
0 0 0 

010/-- 0/0/- 0/0/--
- - -

Met bovenstaande !abel kan - vanv.ege de vergeltjking tussen de autonome situatie 
(geen vergisUnginstallatie bij 95.000 ton efndproduct per jaar) en de voorgenomen 
activiteit (vergrstinginstaJlatie bij 150.000 ton eindproduct per jaar) ~ voor een aantal 
milieuaspecten de milieueffecten van de vergfstinginstallatie niet geheel separaat in 
beetd worden gebracht. Oat hangt samen het feit etat de beoordeling van de effecten bij 
deze aspecten niet los kan vyorden gezien van de toename van de proouctiecapaciteit 
van 95.000 ton naar 150.000 ton per jaar. De verwevenheid van de milieueffecten en de 
productietoename is vooral aan de orde bij de aspecten verkeer en energie. Om een 
reAel beeld te geven. zou voor deze aspecten de vergeHjking moeten worden gemaakt' 
tussen de referentiesituatie inhoudende geen vergistinginstatlatie bi.j 150.000 ton 
eindproduct per jaa.r versus de voorgenomen situatie vergistingrnstallatie bij 150.000 ton 
eindproducf per jaar. Deze vergel~iktng is merna gemaakt. 

3153 



Var~ant met verglstinginstafJatfe t.o.v. uitbreiding 
zooder vergistinginstallatie belde biJ 150.000 ton 

eindproduct per Ja31' 
Verkeer + 
Energie +++ 

. . 
+++ = zeer posJflef 

Deze beoordeUng is vanwege de aard van de milieueffecfen hetzelfde voor alte vljf 
Iocaties. V~~r de averige mUieuaspecten geldt dat de beoordeling mervan in het kader 
van daze verge&jking niet anders zou zijn dan in de vergefijking met de auto nome 
situatie. 

Geconcludeerd .... ordt dat 
• Door het realiseren van de vergistinglnstallatie PEKA Kroef B.V. een- groot deel van 

zijn energievraag zeit gaatopwekken in de varm van groene energie. Dit leidt tot 
eengrote daling (37%) van de in te kopen hoeveefheidenergie per ton efndproduct. 

• Door het realiseren van de verg[stinginstallatie \M)rden het aantal 
verkeersbevvegingen voor de afvoer van (arganische) reststromen sterk beperkt 

• Het is een feit dat het realiseren van een vergistinginstaltatie vocr wat betreft 
bepaalde milieuaspecten ten opzichte van de autonome situatie enige licht 
negatieve effecten met zich brengen, hetgeen grotendeels oordt veroorzaakt ooor 
de voorgenomen reafisatie van de vergistinginstarlatie op onbebouwd terrein (gras
of akkerland). ledera situering op daze INijze brengt deze fieht negatieve effecten in 
meer of mfndere mate met ztch mea, 

• Los daarvan, zij opgemerkt dat de vergistinginstallatie nief-leidt tot een 
onaanvaardbare situatie en/Of het niet voldoen aan van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving. Overigens \NOrden er bovendien mitigerende maatregelen getroffen. 

• De alternatieven A en 0 zijn op basis van bovenstaande beoordeling gefijkwaardig. 
Altematief 0 heeft de voorkeur, omdat op daze focatie de installatie landschappelijk 
geed kan worden iogepast door hat treffen van mitigerende maatregelen. De 
voorkeurslocatie D is gefegen aan de Beukenlaan 62, Overigens is ar mede 
vanlNege de mit~gerende maatragelen op de Iocatie van alternatief D ten opzichte 
van de situatie met het v(Jormalige veehouderijbedrijf (een situatie die door toe-doen 
van PEKA Kroef BV. is beefndigd vooruitlopend op hat bouwen van de 
ve:rgistinginstallatie) geen sprake van een verslectitering, maar van een verbetering. 
Het gebouw en de installaties van de vergistinginstallatie op deze Iocatie zijn 
gesitueerd op een aanvaardbare afstand van de weg, waardoor de mrieu-invloeden 
op de omgeving zo minimaal I1lOgelijk zijn en de landschappelijke inpassing goed 
kan worden uitgevoerd. 

Het reaUseren van de beschreven instaflatie en de bedrijfsvoering daarvan. het vergisten 
van organisehe reststromen ten behoeve van de productie van duurzame energie 
gebeurtefficient en milieuvriandelijk. De productie- van duurzame energle 'M>rdt van 
ove-rheidswege gestimufeerd. omdat daardoor een reductie van de tOf<!l1e COzemissie 
bereikt oordt. De kwaliteit van de lucht wordt landelijk gezien verbeterd doordat de 
uitstoot van CO2 bij nutsbedri}ven met 22.000 fon perjaar VtOrd! gereduceerd. 

Naast de productie van duurzame energie worden ef producten geproduceerd uit de 
vrijkomende slibstromen, die afs meststof kunnen 'NOrden afgezet en waardoor er 
minder kunsfmest hoett fe y,,()rden geproduceerd. Het project maakt het ook mogelijk am 
het effluent op te werken tot ketelvoedingswater en proceswater, waardoor er minder 
drinkwaterwater nodig is per kg te produceren product. 



D~ realisatie van de vergistinginstallatie op d~ Iocatie Beukenlaan 62 heett geen 
negatieve invloed op de mensen in de directe omgeving van PEKA Kroef B.V. Dieren en 
planten op het perceel Beukenlaan 62 en de directe omgeving ondervtnden geen 
negatieve effecten. Ter bescherming van de oodem worden er maalregelen genomen. 
Het initiatief zal niet le-idEm tot een overschrijding van de normen voor de ruchtkwalfteit, 
zoals opgenomei'l in de Wet milieubeheer. Qua geur of andere emissies 'Mlrdt geen 
nade~ge invloed op de omgeving verwachL Ten gevolge van de verwstinginstanatle, de 
centrale koeling en het v~rplaats~n van de stoomke1els en biogasmotor ontstaat er geen 
onaanvaardbare geluidsbe lasting op de omgeving en wordt er een aantaf 
geluidsbronnen op de Iocati~ Beukenlaan 61 gesaneerd. 

Door de invulfing van het perceel met bornen en het hanteren van een open zone vanaf 
de openbare wag rondom de vergistinginstallatie YtOrdt net geheel in het IandschappelUk 
beerd fngepast. Door de reaJisatie IMJrden er g~en materiele goederen of cultureel 
erfgoed aangetast. 

Er kan geconcludeerd worden dat er door de voorgenomen activit~it geen belangrijke 
nadelige mi&eugevolgen optreden die het noodzakEHijk maken omeen besluit-MER op te 
steflen. 



1. Inleiding 

1.1 Voorgenomen uitbreiding PEKA Kroef B. V. 
PEKA Kroef BV. is een aardappel- en groen1enverlNerkend bedrijf .....elke voornamelijk 
gekookte aardappelproducten tevert voar de (inter)nationaJe markt en is gevesttgd aan 
de Beukenlaan 61 fe Oditiapeel. Door de toename van: het gebru~k van deze producten 
wH PEKA Kroef B.v. de productie ufibreiden. Deze toe name van productie zaJ resulteren 
in de aanvoer van meer grondstoffen, de afvoer van meer eindproducten en het 
ontstaan van maer reststoffen. De uftbreiding van de productie zal grotendegls 
gerealiseerd worden rn de nieuw fe bouwen fabriek 3. Deze wordt gerealtseerd op de 
oostz~jde van hat huidige bedrrjfsterrein van PEKA Kroe-f B.v. aan de Beukenlaan 61. 
PEKA Kroef BV. is voornemens om naast de uitbrerding van de productfe een 
vergistinginstallatie te bouwen voor de verwerking van haar reststrome-n. Door de bouw 
van de vergistinginstallatie zat PEKA Kroef SV in staat zijn uit haar e igsn rests-tromen 
voor een 9root gedeelte in de eigen energiebehoefte te voorzien d. m. v. het veroranden 
van het geproduceerde biogas in rnogasmotoren (WKK's = warmtekrachtkoppeHng) en in 
stoomketelS. Oaarrnee zorgt de vergistrnginstallatie ook voor een bliJvende versterkfng 
van de rentabiliteit van het bedri" nu het bedrijf mnder afhankelijk zal zijn van externa 
energiefeveranciers. PEKA Kroef BV \NOrd! daarmee oak rninder gevoelig voor de 
effecten van de in de toekornst verwachte blrjvende sfijging van de energieprijzen. Een 
t'\Neede voordeef van een vergisHnginstallatie houdt verband met het feft delt veet milder 
organische reststromen behoeven te worden afgevoerd over de weg. I mmers , deze 
reststromen worden vergist in de installatie. 

De vergistinginsfallatie is gepland op hel terre in van de Beukenlaan &2 en ooze locatie 
gaat onderdeel uifmaken van de tnriChtingvan PEKA Kroef B.V. Op het terrein van de 
Beukenraan 62 zal PEKA Kroef B.V. tevens een ammoniakkoeling voor fabriek 2&3 en 
de energieproductie in de vorm van WKK's en stoomketels realiseren. 

De reststromen welke verwerkl gaan worden tn de vergistinginstallatie zip geheel 
afkomstig van de productfe: van PEKA Kraef av. De productiecapaciteit van PEKA 
Kroef B.V. zat toenemen en daardoor ook de hoeveelherdorganische reststromen. De 
productieomvang bepaalt uiteindelijk de mate van befasting van de: vergfstinginstalfatie. 
Er zal vergunning aangevraagd worden voor een productie van 150.000 ten erndproduct 
per jaar. Dn zal tevens resulteren in 150.000 ton reststromen per jaar, welke ver'lrVerkt 
gaan worden in de vergistrnginstaUatie. 

1.2 Motivering voorgenomen uitbreiding 
De voorgenomen activiteit betreft een uitbre~ding van een reeds bestaande activiten 
binnen het bedrip (= vergisten van het grijs zetmeel, daf nu neg samen gebeurt met de 
anaerobe zuiverfng van het afvalwater). De uitbreiding van deze activfteit is er op gericht 
de cominuneit van het bedrijf te waarborgen. Door het realiseren van ooze uitbreiding is 
het bedrijf minder afhankeliJk van de ontwikkeling van de energieprtjzen en van derde-n 
wal ben-eft de afvoer en verwerking van organische reststrome-n. Bfjkemend voordeel is 
OOt bij de verwerking van o-rganische reststormen middefs vergistfng biogas vrijkomt. Dit 
biogas kan middeJs warrntekrachtkoppeling gedeelte6jk oorden omgezet in efektrrciteit 
en warmte en door verbrandrng in de stoomketels in stoom. Hierdoor wordt PEKA Kroef 
B.V. qua elektriciteit en aardgas minder afhankelijk van derden en zal zelfs !everancier 
aan het landel~jke ele-ktr~ite~tsnet Yt.Orden van groene stroom. 

Verder zal het centraliseren van de prodllCtie van stoom an koe~ng rarden tot een 
situatia oot at door het toe-passen van de modernste technieken de milieube-lasting van 



dete aetivfteit geminimaliseerd kan 'M>rden. Oit gaeft ten aanzien van geruid een 
verbetering ten opzichte van de deeentraaf opgestelde voorzieningen_ 

1.3 Situering PEKA Kroef B. V~ 
De Ioeatie Beukenlaan 62, waarop de verg!sUnginstaltatie is gapland, is tot op heden 
gebruikt voor landbouwaetiviteiten. De Iocatie Jigt direct fegeMver het huidige 
aardappef.. en gmentenverwerkend !Jedrijf van PEKA Kroef B.V. 

De volledige nieuwe inrichting van PEKA Kroef B.V. bestaat uit de tocaties met de 
vofgende kadastrate aanduidlngen: 
Gemeenfe : Uden 
Sectie : 0 
Beukenfaan 59 : 3034 (ged.) 
Beukenlaan 61 : 230'4,2722. 2896,2973,2914,2975, 350'2,3137, 

3139(sloot), 350'3, 3504 , 350'5,3500. 
Beukenlaan 62 : 230'1. 2302 (ged.). 

Verder zal de aan te !eggen Ietdingbrug tussen Beukenlaan 61 en 62 de openbare wag 
oversteken en deze is in eigendom van de gerneente en heett het kadastrale nummer 
D2281 (ged.). 

De situerrng van de Iocatie in de gemeente Uden is YJeergegeven in bijlage '" an ten 
opzichte van de omgeving in biJlage 2. 

1.4 Doel van het voorliggend rapport 
Het vooriggende rapport is enerzfjds het plan-mHeueffectrapport (plan-MER) daf wordt 
gebruikt ten behoeve van het in procedure te brengen bestemrningsplan (zia paragraaf 
1.4.1) en andarzijds te beschou\Nen als de (besluit-)m.e .r.-beoordefingsnotWe op grond 
waarvan het college van burgemeester en wethouders dient te beslissen of de aan te 
vragen Wm-vergunning (zia paragraaf 1.4.2) a~ dan niet vergezeld dient fe gaan van een 
besluit-milieueffectrapport (besluit-MER). 

1.4.1 PartieJe herzlening bestemmingspfan 
De in paragraaf 1.1 besehreven voorgenornen uitbreiding van PEKA Kraaf B.V. is niet 
mogelijk binnen het vigerende bestemmingplan. Wat betreft de vergistinginstallatie zij 
opgemerkt <tat er ean artiket 19 lid 1 WRO (oud)-vrijstelfing van het vigerende 
bestemmingsplan is verleend, doch deze bi-edt gean toeretkende pfanologisehe basiS 
aangezien de locatie van de vergistinginstallatle ten opzichte van de in het 
vrijsteUingsbesluit voorziene Ioeatle is verschoven. Door de gemeente Uden is gekozen 
om het betreffende bestemmingsplan parbeel te wijzigen. 

De oprichting van een inrichting besteme! voor het bewerken, verwerken of vernretigen 
van dierHjke of overige organise he meststoffen, groenafvar en GFT. niet zfjnde 
gevaarlijke afvalstoffen. met een capaciteit van 100 tOn per dag is volgens OOt Besluit 
miieu-effecfrapportage 1994 (hierna te noe'men: Besluit m.e.r.)" een zogehete-n m.e.r.
beoordeingspliehtige activiteit (D-rtjst, categorie 18.2). Hoewef daaromtrent de nod~ge 
juridische discussie kan v.A:)rden gevoerd, wordt er zekerheidshafve vanuff gegaan dat 
het in procedure ztjnde bestemmingsplan (een planfiguur dal wordl genoemd in kolom 3 
van voormelde categori'e 18.2) kaderstellend kan Zijn voor de aan fe vragen Wm
vergunning (walk besluit is begrepen onder de ornsehrijving in kolom 4 van voormelde 
categorie 18.2) vOor wat betreft de vergistinginstallatie. Het IS om die reden dat er ten 
behoeve van het bestemmingsplan e-en plan-MER \MJrdt opgesteld waarvan het 
voorliggende document (made) hat resultaat is. 
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Behoudens de vergistinginstallaUe, zijn de overige onderdefen van de tn paragraaf 1,1 
beschreven voorgenomen u~tbretding (zoafs de realisat'a van fabriek 3 an de 
ammoniakkoalinstaHatia) niet begrepen oncier de YJerktngssfeer van het Bestult m.B.r. 

1.4.2 Aanvraag vergunning in het kader van de Wet Mllleubeheer 
De in paragraaf 1.1 beschreven voorgenomen uitbreiding vall niet binnen de vi'gerende 
Wm-vergunning (welke in dit rapport hoofdzakelijk wordt aangeduid afs de 
milieuvergunning) van PEKA Kroef B.V. Een nieuws milieuvergunning zal derhalve 
moeten IMJrden aangevraagd en (van gemeentewege) afgegeven. De oprrchting van 
een inrichting bestemd voor het bewerken. verwerken of vernietigen van dierfijke of 
overige organische meststoffen, groenafval en GFT, niet zijnde gevaar~jke afvalstoffen, 
met een capaciteit van 100 ton per dag is vOlgens het Besfuit m.e.r. een zogehefen 
m.e.r.-beoordelingsplichtige act.Mtelt (D-lijst, categorie 18.2). Wat betreftde oeoogde 
verg~stinginstallatie bestaat er aldus een zogeheten (besluit}m.e.r.-beoordefingsplicht 
yo-or de aan te vragen miReuvergunning (dit besluit fs namelfjk begrepen onder de 
omschrijving in kolom 4 van voormelde categorie 18.2). 

Er zij op gelrVezen dat hat college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Uden in earl eerder stadium (brief gerneente van 31 jul~ Z007~ reeds een m.e.r. 
beoordelingsbesluit heeft genomen ten behoeve van de reeds eerder ingediende (maar 
inmiddels ingetrokken) aanvraag om een (geYllijzigde) milieuvergunning. 

Verdedigbaar is dat de gewljzfgde situering van de vergistingrnstaflatie, die relatief 
beperkt van aard is, niet V1IezenliJk andere milieueffecten karl genererenr waardoor het 
m.e.r.-beoordelingsbesluit orlverminderd van kracht blijft. Evenwel is er voor gekozen 
om het voorliggende document niet aileen te laten dienen afs het plan~MER voor het 
bestemmingsplan, maar tevens ars m.e.f.-beoordelingsnotitie op grond waarvan het 
college van burgemeester en wethOuders van de gemeente Uden kan beslissen of de 
aan te vragen Wm-vergunning (zie paragraaf 1.4.2) al dan oret vergezeld drent te gaan 
van een besluit-MER 

Bij de aanvraag voor een nieulNe milieu(revisie)vergunning wordt het totaal 
ge"instaneerde yermogen in beard gebracht. Het nuidige en toekornstig (inclusief faDriek 
3} ge"instaffeerde motorisch vermogen bij PEKA Kroef av. batreft voor zoYteJ 
elektromotoren als verbrandingsmotoren minder dan 15 MW. Het totaal thermisch 
vermoge-n van installaties of voorzieningen voor het verstoken van brandsto-ften 
bedraagt minder dan 50 MW. De gemeente Uden bUjft ook na de uttbreiding het 
bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer. 

Op het terrein Beukenlaan 61 va n PEKA Kroef RV. wordt een derde fabriek gebouwd en 
in bedrijf genomen. De vergfstinginstallatie op het adres Beukenlaan 62 zar ook de 
organische reststromen uit deze installatie verwerken. Tevens wordteen aantal 
bestaande activfteiten van het terrein van PEKA Kroef BV o.a. urt hel oogpunt van 
veiligheid en geluid verplaatst naar het terrein Beukenlaan 62. Voor het tran-sport van 
energie (biagas, elektriciteit, stoom en warm water), koelmedium glyco~r res-fstromen en 
wafer zal tussen beide terreinen een leidingbrug worden gerealiseerd die de Beukenlaan: 
overbrugd. Aile bovengenoemde transporten zuilen middels gesloten leidlngen 
plaatsvinde n. Op het terrein van de vergistingi nstallatie wordt de volledige 
stoomvoorziening en de koude voorzienin'g voor de productfefaciHteiten op de 
Beukenlaan 61 gerealiseerd. Daze activiteiten zrjn niet van die omvang dat deze 
vermefd stean in de bijlagen behorende bij het Besluit m.e.r., zodat er ten aanzien 
daarvan geen m.e.r.-(beoordeUng) behoeft te worden verricht. Het voortggende rapport 
is derhalVe uitsluitend op de Yergistinginstallatie van toe passing. 



1.5 8etrokken psrtijen 

1.5.1 Partiele herziening bestemmlngsplan 
laitiatiefoemer. veer het opstellen van de partiele herztenfng van het bestemmingsplan' is 
het college van burgemeaster en wethouders van de gemeente Uden. 

Gemeente Udan 
Markt 145 
5401 EJ Uden 
Contactpersonen~ De heren M. van Gernert en A Verhoeven 

Bevoegd gezaq 
De gameenteraad van de gemeente Uden is bevoegd gezag voor het vaststeUen van de: 
partiele herziening van het bestemmingsplan. 

1.5.2 Aanvraag milieuvergunnlng PEKA Kroef B.Vr 
laitiat/etoaroer voor het aanvragen- van een milieuvergunning voor de gehele inrichting 
(v.aaronder de biogasinstaflatie) is de drijver van de installatie, PEKA Kroef B.V. 

PEKA Kroef B.V. 
Baukenlaan 61 
5409 SX Odilia peel 

Contactpersoon: De heer R. van Vonderen 

Bevoeadgezag 
Het college van burgemeester en Vl/ethouders van de gemeente Uden is bevoegd gezag 
voor het afgeven van de milieuvergunning voor de inrichtrng. 

1.6 Plan-MER en (besluit-)m.e.r.-beoordelingsprocedure 
De plan-MER~procedure voor eeo bestemmingspfan. kent de volgende (verpHchte) 
stappen~ 

1. Openbare kennisgeving voornemen; 
2. Raadplegfng oostuursorganen; 
3. OpstelFen plan-MER; 
4. Tar inzage legging van het plan-MER t&zamen met het ontwerp van het 

hestemmingsplan (desgewens1 kan van het plan-MER daarnaast ook al kennis zijn 
gageven geUjktijdig met het voorontwerpbestemmingsplan); 

5. Vaststelling en bekendmaking van het bestemmingsplan; 
6. Evaluatie van de mifieueffecten na re-aUsering. 

Dit rapport heeft ook te gelden als (besluit .. )m.e.r.-beoordelingsnotitie. Voorafgaande aan 
het indienen van de aanwaag om de milieuvergunning. zal het college van 
burgemeester en wethouders op basis daarvan een m.e.r .. -beoordelingsbesluit moatsn 
nemen waarrn wordt aangegeven of er al dan niet een besluit·MER voor de Wm
vergunnrng moet worden vervaardigd. De m.e.r.--beoordelingsprocedure bestaat uit de 
volgende stappen: 
1. SChriftelijke mededeling aan het bevoegd gezag waarrn de rnitiatiefnemer kenbaar 

maak( voornemens te zijn om een verzoek in te dranen tot het namen van het OOtref
fende m.e.r.·beoordeHngsp~chtige besluit. Daarbij v.ordt de m.e.r.·beoordelingsnotitie 
overgelegd teneinde het bevoegd gezag volcloende beslisinformatie te geven~ 



2. Het bevoegd gezag dient binnen zes weken na o ntvangst van de rnededeli'ng te 
besHssen of veor de voorgenemen activiteit eerl besluit-MER vervaardtgd dient te 
IMJrden (m.e.r.-beoordeUngsbeSluit); 

3. AIs het m.e.r.-beoordeHngsbesluit inhoudt dat ean beSluit;.MER moet IMJroon 
gernaakt, daft diem de reguliere o8sfuit-m.e.r.-procedure te IM)rden doorlopen. Als het 
m.e.r.-beoordelingsbesluit rnhoudt dat er geen besluit-MER hoeff fe ~rden gemaakt; 
dan dient blj de aanvraag om het m.e.r.-beoordelingsplichtige besfult een afschrift te 
'NOrden overgelegd van het m.e.r.-beoordelingsbesluit (anders kan de aanvraag niet 
in behandeling IMJrden genomen). 

1.1 Reikwijdte en Detailniveau 
to het kader van het bepalen van de reikwijdfe en het detailniveau van het plan-MER zijn 
de volgende bestuursorganen geraadpleegd door de gerneente Udenc 
• Provincia Neord-Brabant 
• Waterschap Aa en Maas 
• VROM fnspectie 
• Aan te vullen door de gemeente Uden in het concept. Reacties van de 

bestuursorganen verVilerken. 

1.8 Leeswijzer 
Ir'I hoofdstuk 2 wordt het van toepassing zijnde bel'eid beschreven. Hoofdstuk 3 geeft 
ean overzicht en globale beoordeling van de allernatieven voor een verg.stinginstalfatie c 

Oak vindt er een eersfe beoordellng van vijf anernaUeve focaties in de direete nabijheid 
van het bestaande bedrrjf van PEKA Kroef a.v. pfaafs. Deze beoordelingen zfjn made 
gebaseerd ep de rnhoud van de VNG-pubHcatie "Bedtijven eo Milieuzonering". In 
hoofdstuk 4 INOrden de milieuas-peeten van de vijf deellocatles in de direete nabljheid 
van het bestaande bedr~jf nader uitgewerkt tot de keuze van een voorkeurslocaUe. 
Hoofdstuk 5 geeft een uftgebreidere beschrijving van de aard en de omvang van de 
vergistinginstalIatie, de proeessen, de ITiIEeu- en risico-effecten van de instaltatie opo de 
directe omgeving uitgaGinde van de voorkeurslocatie. Tevens INOn1f in hoofdstuk 5 
ingegaan opde samenhang met de andereactMteiten van PEKA Kroef B.Vcaan de 
Beuken/aan 61 en 62. Hoofdstuk 6 beschrijft de mitigerende maatregelen en hoofdstuk 7 
bestaat uit de concfusies. 
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2. Beleidskader 

2.1 Vigerend be/eid verglstinginstallatles' 
Vergisten is een vorm van energieterugwinning uit biomassa. In Nederland zijn 
inmiddels een 33ntal co-vergistinginstallaties opgericht, waarbij mest VvUrdt vergist met 
toevoeging van diverse co-producten. Deze co-producten worden. toegevoegdom het 
rendement (biogasproductie) te verhogen. Om het beleid orntrent de oprichtingen van 
co-vergistinginstaLiaties te stroomlijnen en om het bevoegd gezag van kennis te voorzien 
is door rnfomil esn handreiking co-vergisting opgesteld. Bij de voorziene activiteit 'M>rdt 
echter geen mest toegevoegd, maar VrOrden enkel ~ reststrome-n vergist Er is dus 
sprake van een bedrijfsefgen activiteit, waarbij enkel de eigen organische reststromen 
W"Jrden vergisten het digestaat wordtopgewerkt d.m.v. een waterzuiveringtot na 
aanvutlende behandefing herbruikbaar water en een klerne naar derden at Ie voeren 
vaste fractie (= organische meststof vergelrjkbaar met compost en fosfaatslib afs een 
soort kunstmest). Als bijlage 3 is een plattegrond bijgevoegd van de ruimteUike indeUng 
van de vergistinginstalratie en als billage 4 een processchema. In paragraaf 5.3 wordt 
een meer uitgebreide beschrijving van de benodigde- processe-n gegeven. Voor het 
vergrsten van enkel organische reststromen zond&r mest IS geen specifiek beleid 
ontwikkeld. Omdat de uitgangspunten vergeHjkbaar zijn kan de handreiking (gedeeltelijkJ 
als beleidskader vvorden gebruikt voor de vergistinginstallatie. In dit gevar is er duidelijk 
sprake vall een bedrijfseigen activiteit, omdat enke~ biomassa ¥.urdt ver'Nerkt afkomstig 
van het eigen bedrijf. 

Door de overheid zijn er stimuleringsregeUngen (Huidige SDE-regeling~ Stimulerfng 
duurzame energieproductie en voormal~ge MEP .. regeling~ Mifieukwatiteit 
ElektriciteitsProductie) ingesteld ter bevor<iering van onder andere energieterugv.nnning 
uft biomassa. Voor de geplande greene stroomproductie uit het geproduceerde biogas is 
door SenterNovem aan PEKA Kroef B.V. MEP-subsidie verleend voor het onderdeeJ van 
de groens stroomproductie. Oit bevestigt dat door de realisering van de voorgenomen 
acbviteit invuHing wordt gegeven aao het beleid voor vergistinginstanaties. 

2.2 IPPC 
De IPPC-richtlitn (Integrated Pollution Prevention and Control) (richtlijn 96/61IEG van de 
Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake de geinte-greerde preventie 
en bestrijding van verontreinigrng) bepaatt onder andere dat vergunn~ngen vOOr 
indUstriEHe inrichtingen moeten waarborgen dat die ~nrichtingen aIle passende 
preventieve maatregelen tegen verontreinigtngen oorden getroffen, met name door 
toepassing van beste beschikbare technieken (= BAT = Best Available Technique). De 
Europese richtlijn is door Nederland ge"lmplementeerd in nationale 
implementaUewetgeving. Het gaat met name om de Wet milieubel'ieer en op basis 
daarvan uitgevaardigde nadere regefgeving, zoafs de regeling aanwijzing BBT
documenten. rn deze rege-ling zijn de BREF's (BREF = BAT Reference Documenten) 
opgenomen. 

vorgens bijlage 1 van de tPPC-richtlijn, is deze richtlijn van toepassing op inrichtingen 
waarvan de productiecapaciteit voldoef aan hetgeen loals omschreven in categoffe 6.4 
b. De productiecapaciteit voor de fabrlcage van levensmiddelen middels de bewerking 
en v9f'1Nerking van pta ntaardige grondstoffen bedraagt meer dan 300 ton eindproduct 
per dag (gerriddelde waarde op drfemaandelijkse basis). Omdat PEKA Kroef BV. een 
producUecapacite,it van meer dan 300 ton eindproduct per dag aanvraagt is de IPPC
rrchtlijn van toe passing en moet het gehele bedrijf met de best beschikbare technreken 
'NOrden uitgevoerd. Daarorn heett PEKA Kroef BV, haar (vDorgenomen) activiteiten 
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getoet5t aall de JPPC-richtlljn en word! er invulling gegeven aan de maatregelen die 
noodzakelijk zijn op grond van de IPPC-richtlijn (respectievelijk op groncf van de ter 
implementati& daarvan fn de Wm opgenomen bepalingen) 

Nadere toelicnting: 
De BREF's zijn onder te verdelen in verticale en horizontale BREFs. De verticale 
beschrijVen de technieken die s~c~iek bestemd zrj li- voor een bepaalde branche en de 
hortzontale de technieken die brancheoverschrijdend zijn. 

Voor wat betreft de verwerking van organische reststromen bij PEKA Kroef B.V. zijn in 
de "BREF VoedingsmiddeJen, dranken en zyjye J" de vofgende punten opge nome n als 
zijnde BAT: 
• De te gebruiken grond- en hufpstoffen moeten zo gesefecteerd worden dal er to 

minimaat mogelijke emtssies ontstaan in de vorm van vaste afvaistoffen en 
schadelijke emissies naar ItIchten water. In het toelichtend hoofdstuk 4 van de BREF 
wordt aangegeven dat er in de praktijk meestal geen alternatieven zrjn voor de 
kettzes aan de te verVloerken grond- en hulpstoffen. PEKA Kroef B. V. streeft naar een 
zo opt~maal rnogelijke verwerking van zUn grand- en hufpstoffen en geeft op deze 
wijze invulling aan dit punt 

• Het uitrijden van organische reststromen over land. Hierorj wordt opgemerkt dat 
locale regelgeving dit vaak nie1 of slechts gedeeltelijk mogelijk maakt. PEKA Kroef 
BY gaat door de uitvoering van dit project een hoogwaardigere 
reststoffenverwerking toepassen dan enkel het uitrijden over land. Wanneer 
reststoffen over het land worden uitgereden VvOrdt aIleen maar gebruik gemaakt vail 
de Autrienten in daze reststromen als zijnde meststoffen. Met de vergistinginstallatte 
VitOrdt er eerst energie uit de reststromen gewonnen. Hetgeen als nutri~nten overb~jft 
in de kleine stroom reststoffen die ontstaaf na vergisten en digesfaatver'iNerking wordf 
als meststof toegepa5t. Vergistinglechnologie voor de praductle van groene energie 
mag op dit punt dus erg bater dan BAT beschouwd ooroon voor deze BREF. 

• Het operationeel hebben van een tntern rrilieuzorgsysteem, PEKA Kroef B.v. heat! 
per 1 juni 2007 een mifieuzorgsysteem, waarin aile in paragraaf 5.1.1 van de "BREF 
Voedingsmiddelen, dranken en zufvef genoemde onderdelen voor het 
milieumanagement velVJerkt zijn. Het mifieuzorgsysteem is opgezet volgens de tSO 
14001: 2004 methodJek. Een belangrijk kenmerk van het mitieuzorgsysfeem is dat de 
procedures en werkvoorschrfften zeer duidelijk zijn opgezet. 

Voor wat bettefi de beoordeling van de vervverkingstechniek vergisting kan de "BBEF 
Afvatbehande6n<f toegepast worden. Deze BREF richt z~ch o.a. op installaties voor het 
verwijderefl of vE:!r'Werken van niet gevaarl~jke afvalstoffen, waarin biologische, fysische
en of chemise he technteken worden toegepast met een capaciteit > 50 ton/dagc Bij 
PEKA Kroof B.V. komen er aanzienlijke hoeveefheden organfsche reststromen wrj, die 
bij een externe afvoer naar sen erkend verwerker aangemerkt zouden oorden als. niet 
gevaarfijke reststromen. In dit geval \M)rdt getootst of de vergisting a~ BAT !<an 'NOrden 
aangemerkt vcor de ver\\erkfng van enkel de eigen organische restsframen. tn 
paragraaf 4.2.1 van de BREF v.urdt een selectietabel weergegeven voor de keuze van 
de toepasbare biologische techniek. In drt gaval is er sprake van reststromen, dfe 
hoofdzakelijk bestaan uit aardappelresten, stoomschUlen en zetmeelsfurry. Door het 
verSnijde:n wordt dit een verpompbare slurry Hat drogestOf gehaJte van de slurry 
bedraagt ca. 15 %. De gemiddelde CZV van de reststoften bedraagt 196.000 mg 
CZVlkg. De omrekening van CZV naar de weergegeven organische koorstof {TOC) 
gebeurt door 00 CZV te delen door een factor 3 a 4 (= stofafhankelijk), waardoor deze in 
de range komt van 49.000 a 65.000 mg organische koolstof per kg reststroom. In dit 
project is gekozen voor &en anaerobe reactor drs het proces laat verlopen in de 
watetfase, omdat dit uit fe voeren is als een volledig gesloten sysfeem, waarmee op 
effectleve wijze hoge omzettingsgraden van organrsche stof In biogas bereikt kunnen 



VKJrden. In paragraaf 4.2.1 van de BREF VtoOrdt aangegeven etat een dergeJijk volledig 
gesloten systeem resulteert in een betere controle van het biofogische proces en 
emissies van vluchtige stoffen voorkomt, zoals vluchtige koolwaterstoffen. geur en stof. 
Voor vaste afvalstofferl v.crdrcompostering als BAT-voorbeelct genoemd. Compostering 
heeft niet de voordelen van groene energleproductie. C02"'reductie en de gesJoten 
verwerking. zoals die met vergisting in de vioeistoffase YtOrdeo bere.kt. Voor vioeibare 
stoffen V\,()rdt anaerobe behandeHng (vergisting) als BAT -voorbeeld genoemd, Vergisting 
in de vl091stoffase is dus aan te merken als BAT voor de verwerking van dit type 
reststromen. 

Voor wat de opsJag van de organische reststromen en het geproduceerde Sib betreft is 
de "BREF 0 p- en overs lag van bulkaoederen" van toe passing. Deze BREF richt Den op 
de emissies van de opslag van bulkgoedel'en en gevaarlijke stoffen en de daarbij 
behorende handeingen. De BREF richt zich met name op de emissies naar de lucht. 
Voor de opslag van vaste stoffen richt de BREF zich veoral OJ) stofemissies en voor 
vloeibare stoffen op de bescherming van de bodem. De opslag van de reststromen vindt 
in gesloteo systemen plaats en de gevormde sUustroll1en oorden ook in gasloten tanks 
en in beperkte mate in containers opgeslagen. De activiteilert zulten voldoen aan de 
geldende regefgevrng, zoals opgenomen in de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) 
en de Nederlandse RichtHjn Bodembeschermrng (NRB). Voor de opsfag van de 
organiscM reststromen en het geproduceerde sUb zijn de BAT, besehreven in hoofdstuk 
5 van de "BREF Op- en oversfag bulkgoederen" nader beschouwd, Geconcfudeerd 
wordt dat de opsfag van de organische reststromen en het geproduceerde slib niet lerdt 
tot een relevante stofemissie, omdat het om niet verstuifbare biomassa gaat. Verder 
IM>rdt invulling gegeven aan BAT door de aangelegde terreinverharding , het 
schoonhouden van deze verharding en het hanteren vaneerl maximumsnelheid. Door 
opsfag in tanks en containers boven betonvJoeren wordt ook invulling gegeven aaft de 
BAT voor bodembesehermfng. 

2.3 Ruimteiijk beieid ten behoeve van de locatiekeuze 
De keuze voor een Iocatie wordt voornamelijk gevormd door de beschikbaarheid van 
biomassa', de afzetmogeltJkheden van elektridfeit en warmte-, en de mHieutechnische 
effecten. Daarnaast oordt de geschiktheid van een Iocatie bepaafd op grond van de 
planologische en ruimfelijke inpaSbaarhe.d. 

Hetoprichten en in bedrijf hebben van een Installatie ten behoeve van de voorgenomen 
aetiviteit is binnen het vigerende bestemmingplan niet ITIQgeliJk gebleken. Voor de 
vergistinginstallatie is op grand van artikel19 lid 1 WHO (oud) al vrijstelling van het 
vigerende bestemmingsplan verleend. Hierutt voigt dat de gerneente Uden en de
provincie Noord-Brabant de uitbreidingvan PEKA Kroef BV. pfanologischaanvaardbaar 
achten en al hebben geaccordeerrl. Maar omdat de Iocatie ten opzichte van de 
vergunde Ioeatie: is verschoven. moet om miJieutechnische redenen opnieuw een 
planobgische procedul'e IM)rden gevolgd. Door de gerneente Uden is gekozen om het 
betreffende bestemmingsplan partieefte wijzigen. 

Om de geschiktheid van de Iocatfe te bepalen OJ) grond van de pfanologische en 
ruimteUjke inpasbaarherd moet het pfan getoetst IM)rderr aan het geldend ruimteHjk 
beteid. Een beoorde6ng van de voorgenomen ontwikkelingen aan de hand van het 
geldende-ruimtetijk beleid is opgenomen in het bestemmingspfan "Verwerkingsbedrip 
land- en tuinbouwproducten PEKA Kroef B.V.". Geconcludeerd \\Ordt dat de
voorgenomen ontwikkelingen planofogisch aanvaardbaar zijn op de voorgenomen 
locatie aan de Beukenlaan 62. 
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3. Voorgenomen activiteit en alternatieven 

3~ 1 Voorgenomen activiteit 
PEKA Kroef B,V. is een aardappeJ- en groenfenvervverkend bedrijf, waarrnj het accent 
van de activiteiten berust op het verwerken van aarclapperen. Sij de varwerking van 
aardappeJen en groente kOli"ien organische rest~tmmen Wfj. Galien de positieve 
resultaten met de bestaande anaerobe zuivering van afvarwater en de vergisHng van de 
eigen organische reststromen (= zetmeel in de bestaande anaerobe zUfvering) is PEKA 
Kroef BY voornemens om alte vrijkomende organische reststromen te gaan vergisten. 
Bij de vergfsting komt biogas vrij dat middels warmtekrachtkoppeinS gedeertelijk VeOrdt 
omgezet in elektriciteil dal gebruik IM>rdt in het productieproces of geleverd 'NOrdt aan 
het openbare net. Vrijkomende- warmte wordt toegepast vaor het opwarmen van 
ke.te.rvoedingswate.r, opwarn1en van de vergfstinginstallatfe en zal toegepast worden 
binnen het productieproces van PEKA Kroel BV Verder zal het resterende deet van het 
biogas gebrUikt IM>rden afs brandstof in de stoomketets. 

De productie van Quyrzame energj§ oordt van overheids¥rege gestrmuleerd, omdat 
daardoor een reductie van de totale C02emissre bereikt worcft. De kwafiteit van de lucht 
wordt landelijk gezien verbeterd omda! de uitstoot van CO2 bij nuts bedrijve n met 22.000 
ton per jaar IM)rdt gereduceerd door de realisat!e van de vergistinginstallatie. 

Het bij de vergisting vrijkomende drgestaat wordt opgewerkt d.m. v. een waterzutvering 
tot na aanvullende behandelfng herbruikbaar water en een klefne naar derden af te 
voeren vaste fractie (= organische meststof vergelJjkbaar met compost en fosfaatsfib als 
een soort kunstmest). Naast de proouctie van duurzame energie 'NOrden er prOducten 
gepr()duCeerd uit de vrijkon'iende vaste strornen, die als meststof kunnen worden 
afgezet en waardoor er minder kunstmest hoeft te worden geproduceerd. 

Zowef de toe levering van organische rests-tromen als het hergebruik van eJektriciteif en 
warmte is onlosmakelijk verbonden met het bestaaode bedrijf. Voorwaarde is daarom 
dat de vergistinginstallatie in de directe nabijheid van het bedrijf PE:KA Kroef B.V. wurdt 
opgericht. 

De vergistinginstallatie is dusdanig ontworpen dat het de voJfecffge productie van 
reststromen onder aile omstandrgheden kan verwerken. Dit betekent <:fat er op jaarbasis 
ca. 150.00'0' ton organische reststromen afkomstig van deeigen product1e van PEKA 
Kroef BV. verwerkt gaan worden. Rekeninghoudend met o.a. producUesrops in het 
kader van onderhoud, piekproducties in het hoogseizoen rs de installatie ontlflOrpen o-p 
500 ton/dag. De verwachtte gemiddelde vervverking bedraagt 411 ton/OO9 uitgaancle van 
365 da-gen per jaar. De vergistinginstaUatie is ont\\Orpen voor een ezv (Chemisch 
zuurstofverbrufk) belasting van circa 98.000 kg per oog. De verwacl1tte gerniddelde 
verwerking bedraagt 80.500 kg CZV per dag uitgaande van 365 clagen per jaar. Uit deze 
hoeveelheid ezv kan biogas \NOrden gemaakt welke 2 WKK's gaa! aandrijven en 
llVaarbij hat restant word! gebruikt voor de productie van stoom. Door deze benadering 
kUnnen de WKK's na de opstartperiode continu op volfe capaciteit draaien en dat ~s ook 
gunstig voor het proouctierendement van elektriciteiL In de capadteitberekening is ook 
rekening gehouden met het biogas afkomstig uit de bestaande anaerobe waterlUfver~ng. 
Bij 95% draaitijd van de 2 WKK's zal de jaarproductie 33.300.000 kWh efektrrciteit en 
36.600.000 kWh thermisch vermogen per jaar bedragen. Verder zal er uft het resterende 
biogasdeel een stoomproductie gehaaJd kurmen '.\Orden die overeankomt met 
27.600.000 kWh tl1ermiscn verlilOgen per jaar. De totale energieproductte uit het moges 
bedraagt dan 97.500.000 kWhljaar. 

14I5:J 



Het integreren van devergistingrnstallatie binnen de inrtchting van PEKA Kroef B.V. 
geeft een aantal specifieke voordelenr namebjk: 
• Het aantal transportbewegingen met betrekking tot de afvoer van organtsche 

reststromeo zal sterk gereduceerd worden ten opzichte van de situatie waarbij aile 
organische reststromen afgevoerd moeten v.crden rielar &en externe 
afnemerlverwerker. 

• PEKA Kroef B.v. is mmeUMWlJst bezig en draagt op deze wijze bfj aan de producfie 
van duurzame energie. 

• De centralisatie van stoom- en koefvoorzienirlgen resulteert in de sane ring van een 
aantal geluklsbronnen op de huidige Iocatie Beukenfaan 61 en laid! niet tot een 
onaanvaardbaar geluidsniveau op de omgeving 1.g. v. de activiteiten op de Jocatie 
Beukenlaan 62. 

• Door de combinatie van de koelvoorziening, biogasmotoren en stoomketels op een 
Iocatie kan er een hogere energie-efficientie bereikt \!\Orden door vrijkomende warmte 
utt de koeling of de brogasmotoren nuttig toe fe passen in het opwarrnen van- het 
ketelvoedingswater en de vergisters . 

• De voorgeoomen activiteit sluit naadloos aan bij de in hat LandefijkAfval BeheerpJan 
(LAP) vastgelegde verwerkfngsmethode. tn sectorpian 9 (organisch afval) is 
vastgelegd dat vergisten de minimum standaard is. 

De opzet van dtt project houdt rekening met de voorgertomen uitbreidingen in de 
productiecapaciteit van PEKA Kroef B.V. In het project en de aan te vragen mflieu- en 
bouwvergllnniligen wordt uitgegaan van 3 vergistingreactoren met nabehandeling van 
hat digestaat Het gezuiverde 'N8ter zal gebruikt gaan IhOrden voor hergebruik in de 
voorzieningen van PEKA Kroef B.V. 

3.2 Alternatieven voor vergistfnginstallatie 
tn daze paragraaf wrdt de keuze voor de vergistinginstaltatie toegeficht. Verder \NOrdt 
uiteengazet waarom voor vergtsUng wordt ge-kozen boven andere rrogelijkhedert 

De uitbreiding van de inrlchting met een vergistinginstallatie is gekopperd aan de 
uitbreiding van- de productiecapaciteit naar 150.000 ton eindproouct per faar. Beide 
ontwfkkelingen zullen samen worden gereaHseerd. De vergistinginstalfatie biedt!Wee 
grate voordelen. Het belangrijkste voordeer is gefegen in het feit dat cIoor de 
vergistinginstallatie groene energie voor eige:n gebruik VlK>rdt geproduceerdr waardoor de 
energie-inkoop per ton product vergaand gereduceerd wordf. Daarmee zorgt de 
vergrstinginstalJatie ook voor ean blfjvende versterking van de rentabiHteit van het bedrijf, 
nu het bednjf minder afhankelijk zal zijn van externe energiefeveranciers. PEKA Kroef 
BV wordt daarmee ook mlnder gevoelig voor de effecten van de in de toe-kornst 
verwachte bfijvende stijging van de energieprtjzen. Een tweede voordeel houd( verband 
met het fait dat minder organlsche reststromen behoeven te worden afgevoerd over de 
weg. fmmers. deze reststromen worden vergist in de installatie. 

Oat sprake is van ean- vergaallde reductie van de- energfe-inkoop VIOrdt hierna 
toegelicht Uit het energiebesparingsplan 2005-2008 van PEKA Kroef BV is een primair 
energieverbruik (= energie-inhoud van ingekocht aardgas en elektriciteit) te herre-iden 
van 5,7 GJlton product to een situatie waarbfj het biogas van de waterzuivering al 
gebruikt \NOrdt voor de eigen energieopwekking. Door de reststromen fe verglSten an het 
biogas in fa zetten voor elektriciteit- en stoomopwekking: zal het pr~maire energieverbrutk 
met 2,1 GJlton product dalen. Dit ~ een reductie van 37% per {on product en dat IS een 
zeergrote reduetie . Doordeze reductie is de energie-inkoop in de sftuatie bij 
ingebruiknarne van de vergistinginstallatia (die gekoppeJd is aan de toename van de 
productie-capaciteit tot 150.000 ton eindproduct per jaar) nagenoeg gelijk aan de 
energie-inkoop in de autonoma sftuatie (95.000 ton eindproducl per jaar). 
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V~~r de voorgenomen vergistingactMteit zjto aiternatieven bekekeo. Deze afternatieven 
zijn: 

• Het handhaven van de huidige situatie. 
Door stijgande energieprijZen 'iMJrdt hierdoor de rentabHlteit van het bedrijf 
verminderd en zal de concurrentiepositie verslechteren. De afzet van de organische 
reststromen naar derden brengt een bepaalde onzekerheid met zich mes. PEKA 
Kroef B.V. is \lOaf oe afzet ooofdZaKelijk afl'iankeH)k van de veevoerjndusfrie. Daze 
sector is in het verleden negatef in het nieuws geweest (dioxinecrisfs). De afvoer 
naar derden van de grote stroom aao organische resfstrornen is daarom geen 
~nselijke optie meer vaar PEKA Kroef av. 

• Het afvoeren Van de organjsgbe- reslstromen naar een exteroe verajstioginstallatje. 
De voordelen van de graene energieproductie blijven bestaan, maar deze energre 
kan dan niet maer reehtstreeks bij PEKA Kroef B.v. 'MJrden ingezet. De 
transportbewegingen vuor de swoer brijven bestaan. Er zijn flOg onvokJoende 
instaUaties operationeel in de nahije omgeving van PEKA Kroef a.v. om een 
verzekerde afvoer met beperkte transport- en verwerkingskosten mogelijk ta maken. 
De bestaande installaties hebben veelal geen nuttige bestemming voor de 
restwarmte. Bovendien blijft de afhankellJkheid bestaan van externe partijen voar de 
reststroomverlMSlrking en de levering va n stroom. Dit is geen (sele optie VOdr PEKA 
Kroef av. 

• Het afvoeren van de argaolsche reststromen naar een externe 
comoosteringsinstanatie. 
De voordelen van de groene en9rgieproductie kamen hierme6 te vervallen. De 
transportbewegingen voor de afvoer blfjven bestaan. Afvoer Mar een compostering 
is retatief duur en financieef gezren dan ook geen reele optie. 

• Het afyoeren van de Qrgaqische reststromen raae een externe 
verbraridingsrosta llatie. 
De organische reststromen van PEKA Kraaf B.V. !Tebben een relatlef hoog 
vachtgehalte en dat vocht vraagt relatief veel energie om verdampt te 'IitOrden in een 
verbrandingsinstallatie. De transportbeYilegingen voor de afvoer blijven bestaan. 
Afvoer naar een verbrandingsinstalfatie is retatief duur en financieel gezien dan ook 
geen reele optle. 

• Hat reaitseren van de vergfstinqinslallaUe 0 0 een andere loeaUe dan 00 het 
beddifsterrein van PEKA Kroef RV. 
De voordelen van de groene energieproductie blijven bestaan, maar deze energie 
kan dan niet meer rechtstreeks bij PEKA Kroe( B.V. \/\/Orden ingezet. Ook is vaak 
geen nuttige bestemming vocr de restwarmte beschikbaar. De transportbe-\\egingen 
voor de afvoer bl~jven bastaan. Doordat de combinatievoordelen met de huidige 
actlviteiten voor PE KA Kroef S.v. varleren gaan en het eeonomisch een mlnder 
aanfrekkelijk alternatief is,. t.g.v. de kosten voor detranspertbewegingen en het 
vervallen van de kostenbesparing op de stroominkoop, fS dit geen reine optie. 

• Het producere" van bioethanot ujt de reststrornen. 
Er is een haalbaarhekistudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor 
bioethanolproductie. Un deze studie door de 
HAS Ult 's-Hertogenbosch is gebleken ciat dit a~ernatief niet economisch haalbaar 
is. 



3.3 A1ternatieven locatiekeuze vergistinginstallatie 
In deze paragraaf v.ordt de locatiekeuze van de vergtstinginstaflatie toegeJicht. Op het 
bestaande bedrijfsterrein van PEKA Kroef BV. is geen. ruimte \loor de reafisatie van de 
vergistinginstalfatie. Deze installatie is onrosmake~jk verbonden met het bestaande 
bedrijf. Gezien de directe verbincfing met het bestaande bedrijf PEKA Kroef av. is een 
aantal alternatieve locattes onderzocht garegen in de drrecte nabijheld van het bedrijf. 
Alternan-even in de wijdere omgeving zijn niet onderzocht en worden, gezien de grotere 
afstand ten opzichte van he, bestaande becfrijf, njet rea~stisch geacht. 
Voorwaarde is daarom dat de verQiStinginstallatie in de directe nabijheid van het bedrijf 
PEKA Kroef BVwordt opgericht. Op de onderstaande afbeefding zijn de volgende vijf 
arternaHeve Iocatias ingeschetst 
1. locatie A: gelegen aan de zuidzijde van het bedrrjfsferrein. 
Z. Locane B: gelegen aan de oostzijde van het bedr'ijfsferrein~ 
3. Locatie C: gefegen aan de Beukenlaan fegenover het bedrijfsterrein, op de beane 

van de voormalige agrarische bebouwng. 
4. Loealie 0: gelegen aan de Beukenfaan tegenover het bedrijfsterrein, ten opzichte 

van Iocatie C verschoven wag van de Beukenlaan. 
5. Locatie E: gelegen aan de Be-ukenlaan teg&nover het bedrijfsterrein, tegen het 

bestaande bosje. 
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Schets met 5 deeHocaties +' plaats waar organische reststromen 
vrijllomen uit de- productie bij PEKA Kr6ef B.V. 
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VooruitlOpend op de toets van de relevante mllieueffecten per Iocatie in het volgende 
hoofdstuk, IMJrden hietonder de zaken genoemd die van belang zijn in de afweging voor 
een locatiekeuze: 

Belatie met !let bestaande bedrjif: 
De ligging van de vergstinginstallatie is van groot belang. Grondstoffen vocr de 
installatie vormen de organise he reststoffen uit de aardappel- en groentenvervverking. 
Vanuit de fabriek worden de reststoffen naar de vergisti nginsta Hatie afgevoerd en 
afhankelijk van de ligging karl dit door deze te verpompen of te vervoeren. De 
organische reststromen komen op een centrale plaats vrfj op de lecatie BeuKenlaan 61 
(lie bovenstaande schets), Gezien de hoeveelheid restproduc{ is net realiseren van de 
vergistinginstallatie op grote afstand niet aan de orde, Gezochf moet I/vOrden naar een 
lecatie zo dicht mogelijk bij de fabriek, waarbij de reststrornen naar de installatie 
verpompt kunnen worden, zodat een groot aantal traosportbewegingen worden 
voorkomen. 

Djrecte omgevina in rela tie lol rnilieuhygieOlsche aspecten: 
Van de voor de omgeving bepalende mf6euhygrenische aspecten is gaur op grond van 
de VNG-publicatie "Bedrijven en Milieuzonering" de meest bepalend factor. In deze 
pubficatie zijn 2 categorieen opgenomen, waaronder de vergistinginstallatie kan V'tOrden 
beschouwd, namelijk: 
• SBI-code 40-B2: vergisting van overige- biomassa. 
• SBI-code 9001-A1 RWZI, omdat de behandeling van de waterfractievan het 

digestaat aen soort Wdterzuivering is die geed te vergelijkEtn is met een RWZf. 

o f nd . deVNG bl' d h' nd easta scnterla uit -PUI rcatle wor en lero er samengevat 
SBI-code Geur Stof Gelurd Gevaar Grootste 

afstand 
40-92 SOm 50m 100m 30m 100m 
9001-A1 200m 10m 100m 10m ZOOm 

De uiterste afstandsmaat tot \M)n~ngen van derden bedraagt op grondvan de SBI-code 
voor de waterzuivering 200 m. Deze afstand geldt vanaf de rand bestemmrng van de 
bedrijfsinstaltatie tot het bouwvlak van een woning. De vereiste afstand geldt niet voor 
de eige-n bedr~ifsVwQningen, Voer de toetsing van de mifieuhygr~nische aspecten is van 
belang dat het agrarische bedrrjf Noordlaan 2 is be~indigden hat agransche bouwvlak 
zal vervaflen in de herziening van hat bestemmings-pfan PEKA Kroef B.V. De agrarische 
bedrijfswoning IM)rdt een bedrijfswoning voor PEKA Kroef BV in ruil voor de bestaande 
bedrrjfs\M)ning Be ukenlaan 63, die gesloopt is. Noordlaan 2a is reeds een bestaande 
bedrijfslM)ning van- PEKA Kroef SV. De voormalige agrarische bedrijfswoning 
Beukenfaan 59 krijgt eveneens de functie van bedrijfsV'tOning voor PEKA Kroef B.v. Het 
agrarische bedrijf Rode Bklaan 10 en NOerdlaan 4 zijn door PEKA Kroef B.V. 
aangekocht. 

Burmtelijke aspecteni 
De focatie van de vergistinginstallatie moe! passen binnen het huidfge IandschappelPjke 
beeld van lane 11 en 'bebouwrngsvelden', zeals in het bestemmingsplan urtgewerkt zal 
IM)rden. 

Met betrekkfng tot daze aspecten kan per recatie al hat volgende opgemerkt worden: 

foeatie A 
Daze Iocatie ligt aan de zuidZijde van hat bedrijfsterrefn. Deze gronden Zijll in eigendom 
van PEKA Kroef B.v. 
• De reratie met het bedrijf is geed. De ligging laidt tot karta aan- en afvoerleidingen. 



• Aan de zuidzrjde ligt op korte afstand de bedrrjfswoning aan de Noordlaan 2a en de 
w:>ning Noordlaan 4. maar deze laatste wordt gesloopt. 

• RUimtelrjk. gezien past de IocaUema1iginhetblok\.ormigelandschapsbeeld.De op 
dlt moment heldere fandschappeli]ke begrenzing van PEKA Kroef S.v. wordt 
verstoord. 

beaUe B 
Locatie e Hgt aan de oostzijde van het bedrrjfsterrein, nabij de Rode Elklaan. Daze 
gronden z~jn in eigendom van PEKA Kroef BV. 
• Oe refatie met OOt bedrijf is goed. De Jiggtng leidt tot kerte aan- en afvoerleidingen. 
• Milieuhygienisch stuit deze Iocatie op grote bezwaren. Aan de oostzijde van de 

Rode lEiklaan ligge"O vier (agradsche bedrijfs)woningen. Daze zulfen allen binnen de 
hindercontour komen te trggen. 

• Ruimtelijk gezian past IocaUe B niat mnnen het geschetsle Jandschapsbeeld. De 
wens is om de fanenstructuur herkenbaar te houden/maken. Situering van de 
vergfstinginstallatie tegen de Rode Etklaan feidt tet een aantasting van het 
Jandschapsbeeld. 

bcane C 
Deze locatie betreft het huidige agrarfsche bouwvlak op hat adres Beukenfaan62. Deze 
gronden zijn eigendom van PEKA Kroef B.V. 
• De relatia met hat bedrijf is goad. De ligging leidt tot korte aarl- en afvoerleidingen. 
• Er ligt ean YoQning binnen de hindercirkel van de vergfstinginstallatie (Rode Eiklaan 

10). 
• De ruimteUjke aspecten met betrekking tot daze recatte zijn tweeledig. Rutmtelijk

planologfsch gezien Is sprake van een vrijgekomen agrarrsch bouwvlak. De 
agrarische bebouwing binnen dit bouwvlak is reeds gesloopt. locatie C (/gt binnen 
dit bestaande bouwvlak gebouwd. Voons is er de Jandschappelfjke rnpassing. De 
ligging van hat bouwvlak, grenzend aan de Beukenlaan ~s landschappelijk niet goed 
inpasbaar. 

Iocatie 0 
Deze locatia is verschoven ten opzichte van Iocalie C. In dit geval is er sprake van een 
grotere afstand tot de Beukenfaan. Deze gronden zijl1 ~n eigendom van PEKA Kroef B.v. 
• De relatie met het bedrtjf is goed. De Ifggrng leidt tot korte aan- en afvoerleidingen. 

De afstand tot het bedrijf is groter dan bij Iocalie C, maar minder ver van het 
aanvoarpunt van de organische reststromen dan Iocatie A aan de zuidzijde. 

• Er 6ggen geen woningen van derden binnen de hindercfrkeJ en de afstanden tet 
bedrijfswoningen is groter dan bij recalie C. 

• Locatie D is inpasbaar te maken binnen het IandSchappelijke beeJd. Het agrariseh 
bouwvlak komt ta vervallen. De agrarische bebouwing is reeds gesfoopt 

Iocatie E 
Deze Iocatie lig( eveneens aan de noordzijde van de Beukenlaan. tegen het bestaande 
bosj.e. De gronden zjJn eigendom van PEKA Kroef B.V. 
• De afstand tot het bedrijf is ralalisf groot De transportleidingen van en naar de 

fabriek v..orden lang. 
• Er liggen geen woningen van £ferden binnel1 de hindercirkel en de afsfanden tot 

bedrijfslHOningen is groter dan bij Ioca1ie G. 
• Ruirnterfjk gezien is daze !ocane niet (zonder maer) goed in hat huidige landsChap in 

te passen, omdat de symmetrfe met de gebouwen op Beuk:enraan 6-1 ontbreekt. 



Eva Natie 
Op grond van een eerste evafuatie, op basis van bovengenoemde aspecten, heeft 
Iocatie D de voorkeur. lowel voor het tJedrrjf PEKA Kroef BV alS veor de 
landschapper~jke omgeving is hiermee sprake van een aanvaardbarecsituatie. T.b.v. het 
maken van een definitieve keuze ~s een naOOre beoordellng van de miHeueffecten van 
belang en deze vvordt uitgevoerd in het volgende hoofdstuk. 



4. Milieubeoordeling: de effecten van het voornemen per 
locatie 

4.1 Beoordeling mi{ieueffecten 
In di t hoofdsruk Yindt een beoordeHng: plaats van de milreueffecten van de 
vergisHnginstallatie. Daarbtj vrndt een beoorde~ng plaats van de vijf alternatieve focanes 
(A tot en met E) zoals genoemd to' paragraaf 3.3. voor de realisatie van de 
vergistfnginstallatie . Getoefst wordt aan de volgende miJieurerevante aspecten: 
1. Verkeer 
2. Luchtkwafltertlgeur 
3. Energie 
4. Geluid 
5. Exteme veilfgheid 
6. Bodem en water 
1. Flora en fauna 
8. Cultuurhistorie/archeologie/fandschap 
9. Licht 

Bij deze beoordeling is in ogenschouw genomen dat de vergistinginstallatie is gekoppeld 
aan de producUe-uitbreiding tot 150.000 ton eindproduct per jaar. Getoetst zijn dan oak 
de- rnilieueffeeten van de vergisUnginstaUatie oij een productie van 150.000 ton 
eindproduct per jaar op de genoemde vijf Iocaties. Deze toets is verricht ten opzichte 
van de zogenaamde autohome situatie. Voor de productiesituatie biJ PEKA Kroef B.V. 
op de toeatie Beukenlaan 61 oordt daarbfj uitgegaan van de productis in de bestaande 2 
fabrieken. Oit kornt overeen met een productiecapaciteif van 96.000 ton eindproduet per 
jaar. In de autonome siruatie IM)rdt verder uitgegaan van eerr volledlge afvoer van de 
hierbij vrijkomende organischs reststromen. 

Kortomf hij de beoordeHng van de milieueffecten is een vergeltjking gemaakt tussen de 
voorgenomen nieuwe situatle (vergisti rrginstarratie bij 150.000 ton eindproduct per jear) 
en de autonome situatie (geen vergtstinginstallatie bij 95.000 ton eindproduct per jaar). 

Vanwege de rnjzondere achtergrondgeschtedenis van de lOeatie Beukenlaan 62 
(toeaties C, D en E) IM)rdt hierna de voor deze- beatie geldende autonome situatre nader 
toege-licht. Het voorrnalige vee-houcferiJbedrijif is reeds gesloopt, de vergunningen voar dit 
bedrijf zijn ingetrokken en nu is op ooze focatie sprake van grasland. Opgemerkt 'iM':lrdt 
dat PEKA Kroef B.V. de lDeatie gekocht heeft, de opstallen van het voorma~ge
veehouderijbedrrjf reeds heeft laten stopen en de milieuvergunning laten intrekken met 
als doef om de vel'gistingtnstallatie op daze Iocatia ta realiseren. Op de-ze wijze is 
uitgesloten (fat op deze IocaUe opnieuw een veehouderijbedrijf kan worden gestart. 
Op Iocatie A is sprake van akkerland. Op Iccatie B ~s sprake van grasland. 

4.2 Verkeer 
Het oprichten van een vergistinginstallatfe beperkt het aantal transporten veor PEKA 
Kroef BV. Momenteel \I\IOrden de organische reststromen grotendeels afgevoerd naar 
e-xterne verVilerkers en slechts een klein deel (zetmeef) wordt vervverkt in de anaerobe 
reactoren van de oostaande afvatwaterzuiveringsjnstaHatie am extra biogas te 
produceren. Omdat de 5 rocaties aile gelegen zijn in de dfre-cte nabtjheid van het huidige 
bedrijfsterrein v.orden de reststromen na reaUsatie per buisleirnng gelransporteerd naar 
de vergistinginstalfatie. De- verkeersstromen y.grden derhalve beperkt tot de reststromen 
die ontstaan bij het vergisOngproces en de bijbehorende mgestaatverwerkmg en de
aanvOOr van eerl beperkte hOeveelheid hulpstoffen. Het gaat dan met name om de-
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uitgegiste vaste fractie van het digestaat. Bij sen verwerking van de geplande 150.000 
ton organische reststromen per jaar zijn er ongev-eer 4 vrachtwagenbewegingen per dag 
nodig voor de vergistingi nstallatie. 

De verkeersbalasting is bij de alternatieven A tot en met E gelijk (uitgaande van 
transport van reststromen per buiSleiding). Het aantal verkeersbeVJegfngen door 
vrachtwagens en een enke Ie tractor zal bij de uitbraiding van de productie zonder de, 
vergistinginstalfatie ongeveer rechtevenredig tOenemen met de productiecapaciteit, 
of we I met ca. 58%. Door de realisatie van de vergisfinginstallatia word! ooze toenarne 
beperkt. In de combinatie met de realisatie van de vergistfngrnstallatie zal de 
productiecapaciteit van PEKA Kroef B.v. toenemen tot 150.000 ton eindproduct per jaar. 
Wordt dat laatste tevens in beschouwing genomen, dan zal het tataat aantal 
verkeersbewegingen door vraChtwagens en een enkele tractor ca. 36% hoger zijn clan in 
de autonome situatie. Daarom zijn de milieueffecten van het verkeer voor de 
alternatieven A tot en met E (bij een vergistinginstaltatfe bij 150.000 ton eindproduct per 
jaar) als zjjnde negatief " •• if beoordeeld ten opztchte van de autonome situatie. 

4.3 Luchtkwallteitlgeur 
OVer de aspecten luchtkwaliteit en geur wordt in algemene zin het vo!gende opgemerkt 

De vergisting van biomassa an de verbranding van biog3S voor energiewinnfng brengt 
een aantal fokala emissies near de atmosfeer teweeg. Deze emissies bestaan uit 
verbrandingsgassen van biogas, een beperkte verkeersemissie (neemt af ten opzichte 
van afvoer van de organische reststromen naar derden) en een door luchtbehandeling 
beperkte geuremissie door de vergistinginstallatte . Echter, omdat de vergistinginstallatie 
groene energie voor aigen gebruik produceert en PEKA Kroef BV minder exterrle 
energia uit fossieJe brandstoffen hoett in te kopen, 'Mlrdt een beperktng van de emissie 
aan broeikasgassen erders bererkt. 

De vergistfnginstallatie zorgt voor geuremssie. Deze wordt beperkt door het IfioIerken met 
gesloten systemen voor de voorbewerking en voor de vergisting en met het toepassen 
van luchtbehandeling op plaatsen waar in refevante mate geur kan vrijkamen. 

Luchtkwa~teit 

De vergisting van biomassa en de verbranding van biogas voor energiewinning brengt 
een aantal fokale emissres naar de atmosfeer teweeg. Daze emissies bestaan uit 
verbrandingsgassen van magas en verkeersemissie (vanwege de afvoer van 
reststromen afkomstig uit de vergistingfnstallatie en de aanvoer van een kleine 
hoeveelheid hulpstoffen voorde verglstinginstaHatie). Feit is dat de vergistinginstallatie 
niet leidt tot overschrijdrng van de v.-eUelijke luchtkwaliteitoormen. 

Op 15 november 2007 is de ge.~izrgde Wet milieubeheer ill werking getreden. Met 
name hoofdstuk 5 titel 2 is gewijzigd. Titel2 haRdelt over tuchtkwatiteit. Met het ~n 
werking treden van de gewijzigde Wet milieubeheer vervalt het BeSfuit luchtkwaUteit 
2005 (BIk 2005). Een belangrijk verschil met het Bfk 2005 is dat de nieuwe regefgeving 
een flexibele koppeting kent !ussen ruirrteDJl<e activiteiten en gevolgen voor de 
luchtkwa6teit Projecten die 'rliet in betef<enende mate' bijdragen aan de 
luchlverontreiniging hoeven Aiet meer afzonderlfjk getoatst te worden aan de 
grenswaarden voor de buitenlucht. 

Artike15:16 tid 1 Wet Mi&eubeheergeeft weer, onder welke voorwaarden 
bestuursorganen bepaafde bevoegdheden (lid2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal 
een van de volgende voorwaarden \\oQrdt vofdaan, vormen 'uchtkwanteiteisen in begil1sel 
geerr belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 
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• Er is geen sprake van een fe~telfike of dreigende overschr~jding van een 
grenswaarde; 

• Een project leidt, al dan niet per saldo, 1"119t tot een vers{echterirtg vall de 
luchtkwaliteit; 

• Een project draagt 'niet in beteke nende mate' btj aan de fuchtverontreinrging; 
• Een project past bil"lMn her NSL (Natfonaaf Safl'iAlW.ierkingsprogramma 

luchtkwaliteity, of bfnnen een regionaaf programma van maatregelen. 

Beoordelingskader: 
Ve~r het toetsen of met realisel'ing van het project vofda-an kan VwUrden aan de elsen 
voor luChtkwa~teit zijn eisen gesteld aan de concentraties stikstofdioxide (NOz) en fijn 
stof (PMfO) . 

Stof T oetsing op basis Grenswaarde T e- bereiken 
van in 

Stikstofdioxide Jaargemiddelde 40 ~glnr 2010 
(N02) concentratie 

Uurgerrnddelde- 200 jIg/rTf (1) 2010 
concentratie 

Fijn stof (PM10) Jaargemiddelde 40~glnY Reeds van 
concentratfe toepassf!]g 
24~uursgemiddelde 50 J.lg/rtr(2) Reeds van 
concentratie toepasslng 

(1) uurgemlddelde concentratle mag maxlmaal18x per kal'enderjaar YoOrden 
overschreden. Conform de Wet Mtlieube heer , bijlage 2, voorschrift 2.1 lid 3 is de 
grenswaarde tot 2010 vastgesteld op 290 ~gfrtr. Vanaf 2010 is het uurgemiddefde 
enkel van toepassing: bij wegen waar tenminste 40.000 voerfuigen per etmaaf gebruik 
van maken. 
(2) 24-uursgemiddelde concentratie-mag maximaa~35x per k-afenderjaar VvOrtien 
overschreden. (Wm. brjfage 2, voorscl'irif14.1 , sub a). 

Er heeft een beoordeling plaatsgevonden van de emiss-ies- na de realrsatie van de 
vergistinginstallatie. De betreffende onderzoeksrapportage is bijgevoegd als bijlage 10. 
In dit onderzoek zijn, voor een situatie overeenkomend met alterr1atief D, de gevolgen 
t.a.v. de luchtkwa~tEHt onderzocht met betrekking tot de verspreiding van fijn stof (= 
PM10) en NOz. Er zijn pl'ognostische berekeningen uitgevoerd voor de referentiejaren 
2010 en 2015, Opgemerkt 'MJrdt dat de vergistinginstallatre op zijn vroegst in 2010 
geraaliseerd kan zi]n. Uit de berekeningen voigt dat er voor deze referentiejaren geen 
overs-chrijdingen voorkome-n van de norman an dat PEKA Krael BY na de uitbreiding 
met de vergistinginstallatie bffjft voldoan aan- de norman vall de- Wet luchtkwaliteit. De 
rookgassen van de biogasmotoren (WKK's zijn zuigermotoren) en stoomketels voldoen 
overige1is aan het Besluif Emissie eis-en stookinsfallaties (BEES-B). 

Ondanks het feit dat de vergistinginstallatie voldoet aan de wettelijk:e, kwaliteitnormen, 
zorgt de vergistinginstallatie wei voor emissies. Die, van deze bron afkomstige- emissies 
zijn uiteraard in de auto nome- situatie (onbebouwd terrein in de ilorm van gras- of 
akkerla nd) niet aan de orda. Daarom IM>rdt dit aspect als zijnde licht negattef " -" 
beoordeeld. Er is geen relevant onderscheid tussen de ooelJocaties te maken en daarom 
zijn de Iokale milieueffecten voor lucht voor aile alternatievan a Is zijnde licht negatlef "-" 
beoorooeld. 

Geur: 
Bij PEKA Kroaf B.V. kunnen bij de volgende acuweiten re-revante- geuremis-sies 
vrijkomen: 



• Stoomschillen (kookgeur); 
• Ruimtelucht productie (kookgeur); 
• Blancheren (kookgeur); 
• Vergisting organische rests-troman, inclusief bi jbehorende waterzufvering en 

slioopsfag. 
Het feit is dat de geuremissie van de vergistinginstalJatie aan de gerde-nde en 
toekomstige geurnorrnen votdoet. Oft v-ordt hierna toegalient. 

De NeR (Nederlandse emrssieRichtlfjn lueht) geeft in paragraaf 2.9.5 aan dat voor 
bedrijfstakken waarvoor standaardmaatregelen bekend zijn, hat niet nodig is om het 
volledige traject voor het bepalen van het acceptabel h~nderniveau bij geurgevoelige 
objecten (In dit gaval woningen) te doorlopen. Dit geld! voor bedrijfstakken waarvoor 
bijzondere regeDngen zijn opgesteld en dat is hier het geval. Oe actfviteiten van PEKA 
Kroef BV vallen onder de in paragraaf 3.3 van de NeR genoemde bijzondere 
regelingen voor: 
• sa Aardappelverwerkende industrie; 
• Gr Verwerking van gassen van stortplaatsen. afvalvergistrng en anaerobe 

waterzuiveringsinstalratres. 

In het kader van dit rapport is enk:et de beoordeling van de geuremissie door de 
vergisting van de organische reststromen, incrusief ~jbehorende waferzufvering en 
slibopslag van OOlaog. 

In de bijzondere regaling voor de ver\Yerking van gassen van stortplaatsenr 

afvalvergistfng en anaerobe waterzu~veringsif'istallaties 'M>rdt m.b.t. de activitelten bij 
PEKA Kraef B.V. enkel ingegaan op de situatie dat niet af het biagas nuttig gebruikt kan 
'ltCrden. Om ongewenste emissies te voorkomen moet een goedwerkende voorziening 
aanwezig zijn. BU PEKA Kroef BV. is hierin voorzien in de vorm van de stoomketels. Het 
biogas ciat nie1 verwerkt kan v.K>rden in de WKK's IM>rdt verbrand in de stoomketels t.b.v. 
de stoomproductie. Omdat in daze situatie naast de vergistfnginstallatie oak ean 
waterzufvering v-ordt toegepast en slibstromen Ujdelijk worden opgeslagen worden ook 
deze activiteiten nader beoordeetd ap roogelijke geuremissies. Voor het vergfsten van 
biomassa en de nabehandelingvan de vrijgekornen reststromen zijn geen recaote 
geurbepa~ngen bakend. Gezien hat feit dat deze activiteiten goad overeenkomen met 
de processen die in een rioolwaterzlJiveringinstaUatie plaatsvinden, is er een benadering 
gemaakt van de geuremissie m.b.v. de rekenmethodiek zoars beschreven in hoofdstuk 3 
van de NeR. In de bijzondere regelingen vcor spedfieke processen is onder G3 een: 
methodiek opgenomen voor de geurbepaling. Naast de inzet van de staomketelS voor 
de verbranding van overtollig biogas 'M>rden nag een aantal andere maatregelen 
getroffen om eventoole geuremissies tevoorkomen. Oe vergistfngtanks zijn volledig 
afgesloten tanks waaruit geen directe emissies plaatsvinden. Het biogas 'M>rdt ver..verkt 
in de WKK's en in de stoomketels. Relevante geurbronnen, zoals de voorverzurlngstank, 
worden aangesloten op het afzujgsysteem. De lucht uit dit systeem \'\Urdt gebruikt voor 
de beluchting van de aerobe waterzuivering. De geurstoffen v-orden opgefost i~ he! 
water en hierin door het actief stib omgezet in niet geurende steffen (idem werking 
biofilter of biolog~sche gaswasser). 

Uitgangspunten voar de berekening is het wateroppervlak van de diverse installaties, 
een slibbelasting van minder dan 0,05 kg BZV/kg Os. en dat de- reststromen via een 
persleiding, worden aangevoerd naar de voorverzuringstank, 

Berekening volgens de methode orider 3.3 G3 van de NeR resulteert in een totale 
geurerrissie naar de buitenlucht van 4,5*106 ge/uur. De geurbereKening en de 
geurcontouren voor Iocatie D zijn bijgevoegd als bijlagen 5 en 6. Uitgaande van figuur 2 
(NeR) behorende bij de berekeningsmethode volgens 3.3 G3 van de: NeR zijn de 



afstanden, vanaf liet zwaartepunt van de instaltatie, tot de contouren 1, 2, 3 en 1 ge/nr 
ats 98~percentie bij een geurbelasting van 4,5k 106 gefuur ars voigt: 
• Op ca. 18 meter de 7 ge 98-percentlef..confour; 
• Op ca. 45 meter de 3 ge 98-percentref..COf'ltout; 
• Op ca. 53 meter de 2 ge 98-percentieJ-eontour; 
• Op ca. 82: meter de 1 ge 98-percentiel-contour. 

In de huidige milieuvergunning zijn de onderstaande normen opgenomen en deze zulfen 
ook in de toekomstige vergunning gehanteerd gaan IMJrden: 
• Ter hoogte van de woningen in de Moouwde kom word! de norm van 1 geJrrr als 

9~percentierwaarde niet overschreden. 
• Ter hoogte van W"lningen tn het bUltengebied word de- norm van 1 ge/m3- als 95-

percentielwaarde nret overschreden. 

Binnen de invloedsfeer van de inrichting bevinden zich geen 'M>ningen die gelegen zijn 
in de bebouwde kom, maar louter woningen die zijn gelegen in het buitengebied. De 
methode onder 3.3 G3 van de NeR geeft enkeluitsluttsel over de 98-percentielwaaroe 
en niet dver de 95-percentielwaarde, maar CIe afstanden beoorende bij een 98-
percentielwaarde zijrl altijd kleiner dan dre van een 95~percentielwaarde< Aangezien er 
geen woningen van derden binnen de 82 m ligge-n (en daarmee- zOllYef met binnen de 98-
percentiel-contour als de 95-percentiel-contour), met uitzondering van het aJternaUef e, 
kan geconcludeerd worden dat de geuremissie van de vergisUnginstaifaiie niet zalleiden 
tot een overscnrijding van de oove-ngenoemde geurnorl"!1en. Oit geldt zowel voor de 
Y.Oningen in het btJitengebied als voor woningen mnnen de bebouwde kom. 

Ondanks het feit dat de vergistinginsta-llatle voldoet aan de normen, zorgt de 
vergistinginstalfatie wei veor minimafe geuremissie. Die, van ooze bran afkdmstige 
emissie is uiteraard in de autonorne sttuatie (onbebouWd terrein in de vorm van gras- of 
akkerland) niet aan de orde. Daarom wordt dit aspect als- zijnde Itcht negatief "_U 
beoordeefd. Dit geldt voor aile Iocaties met uitzondering van tocatie B. Op basis van de 
~gging van €len woning binrren de 82 m contour wordt /oeatie B als ztjnde negatief "--" 
beoordeeld. De overige locaties liggen op meer dan 82 m van de v.uningen. 

4.4 Energie 
Uif het energiebesparingspfan 200-5-2008 van PEM Kroef RV. is een primair 
energieverbru,k (= energie-~nhoud van ingekocht aardgas en elektriciteit) fe herleiden 
van 5,7 GJ/ton product tn een situatie waarbij het biogas van de waterzuivering aJ 
gebruikt \Ndrdt veor de eigen energieopwekking. Door de restsfromen te ver-gisten en het 
biogas rn te zetten veer elektriciteit- en stoomopwekking. zat hat prima-ire energieverbruik 
met 2,1 GJlton product daten, Oil is een redueUe van 37% per ton product en clat is een 
zeer grote reductie, Door deze reductfe is de energie-tl1koop in de sftua-tie biJ 
ingebrufkname van de vergistfnginstallatre (dre gekoppeld is aan de toename van de
producttecapaciteit tot 150.000 ton) nageooeg gefijk aan de energle-inkoop in de 
autonome situatfe (95.000 ton eindproduct per jaar). 

Omdat hat gaat om een milieuvriendeUjke wfjze van energieproductie, waardoor het 
verbruik aan fossiele brandstoffen tors afneemt ten opzichte van de auto no me situatie, 
oorden aile bcaties als positief "++" beoordeeld. 

4.5 Geluid 
De vergistinginstaUatie op zich is geen sterke gefuidsbron. Dit voIgt 0.8. uif de rn 
hoofdstuk 3 genoe-mde VNG-publicatie " Bedrijven en Mifieuzoneri~. Voor een 
vergistinginstallatie 'NOrdt in deze publicatie namelijk een afstaooscriterium gehanteerd 
van 100 m tot woningen. 



Op basis van de ~gging van de woningen, niet zijnde bedrijfswoningen van PEKA Kroef 
B.V, kan geconcludeerd worden t.a.v. geluid <fat: 
• Locatie B Ifgt op minder dan 100 m van de eerste \M)n~ng. 

• De overige IocaUes liggen op meer dan 100 m van de woningen. 

Ondanks het feit dat de vergistinginstallatie (met uitzondering van Iocatie B) vefdoat aan 
bovenstaande afstandscrtterium, zorgt de vergistinginstaflatie wei voor minrmale 
geluidemissie. Die, van deze bron afkomstige emissie is uiteraard in de auto no me 
situatie (onbebouwd terrein in de vorm gras- of akkerland) niet aan de orde. Daarom 
v..ordt dit aspect als zijnde lieht negatief ft-_M beoordeerd. Dit geldt voar aIle Iocaties met 
uitzondering van Iocatie B. Op basis van de ligging van een woning binnen de afstand 
van 100 meter oordt Iocana B als zijnde negatisf "--" beoordeefd . 

4.6 Veiligheid 
Bij het vergistingproces v.rurden onder uitsluiting van zuurstof organische bestanddelen 
omgez'et tot een brandbaar gas (biogas). Het bij PEKA Kroef BV geproduceerde mogas 
bevat ca. 60% methaan (CH4). de brandbare component in her biogas . Biogas met 60% 
methaan is iets flchter dan lucht en zat bij eventuele fekkages opstijgen. Bovendien is 
methaan aanzfenlijk Irchter dan de andere hoofdcomponent koolstofdioxide, zodat. ook 
ontmenging zal plaatsvinden bij het vrijkomen in de lucht. Siogas met 60% methaan is 
op ztchzetf geen explosief gasmengsel, maar wordt dat btj verdunning met lucht. In het 
biogassysteem zelf is er dus geen sprake van een expbsief mengsel, maar bij een 
ontsnapping van biogas naar de buitenlucht kan er weI een explosfef mengsel ontstaan. 
In een mengvemouding van 5-10% methaan en 90-95% f.ucht ontstaat een explosref 
mengseJ. Ais dit men9sel vervolgens ontstokan wordt, leidt dit tot een expfosie. 
Gevarenzoneringen zullen berekend worden conform Nederlandse praktijkrichtfijn 7910-
1 uGevarenzone~indefing met betrekkingtot ontploffingsgevaar- deelt: 
Gasontploffingsgevaar" en de bijbehorende maatregefen zullen worden getroffen. De 
gevarenzones voor vergelijkbare vergistinginstanties bedragen maximaal7 m van een 
aange'Nezen risicopunt, zoals b. v. een overdrukventiel op de verglsters. Binnen de 
gevarenzones van de nieuwe instalfatie worden aileen onderdelen toegepast die
voldoen aan de ATEX rfchtli.jnen (Europese richtnjn voor apparelen en 
beveiligingssystemen bedreR voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan 
heersen). 

Door het Centrum Veiligheid (CEVJ van het Rijksinstituut voor VolKsgezondheid en 
Mifieu (RIVM) is op 3 maart 2008 een overzicht gemaakt van effect~ en risicoafstanden 
die te verwachten zijn bij de opslag van grote hoeveelheden biogas. Deze effect- en 
risicoafstanden zijn wei iets anders dan de genoemde veiJigheidszones in de NPR 7910-
1 en dienen ter indicatie t.b.v. beoordeling door het bevoegd gezag. 

Bij PEKA Kroef a.v. is er enkel in de :3 vergrsters sprake van een relevante hoeveelheid 
biogas in opslag. Het betreft de biogasruimte bown de watarfase in de vergisters. Deze 
biogasruimte bedraagt maximaal1 .000 ml per vergister uitgaande van membraandaken 
en hierbij wordt een overdruk van maximaal 5 mbar gehanteerd. Dit zjjn worst case 
hOeveelheden, omdat de kans groot is dat er platte betondaken zullen oorden toegepast 
en dan wordt de biogasruimte aanzienlijk kleiner. De toegepaste overdruk. is dan INaI iets 
hOger, ma xi maal 35 mbar, maar dat haeft nauwelij(s effect op de hoeveelheid biogas, 
omdat er met hele Uchte Qverdrukken wordt gewerkt (bjj 1.000 mbar buitenluchtdruk 
stijgt de druk dan van maximaal1 .005 mbar in een reactor met een membraandak naar 
maxirnaal1.035 mbar in een reactor meteen betonnen dak). De biogasruimtes in de 
overige installaties en in het leidingwerk zijn verwaartoosbaar ten opzichte van daze 
hoeveelheden. 



Door het CEV zijn 2 uiterste scenario's doorgerekend bfj iets ongunstigere 
oITl$tandigheden dan bi; PEKA Kroef BV. (: bij Kroef is. de temperatuur vall> hat biogas 
hoger en de- overdruk lager). Op grond van ooze scenario's IS een pJaatsgebonden 
risicocontour 10-& per jaar te benaderen veor een biogasopslag va 0' 1.000 nl van 40 m. 
(ToeHchting: het plaatsgebonden risico fS de kans dat een denkbeeIdge parsoon op een 
bepaalde plaats bUtten de tnrichting dode-lijl'< getroffen \M)rdt dOor in dit geval een 
bfogasexplosie). 

Voor aile vijf deellocaties gerdt dat er binnen een straaJ van 40 m geen (beperkt) 
kwetsbare objecten, zoals VIK1nr.ngen aan'lJeztg zijn, zodat er hier geen sprake is van ean 
onaanvaardbaar risico. Aan het in de praktijk toegepaste vetlighetdscriterium \\()rdt bfj 
ana vijf deellecaties veldaan. 

Ondanks het feit dat de vergisUngins1allatie voldoet aan bovenstaand 
veiligheidscriterium, is de vergistinginstaUatie een (kleine) an ten opzichte van de 
autonome situatie nieuwe risicofactor. Om die reden \M)rdt het aspect externe veHigheid 
licltt negatief •• -K beoordeeld. Dit geldt voor aile Iocaties 

Voar de vergisfinginstaUatie ziJn er overigens geen andere stoffen dan het biogas die 
nader beoordeeld moeten VoUrden In het kader van de externe ve:iligheid. 

4.7 Bodem en water 
Ten aanzien van bodem en bodembeschermende maatregelen voigt PEKA Kroef BV. 
de Nederlandse Richtail Bodembescherming (NRB). waarbij gestreefd vvordt naar een 
optimaal beschermingsniveau. Onafhankeliik van de Iocatiekeuze worden de benodigde 
bodembeschermende voorzieningen getroffen en is of wordt de nulfase bodemkwaliteit 
vastgelegd d.m.v. een bodemonderzoek. Vanwage deze bodembeschermende 
voorzieningen valt geen negatief effect van de vergistin-ginstallatie op de bodem te 
verwachten. Om die raden wordt dit aspect als zijnde neutraal "on beoordeeld. Oit geldt 
voor aile focaties. 

Bij de vergisting van organische raststromen ontstaat een waterfractie die in de bij de 
vergistinginstalla1ie I10rende nabenandelinginstallatie wordt gezuiverd. In deze 
waterzuivering wordt het water gezuiverd tot een kwalifeit die gek>osd zou rrogen 
'Mlrden binnen de eisen van de v[gerende tozingsvergunning afgegeven in het kader van 
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (= Wvo) en hergebruikt karl 'It.Orden. Met net 
OCig op de nieuVoe vergistingactiviteiten en de pr'Oductie~uitbreiding v.erd er in 2005 reeds 
ean nieulN9 wvo-vergunning aangevraagd. Deze is op 28 april 2006 verleend door het 
bevoagd gezag. Door het hergebruik van effruent en het optimaUseren van 
bronmaatregelen zal het debiet en de vuilvracht in de betreffende afvalwaterstromen 
binnen het niveau blijven, zoals dat is beschreven in de Wvo-verg1Jnning en de 
bijbehOtende- aanvraag. De gezuiverde' waterstroom wordt al dan niet samen met een 
deel van het effluent van de bestaande waterzuivering voor het procesafvalwater 
gebruikt als voeding van een RO-installatie (ReVersed Osmoses::: omgekeerd osmose) 
veor de pr'oductie van ketelvoedingswater en proceswater. Kortom, vanuit de 
vergistinginstallatie wordt geen vervuild water geloosd. 

Het heme~water dat op het terrein vrijkomt zal ~ afhankelijk van het terreingedee~e waar 
het op terechtkomt - worden verwerkt. Op het terrein van de vergisbnginstanatie z[jn er 
twae soorten hemelwater, namelflk schoon he-metwater en hemerwater waarvan de 
eerste vracht mogeijk verontreinigd is. Het schone hemelwater \M)fdt direct afgevangen 
en getoosd op oppervlaktewater. Bf; herne-lwatar waarvan de eersIe vracht mogeltjk 
veromreinigd is, wordt eerst middels een verbeterd gescheiden rioofstefse~ de eerste 



vracht afgevangen. Vervolgens 'M)rdt deze vracht afgevoerd naar de waterzuive-ring 
behorende bij de-vergistinginstallatie. Het resterende schone hemefwater 'M)cdl 
vervolgens op oppervlaktewater geloosd. Kortom, zovvel in de autonome situatie als de 
situatie met de vergistinginstallatie wordt geen vervuild hernelwater op het 
oppervlaktewater geloosd. 

Het aspect water 'M>rdt als- neutraa1 wOo lJeoordeeld ten opzichte van de autonome 
situatie. Oit geldl voor aile vijf Iocanes. 

4.8 Ecologie 
\Iogel· eo habjtatrjcbtlHn gebieden: 
Voor behoud en herstel van biodiversiteit In Europa hebben de Europese Udstaten 
afspraken gemaakt over de- natuur en het beoordelen of bepaarde activiteiten schade 
kunnen t()ebrengen aan de natuuL Deze afspraken en gebieden die daar onder vallen 
~ggen vast in de Voger- en Habitatrichtlijn. Niet aile natuurgebieden van Nederland 
vallen onder de Voge\- en Habitatrichtlijfl. 
De dichtst biJ de inrichting gelegen gebieden die tn het Kader van de Vogel· en 
Habitatrichtlijn aange~zen zijn, zijn de: 
• Vlijmse Ven, Moerputten en Bosche Broel; 
• Strabrechtse- heide en Beuven; 
• Mariapee-I en Deurnesepei; 
• Boschhuizerbergen~ 
• Oeffelter Meent~ 
• St-Jansberg~ 
• Kam~na; 
• Waal. 

Deze gehie-den Irggen op meer dan 15 km van de inrichting van- PEKA Kroef B.V._. De 
inv/oed door de vergisting€nstallatfe OJ) deze gebieden IS verwaarloosbaar. 

Wetlands: 
De Deurnese Peelr Groote Peel en Biesbosch Zuidwaard ztjn gebfeden die op de J~jst 
van gehieden staan die onder het Verdrag van Ramsar alS wetrana vanen-. Nederland ts 
partij btj dit verdrag en daarmee verpficht het bevorderen van het behoud van 
watervogelS- en gebieden. Dit kan door het stichten van nafuurreservate-n in 
watargebieden en hat bewaken ervan. Het betreft vennen, veen- en 
wafergebieden,moerassen met zeewater wa3rvan de- diapte bij eb niet meer dan 6 meter 
bedraagt Gezien de afstand, rneer dan 15 km, van de inrichting van PEKA Kraei B.V. 
tot deze gebieden is de milieubelasting van de vergistinginstallatie op deze gebieden
verwaarloosbaar. 

Beschermd- en Staatsnatuurmonumenten~ 
In Nederland zijn tevens gebfeden aangewezen als baschermd 
(staats}natuurmonument. Een groot aantal gebleden- is in het kader van mee-rdere 
'Nettelijke kaders en Europese richtfijnen, zoals de Voge~ en Habitatrichtlijn, 
aangewezen. Gebieden die het dichtst biJ PEKA Kroef BV., aileen als beschermd 
(staats)natuurmonument zijn aange'Wezen, Zijn de Bommelbeemden en de KiJ van 
Hurwen. Deze gebiedenliggen op meer dan 15 km van de inrichting van PEKA Kraef 
B.V. De milieubelasting van de vergistinginstallatie op deze gebieden is 
verwaarloosbaar. 

Grondwaterbeschermingsgebieden: 
In de provintie Noord-Brabant zejn grondwaterbeschermingsgebieden aangell\ezen. 
Deze gebieden he-bben gezJen hun functfe voor de openbare- drinkwatervoorzfernng een 



biJZonder beschermingsniveau. In de gemeente Uden zijn geen 
grondwaterbeschermingsgebieden aanwezig. Het dichtst bij gelegen 
beschermingsgebied dat aangewezen is li91 op circa 10 km va de inrichUng van PEKA 
Kroef av., nabijBoxmeer. De mWeubelastrng van de vergistinginstallatieop deze 
gebieden wordt als verlNSarfOosbaar beschouwd. 

Flora en fayna; 
Er is een natuurwaardenonderzoek uifgevoerd door Staro 9os- en natuurbeheer 
(Quickscan soortgroepen, d.d. oktober 2005) opde Iocatie Beukenraan 62 (= 
alternatieven C, 0 en E). 

Uil de rap-portage bl~jkt dat er in het pfangebied beschermde, maar algemene scorten 
voorkomen waarvoor het niet noodzakelijk is een ontheffing aan te vragen. Tijdens dft 
onderzoek zijn ook vleermuizen aangetroffen. Naar aanleiding hiervan is een 
vervorgonderzoek l1aal' de vleermuizen uitgevoerd_ De resultaten zijn vastge/egd tn een 
rapportage van Staro Bos~ en natuurbeheer van 20 september 2006. to die rapportage is 
geconcludeerd dat de sloop van bestaande bebouwing en realisatie van de nieuwe 
inrichting nret leidt tot vernietiging van vaste rust- of verbfijfplaatsenofverstoring van 
vliegroutes van vleerrnuizen. De Iocaties A en B liggen dichter tegen de reeds 
bestaande instaflaties van PEKA Kroef B.V. aan en er zijn geen aanwijzingen dat ef 
andere natuurwaarden voorkomen dan op de Iocatie Beukentaan 62. De realisane van 
de vergistinginstallatie Ieidt op geen van de Iocaties totonacceptabe-Ie gevofgen voor de 
flOra en de fauna in de omgeving van de vergistfnginstallatie. 

Kustaabieden 
De inrichting van PEKA Kroef B.V. ligt in vogelvlucht op meer dan 1000 km van de 
Nederlandse kustgebieden. De milieubelasting van de vergistinginstallatie op deze 
gebieden wordt als verwaarloosbaar beschouwd. 

Eyaluatie ecolQQlscbe aspecten: 
mt ecolOgisch oogpunt zijn er geen belemmerrngen voor de realfsatie van de 
vergistinginstalfatie op de vijf Iocaties C.q. zijo er geen van belang zijnde natuurwaarden 
dte door de vergistinginstallatie \\Orden verstoord. Om die reden wordt het aspect 
Wecologie" op grond van het bovenstaande voor aile vijf de Iocaties als neutraaI "0" 
beschouwd. 

4.9 Cultuurhistorielarcheo/ogiellattdschap 
De onderstaande "GultuurhistOftSche waarde kaart van de Provincie Noord-Brabant" 
geeft aan da! yoor het gebied dat binnen de grens van de inrichting vall. de indicatieve 
archeologische waarde· faag is. 



dfcheologisct'ewililrde 

hoog 01 mic!oellioog 

laag 

historischegeografie{vlak/lijn) 

hc-og 

redeli;k hoog 

historisc;hebouwkunst 

• MIP-4jecl 

historischgroen ianosl' 
o historische groenslructuur 

De Beukenlaan met haar borneo wordt gezien als historisch groen. De laanbeplanting 
OdiHapeel (CHW-code G982) heeH een hoge waardering. De laanbeplanting wo-rdt 
omschreven als: "Lanen van Beuken, Amerikaanse Eik en Eiken tn en rondom 
Odifiapeel. MoDi voorbeeld van typerende laanbeplanting in een jonge ootg1nnin9 
daterende uit 1920-1925". De vergrstinginstaUatie maakt geer! inbreuk op de 
laanbeplanting. 

Cultuurhistorisch en archeologisch geldt vuor alre vijf Ioeaties dat er geen 
belemmer~ngen zijn voor de realisatie van de vergisfinginstaJlatie. Er zijn geen 
cultuurhistorisehe of archeologische waaroon die door de realisatie van de 
vergistrnginstalfatie worden verstoord. De befastlng van de vergistinginsfaflatle 'M>fdt op 
grond van het bovenstaande voor aile vijf de Ioeaties als neutraal"O" besehouwd voor de 
cuftuurhi·storrsche en areheologische beoorde6ng.. 

Landschappe6jk gezien geldt voor: 
• Iocatie A dat de vefgistirlgtnstaNatie matig in het blokvormige fandschapsbeeld past. 

De op dit ITX)ment heidere landschappelrjke begrenzfng van PEKA Kroef BV. V'IOrdt 
verstoord. De Iocatie wordt daarom veor de beoordeJrng afs Itcht negatref "." 
beschouwd. 

• locatie B dat de vergistinginstallatfe niet binnen het huidige landschapsbeeld past. 
De 't\ens is om de lanenstructuur herkenbaar fe houder!. Sftuenng van de 
vergistinginstallatie drcht tegen de Rode Eiklaan lefdt tot een sterke aantasting van 
het landschapsbeeld. De focaUe ~rdt daaromvoor de beoordeling als negatief "--" 
beschouwd. 

• Iocaue C dat de vergistinginstallatie niet binnen het huidige fandschapsbeeld past. 
De \Nens is om de lanenstructuur herkenbaar te houden. Situering van de 
vergistinginstallatie dieht tegen de Beukenlaan leidt tot een sterke aantasting van 
het landschapsbeetd. De Iocatie wordt daarom voor de beoordeling als negatief u __ ~ 

besehouwd. 
• focatle 0 dat de vergistinginstallatie matig in het blokvormige landsehapsbeeld past 

De Iocatre 'M>rCit daarom voor de beoordeling als Itchf negatief" -" beschouwd. De 
vergistinginstallatie is wei verder van de Beukenlaan gesttueerd dan bij rocatfe C en 
daardoor beter bmnen het landschap in te passen. Door de invuliing van het perceel 
met bomen en het hanteren van een open zone vanaf de openbare wag rondom de 
vergistfnginstallatle kan de landsChappelijke inpassing van de insta llaties op de 
Beukenlaan 62 verbeterd 'MJrCren. Verder IM>rdt opgemerkt dat de reafisatie van de 
vergistinginstallaUe op deze focatie ten opzichte van de situatie met het voormallge 

lfiSJ. 



veehouderijbedrijf geen verslechtering is en dal er respectievetijk sprake tS van een 
verba-tering, 

• locatie E OOt de vergistinginstallafie venier van de BeokenJaan is gesitueerd dan bij 
locatee C, maar minder symmetrisch met de bestaande bebouwing van PEKA Kroef 
B.V. en daardoor mindar goad in het landschap is in te passen dan op Iocatie D. De 
Iocatie \\Ordt daarom voor de beoorde~ng a Is negatief" --" beschouWd. 

4.10 Licht 
Voor de nachteUjke uren \\Ordt hel terrein van de vergistinginstalratie voorzien van 
lichtmasten. Deze masten worden dusdanig opgesteld en afgeschermd dat er buiten de 
inrichting geen rnnderlijke lichtstrafingen YoQrdt veroorzaakt. maar het licht zal..vel 
'Naarneembaar zijn. In het kader van energiebesparrng brandt er in de nachteNjke uren 
eell minimale hoeveelheid aan verlichting. Omdat er tn de autonome- situatie 
(onbebouwd terrein in de vorm van gras- of akkerland) geen sprake is van verlichting op 
het terre in, 'NOrden ane Iocaties voor het aspect Ncht a~ licht negaliet ".!' beoordeeld. 

4. 11 Evaluatie alternatieven 
In onderstaande tabel VtOrdt de beoordeling van de getoetste aspectenvoor de 5 
Iocatles (met een vergistinginstallatie bij 150.000 ton eindproduct per Jaar} ten op-zichte 
van de au{onome situatie (geen vergis-tinginstallatie bij 95.000 ton eindproduct per jaar) 
samengevat: 

Locatie 
Verkeer 
LuchtkWdliteitlgeur 
Energie 
Geluid 
Externe veiigherd 
Bodem en water 
EcoJogie 
Cultuurhistorie/archeologlellandscha p 
Ucht 

-- = negatief 
-= licht negatief 
0= neutraal 
+ = licht posrtief 
++ = positief 

A B 
-- --
-f- -/-
++ ++ 
- --
_. -

0/0 0/0 
0 0 

0/0/· 0/0/--
- . 

C D E 
-- -- --
-1- -/- -/-
++ ++ ++ 
- - -
. - -

oro 0/0 0/0 
0 0 0 

0/0/-- 0101- 010/--
- - -

Met bovenstaande tabel kan - vanwege de vergeliJking tussen de autonome situatie 
(geen vergistinginstaJlatie bi; 95.000 ton eindproduct per jaar) en de voorgenomen 
activiteit (vergiStingrnstatlatie bij 150.000 ton eindproduct per jaar) - voor een aantal 
mtlieuaspecten de rrilieueffecten van de vergisUnginstallatfe niet geheel separaat in 
beeld worden gebracht. Dat hangt samen het feit dat de beoordeling van de effecten bij 
deze aspecten niet los kan 'M)rden gezren van de toename van de prOductiecapaciteit 
van 95.000 ton naar 150.000 ton per jaar. De verwevenheid van de milieueffecten en de 
productietoename is veoral aan de orda bij de aspecten verkeer en energie. Om eeo, 
reeel beeld te geven, zou vear deze aspecten de vergelijking moeten oorden gemaakt 
tussen de referentiesituatie inhoudende geen vergistinginstallatie bij 150.000 ton 
eindproduct per jaar versus de voorgenomen situatie vergistinginstaUatie biJ 150.000 ton 
eindproduct per jaar. Deze vergelijking is gemaakt en laidt tot de hierna 'Neergegeven 
beoordelfng. 



Vergistjngtn~taltatie bij 150.000 ton 
eindproducf per jaar toO.V. situatie 

zonder vetgfstinginstaffatie bij 
150.000 ton eindproduct per laar 

Verkeer + 
Energie +++ 

.. 
+++ = zeer posltlef 

Deze beoordeling is vanwege de aard van de milieueffecten hetzetfde voor aile vijf 
Iocaties. 

V~~r de overige milieuaspecten geldt dat de beoordeling hietvan in het kader van deze 
vergelijking niet anders zou zijn dan in de vergelijking met de autonorne situatie. Immers, 
bij de beoordeling van die mrlieuaspecten is bepalend dat de vergistinginstaliatie ~rdt 
gerealiseerd op een onbebouwd terrein (gras- of akkerland). Deze situatie is niet anders, 
als wordt uitgegaan van eenvergelijking fussen de referentiesituatie inhoudende geen 
vergistinginstallatie bi] 150.000 ton eindproduct per jaarvarsus de lIoorgenomen situatie 
vergistinginstallatie bij 150.000 ton eindproduct per jaar. 

T oelichti ng: 
.. Verkeer: Het oprichten van een verg~stinginstallatie beperkt het aantal transporten 

vom PEKA KroefBY De verkeersstromen m.b.I. de organische reststromen 
worden beperkt tot de reststrornen die ontstaan biJ het vergistingproces en de 
bfjbehorende digestaatverwerktng en de aanvoer van een beperkte hoeveefheid 
hulpstoffen. Het gaat dan met name om de uitgegisfe vasta fractie van het digestaat 
Bij een verwerking van de geplande 150.000 ton organische reststromen per jaar 
zijn er ongeveer 4 vrachtwagenbewegingen per dag nodig voar de 
vergistinginstallatie. Zonder de vergistinginstallatie moet de 150.000 ton/jaar (= 
gemiddeld 4 f f ton/dag) afgevoerd \NOrden naar externe verwerkers. hetgeen 
resulteert in een veef hoger aantal transportbewegingen (= 28) dan de genoemde 4 
voor de vergistinginstallatie en daarom is de variant met vergistfnginstallatie als 
positief "+- beoordeefd. 

• Uit het energiebesparingsplan2005-200B van PEKA Kroef BY is een primalr 
energieverbruik (= energie-inhoud van ingekocht aardgas enelekUiciteit) fe 
herleiden van 5,7 GJlton product tn een situatie waarbij het biogas van de 
waterzutvering al gebruikt wordt voor de eigen energieopwekking. Door de 
reststromen te vergtsten en het biogas in te zetten voor elektriciteit- en 
stoomopwekking zal het primaire energieverbruik met 2 .1 GJ/ton product dalen. Dit 
is een reducbe van 37% per ton product en dat is een zeer grote reductie. 
Bovendien gaat het om een miueuvriendelijke Y.ijze van energieproductie, waardoor 
het verbruik aan fossiele brandstoffen fors afneemt ten op-zfchte van de 
referentiesituatie r waardoor het aspect energie als zeer positief "+++" v.orden 
beoordeeld. 

Geconcludeerd y,ordt dat 
• Door het realiseren van de vergistinginstallatie PEKA Kroef av. een groot deel van 

z~jn energievraag zeit gaat opwekken in de vorm van greene energie. Oit leidt tot 
een grote daHng van de in te kopen hoeveelheid energie pet' ton eindproduct. 

• Door het reaffseren van de vergistinginstatlatte ~rden het aantal 
verkeersbe\1Y9Q.ingen voor de afvoer van (organische) reststromen sterk beperkt. 

• Het is een feit dat het realiseren van een vergistinginstallatie voor wat befrett 
bepaalde milieuaspecten ten opzichte van de autonome situatie enige &cht 
negatieve effecten met zich brengen, hetgeen grote ndeeIs y.crdt veroorzaakt door 



de voorgenomen realisatie van de vergistinginstaUatie op onbebouwd terrein (gras
of akkerland). ledere sftuering op deze wijze brengt deze Itcht negatieve effectsn in 
meer of mindere mate met ztch mee. 

• Los daarvan, zij opgef'riA:rkt dat de vergtStinginstallatie nret leidl tot een 
onaanvaardbare situatie en/of hel niet voldoen aan van toepassing zfjnde wet- en 
regetgevfng, Overigens IM')rden er bovendien mitigerende maatregelen getroffen. 

• De alternatieven A en 0 ztin op basis van bovenstaande beoordeltng gelrjkwaardig. 
Afternatief D heaft de vQorkeur, omdat op deze Iocatie de installatre landschappelijk 
goed kan worden ingepast door het treffen van mttlgerende maatregeten. De 
voorkeufslocatie D is gelegen aan de Beukenlaan 62. Overigens is ef mede 
vanwege de mitigerende maatregelen op de JocaUe van altematief 0 ten opzichte 
van de situatie met het voormatige veehOuderijbedrijf (een situatie die door toedoen 
van PEKA Kroef B.V. is beeindigd vooruitlopend op het bouwen van de 
vergfstingfnstallatie) geen sprake van een verslechtering, maar van een verbetering. 
Het gebouw en de installaties van de vergistinginstallatie op deze Iocatie zfjn 
gesitueerd op een aanvaardbare afstand van de weg, waardoor de milieu--invlOeden 
op de omgeving zo minimaalrnogelijk zijn en de landschappelijke inpassing goed 
kan worden uitgevoerd. 

Over de andere locaties IM>rdt apgemerkt: 

LQ(~atie A:. 
Deze Iocatie heeft geen grote bezwaren. 

Locatie B: 
Gezien de ligging dicht bij de (bedrijfs)~ningen aan de Rode E~kraar't scoort deze
Iocatfe als de minst goede. 

LocatieC; 
De Iocatie 6gt nabij focatie D, maar drcht op de weg en dichter bij woningen dan Iocatie 
D. Hierdoor is tenopzichte van Iocatle D voora! de Iandschappelijke inpassing veel 
minder goad. 

Locatie E: 
De Iocatie figt nabiJ Iocatie D, maar dichter bij woningen dan Iocatie D. De 
landschappelijke inpassing is minder, doordat de symmetrie met de bestaande 
bebouwing van PEKA Kroef B.V. verloren gaat. 



5. M ilieuaspecten voorkeursarternatief 

5.1 Voorkeursalternatief 
Op basis van hoofdstuk 3 en 4 is Iocatie 0 gekozen als voorkeursalternatief. Het batren 
de Ioeatie aan de Beukeniaan 62, zoals weergegeven in bijiage 2, In dit hoofdstuk 
\M)rden de milieuaspecten speciftek voor deze IOcatie toegelicht. mede in het lieht van 
het gegeven dat dit rapport als input dient voor het (besluit-)m.e.r.-Moordelingsoostuit. 

5.2 Aard en omvang van de vergistingactiviteit 
De nieu\N8 vergistings- en nabeh-andeUnginstallatie kan een CZV-betasting van circa 
98.000 kg per dag verwerken en hydrau1isch 500 tonldag. De gemiddelde CZV-belasting 
zal 80.500 kg/dag bedragen en de gemiddelde hydrauUsche belasting 411 tonldag. Met 
de 2 WKK·s en de stoomketels zal uit het biogas ca. 97.500 MWhljaar aan groene 
energte geproduceerd 'NOrden in de vorm van elektriciteit, warm wafer en stoom. De 
elektriciteitsproductie zal bij volle belasting van de WKK's 4 MW elektricifeit per uur gaan 
bedragen. 

De reststromen die in de vergistinginstallatie ve~rkt gaan worden zijn grijs zetmeel, 
stoomschillen. reststromen van de zeefbochten installatie en overige organische 
reststromen. 

De vergistinginstallatie bestaat uit een voorverzurlngstank, 3 vergisters met 
bijbehorende centrifuges veOI' de digestaafscheiding eneen UASB reactor (= onderdeel 
behande-ftng waterfractie t.b.v. extra CZV-omzetting tn biogas) met de biogasverwerking. 
In de vergistinginstallatie zar circa 90% van de CZV in biogas \'\()rden omgezet. 

De nageschakelde waterzuivering (nabehandelinginstallatie) moet de resterende CZV 
en de nutri~nten stikstof en fosfaat vel"Mjderen. De zuivering besfaat naast de 
bovengenoemde UASB uit een ANPHOS® (t.b.v. fosfaatverwijdering). een NAS® 
(aerobe waferzuivering t.b.v. verwijdering CZV, stikstof en fosfaat). uitgevoerdals een 
Membraan Sio Reactor (MBR) met membranen voor de slib- waterscneiding. 

Voor gebouwen en befonoon tanks zar de IfIaxirnale toegestane goothoogte (rand tanks) 
van 10 meter niet overschreden v.orden. De vergisters krfjgen een gasdicht membraan 
met een maxima Ie OOogte van 15 meter of een plat betonnen dak. Ten behoeve van de 
centrale koelinstalfatie zaf een condensor VtOrden gerealfseerd met een bouwhoogte van 
5 m gepfaatst op het dak van de koelcompressorenrurmte. De slibstlo's zulfen ean totale 
hoagfe krijgen van 15 m. 
De tanks worden gebouwd met hat oogpunt op duurzaamheid en bestaan grotendeefs 
uit beton. KIe~nere tanks worden mogeltj:k in kunststof of staal uitgevoerd. Opo bepaakJe 
deten van de instatlatie is de NPR 7910 van toepassing voor de inkadering: van 
gevarenzones. De elektrfsche fnstallattes zulten birlneo de zones exploslsveiUg worden 
uitgevoerd conform NEN 1010. Voor het benodigde oppervlak en de situer~ng van het 
project Yl()l'dt verweze n naar de bijtagen 1 tot en met 3. 

Voor de werking van de biogascentrate is een aantal hulpstoffen nodfg. zoals 
ijzerchfortde (FeeI3). magnesiumhydroxide (Mg(OHM en polymeer. Oeze stoffen 
oorden in beperkte mate gebruikt. 

De instaJlatre za! bedreven worden door gekwaliflceerd pers'Oneel. 
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5.3 Productieproces vergistlnglnstallatie 

5.3.1 Algemeen 
De voorgenomen activiteiten op hoofdzakelljk de Beukenlaan 62 bestaan uti de 
volgende onderdelen: 
• Voorbewerking van de reststromen tot een verpompbaar product. Deze 

voorbewerking vindt plaats op het bestaande terrain van PEKA Kroef a.v. en 
bestaat uitsluitend uit een versnfjder/harnermolen met stenenvanger en een 
pompinstallatie. 

• Transport van de reststromen per persferding via de leidingbrug tot in de 
voorverzuringstank. 

• Een vergistinginsta llatie vaor de producUe van biogas. 
• Een conditionerings-. ontwateringinstalJatie voor de scheiding van het digestaat in 

een watef'- en een vaste fracUe. 
• Een UASB reactor voor de verder vergisting van de waterfractie. 
• Een biogasontzwaveling in twee BIDOX® -installatres. 
• Twee biogaslrotoren (WKK's) (een biogasmotor is afkomstig van het terrein 

Beukenlaan 61 en word( verplaatst naar de vergisbnginstallatfe) en een nieulA.e 
WKK 

• Een drietal stoomketels met randvoorziening voor de benutting van restwarmte 
(twee stoomketels zijn afkomstig van het terrein Beukenlaan &1 en worden 
verplaatst naar de vergrstinginstalfatie en op termljn ook vervangen door nieulNe 
ketels). 

• Een AN PHOS® -installatie om de waterfractie fe ontdoen van fostaten. 
• E'en MBRlNAS@o.installatie. Oit is een nieuw actief slibsysteem uitgev09rd als een 

membraanbioreactor (MBR) voot de verwijdering van s1ikstof en 
restverontreinigingen. Het systeem v.ordt uitgevoerd alS een zestraps systeem 
waarin de laatste trap een membraantilter is, 

• Een opslagtank voor het gezuiverde water (efffuent buffertank) ten behoeve van 
hergebruik. 

• Een opstag voor ANPHOS®-slib- in containers. 
• TV1I8e opslagsHo's voor organische meststot (ontwaterde slibfractfe uit vergisters en 

NAS/MBR®). 
• Een centrale koeHnstatlatie waarbij met behulp van ammoniak koude v.ordf 

geproduceerd. De komie wordt naar de productiefaciliteiten getransporteerd met 
behulp van grycot 

5.3.2 Omsehrijving process tappen 
In de vergrstinginstallatie worden de organische reststromen afkomstig van de inrfchting 
van PEKA Kroef B.V. vergist. 

Voorbewsrkinq (op het bestaande· terre in van PEKA Kraef BV.) 
De voorbewerking bestaaf uit het verklefnen van de vaste delen in de organische 
reststromen d.ffi.V. versn~jdfng eneventueel toevoegen van een waterstroomtot een 
verpompbaar product. M.b. v. een stenenva:nger worden ongewenste zware delen 
veMijderd. 

VoorverzuriogStank 
In de voorverzuringstank worden de reststromen opgeslagen en wordt eenaanvan.g 
gemaakt met de hydrolyse en verzuring voor hat vergistingproces. Door de hydrofyse en 
verzuring gaan de vaste organische stoffen in oplossing en kunnen daardoor effectiever 
in de vergistinginstallatie omgezet worden in blogas. Ten behoeve van de jUlste 



procescondities wordt de voorverzuringstank uitgerust met een wandverwarming en 
YoQrdt de inhoud voortdurend gemengd. Voor het verhogen van de pH ka,n cenrrifugaat 
van de decanter teruggevoerd worden in de voorverzuringstank. Vanuit de 
voorverzuringstank INOrdt de organische stof naar de mengtanks verpompt. De 
vrijkomende dampen YrOrden afgezogen en als beluchtinglucht gebruikt in de NAS®, 
waar de geurcomponenten verregaand worden verwijderd door het actief slib. 

Mengtanks en vergfstrnginsta lIatie 
De vergistinginsfallatie bestaat uit drie- vergistingreactoren elk met een inhoud van circa 
4.600 rW. ledere vergistingreactor heaft een ge'lntegreerde mengtank. Vanuit de 
ITI6ngtank v.urdt de vergistinginstallafie gevoed. De pH fn de mengtank zaf tussende 6 
en 8 varieren afhankelijk van de samenstelling van de voedlng. In daze mengtank wordt 
de pH waarde continu gecortigeerd door een retcurstroom vanuit de vergisting en wordt 
de temperatuur stabie I gehoude-n. 

De temperatuur voor thermofiele vergisting bedraagt 50 a 60 'C. In daze 
vergistingreacforen worden de organische stoffen omgezet in bioga-s met een 
methaangehalte van ongeveer 55 - 60%. De andere hoofdcomponent van biogas IS 
koofdioxide-. De ver-gistingreactoren zijn drie ge'lsoleerde tanks voorzien van 
wandverwarming. De tanks ziin aan de bovenZfjde gasdicht afgesloten. Het ontstane 
btogas v.ordt door een blo\Wr dtrect naar de biogasverYl8rking getransporteerd. Uit de 
gisHngtanks en de mengtanks komen geen dampen Vrij naar de atroosfeer, ol'l1dat deze 
samen met het biogas afgevoerd worden naar de BIOO~ om vervolgens verbrand fa 
VwOrden in de WKK's en stoomketels. 

Biogasverwerking eo stoomketels 
Het biogas dat vrijkomt uit de vergisfers wordt eerst gezuiverd in een biologische: 
gaswasser (BIDOX® genoemd). Er komen twee biolOgische gaswassers, parallel 
geschakeld, fe staan. M.b.v. bacteriemassa in een waskofom en een geringe 
luchttoevoer y,ordt het biogas ontdaan van zwavelwaterstof. Het gehaEte aan 
zwavelwaterstof zal voor het behoud van een goade ievensduur van de biogasmotor 
lager moeten zijn dan 250 ppm. Het sulfide \M:)rdt door de bacteriemassa omgezet in 
zwavel en sulfaat dat samen met de spui van hat waswater de waskolom verlaat Oit is 
een aeroot> proces, waarin de zuurstof uil de aan het biogas toegevoegde locht wordt 
verbruikt. De spurstroom wordHn de NAS/MBR®verloWrkt. Dezwavelverbindinge-n in 
deze spuistroom zUn dus hoofdzakeltjk zwavel en sulfaat i.p. v. sulfide. De zwavel zal in 
het aerobe afvalwaterbehandelingproces in de NASJMBR® verder geo-xideerd worden 
tot sulfaat. Het biogas uit de biologische gaswasser v.ordt vervolgens gedroogd om 
condensvormmg te vOCJrkcmen en verbrand in 2' biogasmotoren welke elk een generator 
aandrijven (samen vorman ze de WKK's) en het overtoUige brogas wordt verbrandin de 
stoomketels. De gepr-oduceerde elektriciteit wordt gebruikt in het eigen bedrijf of afgezet 
naar het elektriclleitsnet. De warmte Vv'eJke vrijkomt in de WKK's v.urdt gebruikf voor; 
• verwarming van de ver-gistingreactoren en voorverzuringstank~ 
• productie van stoom; 
.. verwarming ketewoedlngswater en, 
• waar mogelijk in het ergen bedrijf gebruikt 

De geproduceerde sloom IM)rdt gebruikt in het eigen bedrfjf. 

Bil storingen of onderhoud van de WKK's VwOrdt het overtortige btogas automatisch 
afgevoerd naar de stoornketefs. De stoomketels hebben een grotere 
verbrandrngscapaciteit dan de verbrandingscapacifeit van de btogasmotorenen aIle 
stoomketels zijn geschikt voor de verbrandlng van OOgas. De-stoomketels hebben 
daarmee een calamitettenfunctie en kunnen biJ problemen onmiddelrtjk in werking treden 
om het biogas fe verbra oden. 
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Stoom is een vftaal onderdeef voor de procesvoering, daarom zullen er modulere-nd 
meestal drie stoomketers tn bedrijf zrjn. Twee stoomketefs tunen altijd in bedrijf zi;n. De 
capaciteit van rwee- stoomketels is groat genoeg om al he! biogas, biJ een storing in 
beide biogasmotoren, te verbranden. In geval vall onderMud, feparane of langdurige 
storingen ean hat equipernent lal de biogasproductie verraagd worden door het 
verminderen van de voeding. 

Drogestat afschejdjng 
Het digestaat dat overblijft na vergisttng 'M>rdt gescheiden tr'i een waterfractie, die 
afgevaerd \IDrdt naar de VASB-reactOr en een vaste fractie die te-rug de vergrsters 
ingaat Periooiek zal er een hoeveelheKi vasta fractie YwOrden afgevoerd als orgarnsche 
Ii1eststof. Scheiding tussen de vasta en waterfractie gebeurt met een 
decanteercentrifuge (= decanter). Als hulpstof kan hierop polymeer worden gebl"uikt. 
Er zal maxi maa I 15.000 ton organfsche f'r!ieststof per jaar ontstaan. Het ontwaterde slib 
zal opgeslagen worden in twae slibopslagtanks. 

VASS-reactor 
Na de droge stof afscheiding wordt de waterfractie in een VASB gepompt, deze 
anaerobe Vlaterzuivering zet een deef van de rest CZV om in biOgas. Oit proces kent 
een langzame slrbgroei waardoor ef een kleine slibstroom ontstaat. Oit sJif>kan gebruikt 
worden voor het opstarten van andere UASB ~nsta-11a1~es. Fndien efit niet mogelfjk is zal 
het slib terug aan de vergisters gevoed worden. 

ANPHQ$®-iDSta!latie 
In de ANPHOS® -installatie YtOrdt van het efflue nt van de UASB de pH verhoogd door 
mrddef van het strippen met lucht. Na het verhogen van de pH IM)"dt in een reactietank 
magnesiumhydroxide aan het afvalwater toegevoegd. Er zal ca. 700 ton 
magnesiumhydroxideoplossing (ca'. 30%-trg) per jaar no dig zijn. fn het proces ontstaat 
een mestsfof geheten MgAP (Magnesium Ammonium Phosphate). Deze meststof is na 
ontwatering inzetbaar in de rand- en tuinbouw. Het ontwateren vindt plaats met een 
centrifuge. De vrijkomende mesfstof wordt tijdeJijk op het terre in opgeslagen in 
containers voorzien van een zeil. Er zal ca. 1.350 ton van deze ontwaterde meststof per 
jaar ontstaan. 

NAS®/MBR 
Het effluent van de ANPHOS® Wlrdf verder gezuiverd tn de NAS®/MBR-instalfatie. 
De eerste trap is een beluchtinglank, waarin een deel van de rest·CZV v"ordt afgebroken 
en een deel van het ammontum \\()rdt omgezet in hoofdzakeftik nitdet en een klein deel 
nitraat.. De tweede trap is een denftrificattetank, waarin zonder zuurstof nitraat en nitriet 
wordt omgezet in onschadefijk stikstofgas onder verbruik. van een deel van de CZV als 
koolstofbron en een deel van het amroonium. De derde trap is ean beluchtfngstank 
waarin de rest stikstofverbindingen door n.trrficatie worden omgezet In nifraat en een 
deel van de rest CZV wordt verwijderd. Vanuft deze tank vindt recircufatie plaats naar de 
denitrificatie om vofdoende nitraat omgezet te krijgen. De vierde en de vijfde trap tijn de 
2& denitrificatietank en de 3e beluchtingstank. In deze tanks worden de resterende CZV 
en stikstofverbindingen verregaand verwrjderd. Om resterend fosfaat te verVv1jderen kan 
er ijzerchforide gedoseerde \NOrden. De zesde trap is de scheiding van het gezutverde 
water en het actief slib door het toepassen van membraantechnofogie. Made door deze 
fijne filtratietechnlek v,urdt een: grote mate van zUivering bereikt en een goeds stabiete 
effiuentkwaliteit. In net NAS/MBR® systeem vindt ook sfibaangroei plaats. Het 
overtomge slib wordt teruggevoerd naar de vergister waar hef gedeeltelijk word! omgezet 
in biogas en het resterende deel zaJ met het ontwaterde digestaat 'M)fden afgevoerd. 
Ook bestaat de moge~jkheid drt zuiveringsslfb apart te ontwateren met polymeer als 



hulpstof en als zuiveringsslib af te voeren. Uit de MBR komt ca. 135.000 m3 gezuiverd 
water (effluent) dat hergebrurkt gaat worden. 

Effluent buffer1ank 
Ten behoove van hat gezuiverde water van de bestaande waterzufvering van PEKA 
Kroef BV. zaf op het terrein van de vergistinginstaUatie een buffertank \AK)fden 
gerealiseerd. Dit effluent is na behandeling ill een Reversed Osmose rnstalfatie geschikt 
voor hergebruik. Het gezu~verde water zal in eersfe instantie \\Orden gebruikt als 
ketelvoedingswater en suppletie water voor de koelers. 

Opslagplaats van containers 
De vergisUng van reststromen geeft nieuwe reststromen die tijdelijk in een siro worden 
opgeslagen. Het MgAP uil de ANPHOS® -installatie wordt tijdel~jk in 3 containers 
opgeslagen. De contarners worden afgedekt met een zeil en op het terrein van de 
vergistingfnstallafie tijdelljk opgeslagen. Periodiek zal het MgAP afgevoerd worden om 
alS meststof in de land- en tuinbouw te II'iOrden toegepast. Vanuit Iogistieke efficiency 
\\()rdt zoveel mogeliJK geprobeerd om de volle containers per tweatal af te veeran. 

Bij de ontwatering van het digestaat komt product Vrfj met 30 - 35 % droge stof. Oit 
materiaal zaf worden opgestagen in een twaeta f silo's met een rnhoud vall 2 x 150 m3

. 

Dit materiaal zal afgevoerd oorden als organische meststof. Brj deontwater.ng van 
NAS/MBR® sib komt zu~veringssHb vrij met ca. 20 % ds. Dit slib wordt opgesFagen in 
eren van de silo's. Er kan ook. voor gekozen worden om het slib terug te voeren naar de 
voorverzuringstank. In dat gevel zaf het slib minder ver ontwaterd v.orden. 

KoeIi nstaUatte 
De nieuwe centrale koe6nstallatie \\Qfdt uitgevoerd met twee koude media. PrimalF 
\NOrd! koude gernaakt in een ammonrak installatie waarbij amrnoniak via compressie en 
verdamping YJOrdt gekoeld tot < - 30 "C. In warmtew isselaars binnen de centrale 
koefinstaffatie YJOrdt deze koude overgedragen op glycol, waarbij deze op een 
temperatuur van -5 a-tO 6C wordf gebracht De g~yco' transporteertde koude van de 
centrale koelil1staUatie (via de teidingbmg} naar de afnemers in de producUe rui·mfes op 
Beukenlaall61. De ammoniak installatie bevindt zich uits luitend in de centrale
koe/rnstallatie. De koelinstalfatie vervangt diverse bestaande koe-linstallatie- op het terrein 
Beukenfaall61 waardoor de geluldsbelasting richting de omgeving word! beperkt De 
nieuwe Iocatie en vervanging van bestaande rnstallaties is een onderdeel van 
ge(uidsreducerende rnaatJ'egelen die PEKA Kroef B. V. neemt en 'Mlrden in het 
geluidssaneringsplan dal bij de aanvraag voor een nieuwe mHieuvergunning wordt 
gevoegd nadar uitgewerkt en toegelicht. 

5.3.3 Ge"tnstalleerd vermogen 
tn onderstaand averzicht zijn het totaal geinstalleerd elektromotorisch vermogen ell 
therrniscn vermogen \hIeergegeven voor de aan te- vragen situatie na uitbreiding van de 
productie tot 150.000 ton. eindproduct per jaar en reaisatie van de nieuwe installaties op 
de Beukenlaan 62. 

Onderdeel T otaat ge'instatleerd 
Elek. Motorisch vermogen Ttlermisch vermo-gen 

[kW] [kWJ 
WZI 646 0 
VergistinginstaflaUe + 2 6.47~ 42.300~ 

WKK's + koetinstallatie 
-+- 3 stoomketels op 
Beukenlaan 62 



Fabriek 1 2.763 0 
Fabriek 2 2.013 0 
Fabriek 3 2.100 0 
Totaal 14.001 42.300 

., befreft de dne stoomketels '" rest WKK's = 31.000 kW + 5.300 kW (totaal vermogen 
WKK's - asvermogen) 

5.3.4 WijZe van aanleg 
Om de installaties op de Beukenlaan 62 ta rea~seren is de bestaande agrarlsche 
bebou~ng reeds verwijderd. Tussende nieowe instanatie en de bestaande installatie 
van PEKA Kroef B.V. zal een technische binding aanwezig zijn in de vorm van leidrngen 
en kabels . Er w:>rden een kabel- en lefdlngenbrug voorzien vanaf de bestaande 
installaUes over de Beukenlaan, naar de ve:rgistinginstaHatie, 

5.4 Effecten van de vergistlnglnstallatie op het milieu 
De installatie is een civieltechnisch bouwwerk. Ten ttjde van de: bouw van de instalfatie 
zar vermoedelijk een geringe vorm van overlast naar de omgeving en het mflfeu kunnen 
ontstaan als gevorg van bouwverkeer en bouwwerkzaamheden. Tijdens de aanleg zuflen 
alfa geJdende wettefrjke voorschriften inzake de beschermlng van het mineu en veilfgheid 
in acht YtQrden genomen, 

5.4.1 Geluid 
Door het verplaatsen, gedeeltelijk vernieuwen en inpandig plaatsen van de stoomketels 
en koeUnstaliaties, oordt een aantal geluidsbronnen op het terrein Beukenlaan 61 van 
PEKA Kroef B.V. gesa-neerd. Dit IM')rdt bereikt doordat de nreuwe installaties voldoen 
aan de stand der techntek (BST) en een goede geiuidsisolatie, Op de Beukenlaan 62 
zijn voor het functioneren van de vergistinginstatlatie pompen, compressoren, 
centrifuges, biogasmotoren en stoomketefs noodzakeltjk. De noodzakelijke pompeo, 
blo\Ners en centdfuges \4,Qrden inpandig in een zeer good ge'isoleerde ruimte geplaatst. 
Ook de biogasmotoren en stoomketels Komen inpandig in goed gei'soleerde fuimtes te
staan. Tevens worden hrer de nodige akoestische voorzieningen getroffen. Toepassing 
van geluidsabsorberende matertalen en voorzieningen voldoen aan de stand dar 
techniek (BBT). 

De gefuidscontouren voor de geplande activiteiten op Beukenlaan 62 met en z~nder 
centrafe koetinstallatie zijn weergegeven in bijlage 7. In b~jlage 8 is de akoest~he 
onderbouwrng met betrekk~ng tot de contouren opgenomen-. Uil bijlage 8 voIgt dat VOOf' 

de activitelten gepland op de Beukenlaan 62 aan het indicatief bepaalde 
refere·ntieniveau en de richtwaarde uri de Handreikmg fndustriefawaal en 
Vergunningverlening van 40 dB(A) wordt volda-an. 

5.4.2 Verkeersbewegingen 
Een groot voordeel van het vergisten va It reststromeo tn combfnatie met digestaat 
verwerking is dat de optredende verkeersoowegingen minimaaJ zljn. Dit'M)rdt beretkt 
doordat een groat deel van het votume van de organische rests1romen wordt omgezet in 
Ioosbaarlherbruikbaar water en een kleiner deef tn biogas, zodat ef slechts een klein 
deel afgevoerd moet worden (= surplus aan vaste fractie na verregaande vergisting en 
ontwatering). Verder vinden er een aantal beperkte transporten plaats veor de revering 
van de hulpstoffen voor de digestaatscheidrng en de zULvering van de waterfractie van 
het digestaat. In toraal gaat het om4 verkeersbewegingen per dag. 



5.4.3 Bodem 
Op de plaats waar de vergrstinginstallatie wordt gerealiseerd is een verkennend 
bocfemonderzoek uftgevoerd, tenefnde de nulfase van de bodem vast te stellen. De 
resultaten van het onderzoek staan nief in de wag aan de beoogoo ontwrkkeltngen. 

Voor de reallsatJe van de nJeuwe activiteiten op Beukenlaan 62i5 geen 
gmndwaterbema6ng noodzakelijk. Voor de bouw van gebou\Nen. tanks en andere 
installaties zal mogelijk een deel van de bovengrond verwijderd moeten oorden. 
fn de verdere voorbereidingsfase zal onderzocht 'NOrden of deze grond op de focatie zeit 
verwerkt kan worden. Indien dit niet mogetijk is zullen er partijkeuringen plaatsvinden en 
de grand afgevoerd worden naar een erkende verYverker, of ingezst worden als 
secundaire bouw.stof (kwaliteitsafhankelijk). 

Srj het ontwerpen en bouv.en van de installatie zal rekening 'M)rden gehouden met de 
be5cherming van de bodem door het aanleggen van aangepaste verhardingen en 
opvangen van stoffen die mogelijk bodembedreigend kunnen zijn. Emissies naar de 
bode men grondwater zullen niet optreden orndat voldaan za l worden aan de eisen uit 
de Nederlandse Richtli" Bodembescherming (NRB). 

5.4.4 Hulpstoffen 
De belangrijkste hufpstof is magnesiumhydroxide (Mg(OH)2) deze stof v,.()rdt in vloeibare 
fase opgeslagen in een: daarvoor geschikte tank, Bij deze venn van opslag treden geen 
negatieve effecten voor het milieu op. Ve~r aanvullende defosfateren in de NASIMBR®
Installatie kan ijzerchloride als hulpstof ingezet 'M)fden. Onder normale omstandigheden 
IS dit niet aan de orde. IJzerchk)ride zal daartoe indien nodig worden aangevoerd in 
multiboxen op een daarvoor ingerichte pfaats. Ten behoeve van de ontwatering 'v\()rdt 
pofyrneer gebruikt. Dit polymeer zat inpandig op een- daarvoor geschikfe plaats worden 
opgesfage n. 

5.4.5 Afval 
Naast de reststromen die In de volgende paragraaf wordt beschreven korfit er enkel 
afvalofie vrij van het onderhoud van de biogasn1Otoren. De biogasmotoren worden door 
een extern bedrijf enderhouden. Het bedrijf zorgt voor de afvoer van de afgevverkte otie 
Mar een erkend verwerker. Deze hoeveelheid zal ca. 1,8 ton/jaar gaan bedragen. 
Venier kunnen er een aantal kleine stromen vrijkomen, vergelijkbaar met reeds 
bestaande afvalstromen binnen het bedrijf. Aile afval van onderzoek. onderhoud etc. zar 
met het afvalsysteem onder het mmeuzorgsysteem van PEKA Kroef BY ViIOrden 
afgevoerd naar erkende verVlterkers. 

5.4.6 Reststromen 
Afs gevolg van het proces ontstaan onderstaande reststrornen: 
• Ontwaterd digestaat dat als gevolg van sputan uit de vergistingreactoren komt, 

wordt na ontwatering opgeslagen in een sUo en afgevoerd (maxtmaaI15.000 ton per 
jaar). 

• SUb uit de NAS® !MBR v.ordt teruggevoed naar de vergistinginstaltatie r of VvOrdt 
separaat ont'Naterd en afgevoerd als zuiveringssfib (ca. 1.300 tonljaar~. 

• MgAP uit de ANPHOS® (ca. 1.350 ton per jaar). 
Deze reststromen worden na ontwatering ingezet ats meststoffen. 

5.4.7 Afvalwater 
Het vergisten resulteert in een waterfracti& van ca. 135.000 m3 per jaar 1 die In de 
meertraps waterzuiverrng wordt behandeld voordat deze geschikt gemaakt wordt voor 
intern hergebrutk. 
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5.4.8 Emissies naar de lucht 
De vergisting van biomassa en de verbranding van biogas voor energreYofnning brengt 
een, aantal emissies naar de atrnosfeer te weeg. Deze emissies bestaan uit 
verbrandingsgassen van biogas r een beperkte verkeersemissie en geuremfssies door de 
vergistinginstallatie. Voor een uitgebreide beschrtjving van dit facet \\()rdt verwezen naar 
paragraaf 4.3. Hieronder v«>rden enkel de resultaten van de beoordeling samengevat 
voor de gekozen Iocatie. 

Luchtkwa'jtejt: 
• De rookgassen van de biogasmotoren (WKK's zijn zuigermotoren) en sfoomketels 

votdoen aan het Besluit Emissie eisen stookinstallaties (BEES-B}. 
• De gevolgen t.a.v. de luchtkwaliteit zijn onderzocht met betrekking tot de 

verspreiding van fijn stot (= PM10) en N02. Er zijn prognostische berekeningen 
uitgevoerd voor 2010 en 2015. Uit de berekeningen voigt OOt er geen 
overschrijdingen voorkomen van de norman en dat PEKA Kroef B.V. na de 
uitbreiding met de vergistrngfnsfallatie en de toename van de productie blijft voldo~m 
aan de normen van de Wet fuchtkwaltteit(zie bijlage 10). 

Gaur: 
Berekening volgens de methode onder 3.3 G3 van de NeR resulteert voor de 
vergistinginstallatie in een tolale geuremissie naar de buitenlucht van 4,5*1 OS ge/uur. De 
geurberekening en de geurcontouren zijn bfjgevoegd als bijlagen 5 en 6. Uitgaande van 
figuur 2 (NeR) behorende bij de berekeningsmethode vofgens 3.l G3 van de NeR zijn 
de afstanden, vanaf het zwaartepunt van de rnstal/atie, tot de contouren 1, 2, 3 en 7 
ge/m3 als 98-percentie bij een geurbelasting van 4.5*10& ge/uur a ls voigt: 
• Op ca. 1 a meter de 7 ge 98-percentiel-contour; 
• Op ca. 45 meter de 3 ge 98-percentiel-contour; 
• Op ca. 53 meter de 2 ge 98-percentiel-contour; 
• Op ca. 82 meter de 1 ge 98-percentiel-contour. 

Op basis van de ligging van de \M)ntngen, niet ziJnde bedrfjfswoningen van PEKA Kroef 
B.V., kan geconctudeerd worden OOt hetom een acceptabele geuremssfe gaat. Zle ook 
hat gestelde in paragraaf 4.3. 

5.4.9 Gevoeligheid voor de omgeving 

Begenera(jeveqnooan van aatuurfiike bulobronaen In bet gebied 
Voor de vergistinginstallatie wordt geen gebruik gemaakt van natuurfijke hulpbronnen uU 
het gebied. Het hoofdbestanddeel van PEKA Kroef B.V.'s pmducfen is de aardappeL De 
aardappelen die door PEKA Kroef B.V. worden verwerkt komen uit de omgeving van het 
bedr~jf. De telers in de orngeving planten jaarlijks nreuYJe aardappelen. Het agrarische 
karakter van de omgeving wordt met de- realisatie van de vergistinginstaUatie en de 
bouw van fabriak 3 niet aan:getast Voor de telers kunnen door de uitbreiding betere 
economise he omstandtgheden ontstaan. Voor de activiteiten maakt PEKA Kroef BY 
geen gebrurk van detfstoffen of andere natuurlijke huJpbronnen uit het gebied. 

OOOBme yenpQgeo van hat natuvrUjke mjlieu 
Voor de ecologische aspecten van het prOject wordt vervoezen naar de beschrijving in 
paragraaf 4.8. Uit ecologisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van 
de vergistinginstallatie op de betreffende Ioeatie. 

Gebiaden met hoge bevolkingsdichthejd 
De nieuwe installatie ~gtop minimaal200 meter van de dichfstbijzijnde wontng van 
derden. De bebouwde kom van Odliapeel begint op circa 700 meter ten westen van de 
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gebouVoen van de nieuwe vergistinginstalJatie. Op circa 3,5 km in rTOOTdoosteUjke richUng 
ligt Mtll. 

CultuurhistQrjsch. 8rcheQ/oaisch of laadschapoeliike belangen 
Voor deze aspecte-n van het project wordt varwezen naar de beschrijving in paragraaf 
4.9. Cultuurnistorisch en archeologisch zijn ar geen belemmeringen ztjn voor de 
realisatie van de vargistinginstallatie. Landschappelijk gazien geldt dat de installatie door 
het (reften van mitigerende maatregelen in te- passen is in het huidige lands{;hapsbeeld, 

5.5 Rlslco van ongevallen en abnormale omstandigheden 

5.5.1 Brogas 
De techniek die wordt toegepast. het vergisten van bromassa, VvOrdf wereldwijd ingezet. 
Bij vergisting komt biogas vrij en dat is brandbaar en onder bepaalde Iocaties na 
ontsteking explosief. Voor de veiligheidsaspecten wordt verYtl'ezen naar de beschrijvfng 
in paragraaf 4.6. 

Door het CEV zijn 2 uiterste scenario's ooor'gerekend bij iets ongunstigere 
omstandigheden dan bfj PEKA Kroef B.V. (= bij Kroef is de temperatuur van het biogas 
hoger en de overdruk lager). Op grand van deze scenario's is een plaatsgeoonden 
risioocontour 10.6 per jaar fe benaderen voor een biogasopslag van 1.000 rrr van 40 m. 
(Toelichting: Het plaatsgebonden risico is de kans OOt een denkbeeldige persoon op een 
bepaalde pfaats buiten de inr'iChting dodelijk getroffen wordt door in dit geval een 
biogasexplesie}. Voer loeaties aan de Beukenlaan 62 geldt dat er binnen een stra-al van 
40 m geen (beperkt) kwetsbare objecten, zoals woningen aanwezig zljn, zodat er hier 
geen sprake is van een onaanvaardbaar risico. Deze afsfand overlapt ook niet met de 
"toetsingsafstand" van 17,4 m behorende bij de Kerosine-raiding (zie paragraaf 4.6.2.}, 
zodat deze ook geen belemmering vormt voor de bouw van de vergistinginstallatie. 

5.5.2 Ammoniak 
De n~euwe ammoniakinstallatie zal een koelcapacfteit hebben van cirea 12 MW(th}. De 
nieuwe ammoniak koelfnstallatie heen een ammonrak inhoud van minder dan 6.000 kg 
amrooniak en voldoet aaO' de CPR-13.2 en de NPR. Door sterk verba-terde efficiency is 
er in moderne koelfnstallaties veel minder ammoniak nodrg. Door de toename in het 
koelvermogen, door het plaatsen van nieuwe installaties die voldoen aan de stand der 
techniek (BST). zal de hoeveelhe~d ammonlak in het systeem niet toene:me-n. Het 
vloeisfofvat en de fetdiflgen naar de verdampers zijn binnen opgestefd. Doordat de 
nieuwe koeijnstallaties becfuidend efficienter warken en veel geluid producerende 
onderdelen van de ins1allaties inpandig IMJrden geplaatst zal de hoeveeiheid geluld, in 
de nieuwe situatie , afnemen. Op hat perceel Beukenlaan 62 bevindEm lich geen 
ammoniakhoudende installatie of teidtngen bu/ten het oppervlak waar de koetinstallafie 
staat. Met de nieuwe- ammoniak koelinstallatie wordt op korte termijn de 
ammoniakkoelinstallatie va n fabriek 2 gesaneerd, 

Met betrekking tot het in bedrijf hebben van een installatie met ammontak zijn het 
"Beslutt exteroo veHigheid inrichUngen" (Bevl) en de "Regeling exfeme veiligheld 
inrichtingen" (Revi) van toepassing, orn:Jat de ammoniakrnhoud per koe6nstaUaties meer 
is dan 400 kg en minder dan 1-0.000 kg per installatie. Aan de nand van het besruit en de 
bijbellorende regellng kan de 10-& contour voor het pfaatsgebonden risico worden 
vastgesteld aan de hand van de waarden uit de- label voor de betreftende categoriaie 
inrichting. (Toelichting: Het plaatsgeoonden rfsico is de kans dateen denkbeeldige 
persoon op een bepaalde plaats buiten de inricht~ng dodelijk. getroffen \t\oOrdt door in dit 
gevsl vergiftiging door ammonfak) . De vemgheidscontour voor ammoniak is bere-kend 
met een installatie geschikt vOQr maximaal5.900 kg ammoniak, omdat nog niet definitief 



bekend is hoe groot de ammonrakinhoud voor de installatfe wordt. Vermoedelijk zal dit 
aanzienfijk minder zijn en de veiligheidscontOtJr dus klStner v«>rden. De 
veilfghefdscontour bevindt zich voor 5.900 kg ammoniak op 75 meter van de 
koelinstallatie. In bijlage 9 is deze centaur weergegeven. Brnnen de contour zijn geen 
(bepe-rkt) k\Netsbare cbjecten aanwezrg zodat er hier geen sprake is van een 
onaanvaardbaar risico. Deze contour overlapt ook niet met de "toetsingsafstand" van 
17,4 m behorende bij de Kerosinefeiding (zie paragraaf 4.62.}, zodat Mze ook geen 
belemmering vormt voor de realisatie van de koe6nstallatie. 

5.5.3 Kabels en buisfeJdingen 
In verbane! met vemgheidsoverwegingen dienen ten opzichte van butslefdingen met aen 
relevante veiligheidscontour bepaalde afstanden in acht te 'iNOrden genomen. De 
buisleidingenstroken (cluster van Je,dingen), het veitigheidsgebied en hel 
toetsingsgebied dienen te' yoorden opgenomen in de diverse bestemmingsp/annen. Ook 
solitaire (hoofd)fransportleidingen met een relevante risfcocontour dienen te worden 
opgenomen in het bestemrnngsplan. Binnen de genoemde contouren 'VIIOrden nieulNe 
ptannen getoetst aan de veilgheidsnormen van de diverse leidingen. {Locale~ 
distribuUeleidingen zijn en hooven nret op bestemmingsplankaarten fe YtOrden verYJerkt. 

Aan de westzijde buiten de inrichting van PEKA Kroef BV. Irgt een ondergrondse 
KerosineJeiding van de NAVO (beheercter Defensie PijpJerding Organjsatie} langs de 
Noordfaan en venier noordwaarts fangs de westgrens van Beukenlaall 62 (Iigging zie 
bijtage 2). De laidIng ligt op 8,5 m buiten de inrichtrngsgrens van PEKA Kroef B.v. en 
heaft vorgens de gegevens uit de risicokaart Noord-Brabant opgesteld door de provtncie 
een inwendige diameter van 4,12 inch (volgens mutatiedatum 26 november 2008 van de 
betreffende gegevens). 

Het Ministerie van VROM heett vei~gheidsafstanden vastgeJegd tussen een buisleiding 
en 'MJningen, bijzondere objecten, recreatfeterreinen en industrieterrernen in de 
circulaire "Bekendmaking van beleid t.b.v. de lonering fangs transportleidingen voar 
brandbare vloeistoffen van de K1-, KZ- en K3-categorie" uit 1991 . Keros~ne valt in de K2-
categorie. Momenteel v.ordt een AMvB buisleidingen ontwikkeld. Zodra deze in \Nerking 
treecit, word! de bestaande Cficulaire ingetrokken. Verwacht wordt daf v~~r 
transporfleidfngen niet meer de afstanden uit de CircuJaire gebrUlKf VtOrden, maar dst 
de pfaatsgebonden rislcocontour van 10-6 per jaar (= PR-contour 10-6} gaa! geldea in 
combinatie met een verantYt()erdingspHchf voor het groepsrisico. Het RIVM haeft in 
vervolg op haar rapport 62012000112006 uBuisleidinge n met brandbare vooistoffen" een 
specifieke afstandentabef ontwikkefd voor aaroolfepreducten en derivaten. Voor K2-
stoffen IM:>rden vasta afstanden gehanteerd. De Circulaire biedt de mogelijkheid tot 
at'hijking van de bebouwingsafstanden indien de betrokken partijen hier mea akkoord 
gaan. 

Het Ministerie van VROM beschrijft zijn beleid in de brief KExterne Vefligheid van 
transportJeiding.en met brandbare vloeistoffen K1 K2K3 in de inter~mperiode" van 5 
augustus 2008. In daze brief 'M)rdt aangegeven etat ef voer K2 stoffen geell PR1 0-6 
afstanden zljn en dat de mi nimaat aan te houden bebouwfngsafstanden vooralsnog 
dezelfde afstanden zijn uif de Circulaire uit 1991. De bebouwingsafst3nd van earl K2-
leiding met een diameter van 4,12 inch tot een industrieterrein bedraagt vofgens de 
Circulaire mimmaal5 m. De "toetsingsafstand" uit de circulaire bedraagt voor een K2-
leiding met een diameter van 4.12 inch 17,4 m. De "toetsingsafstand" komt overeen met 
de PR 1o-a afstane!, waarbij de PR 1 O~ afstand voor nteuwe situaties gehanteerd wordt 
als minimafe bouwafstand en voor hat dee I tussen de PR 1 O~ en 10-8- afstanden er een 
af...-..eging gemaakt moet worden tussen het veiligheictsbetang en de technische, 
ecooomische en planologische belangen die in het geding ztjn. Deze af'vveging kan 
leiden tot aanvulleride maafregeJen t.a .v~ de transpoftleidingenlof de omgeving. 



Aangezien PEKA Kroef B.v. niet voornernens is om billne-n eenafstand van 17.4 m van 
de Kerosinefeiding te bouwen is een dergefijke afweging in dit geval nfet noodzakelijk en 
vormt deze afstand dus geen betemmering voor de realisatie van de vergistinginstallatfe. 

In de RIVM-memo van augustus 2008 kRisicoafstanden voor buisleidingen met 
brandbare vloeistoffen K1K2K3if

, opgesteld in opdracht van hat Ministerie van VROM 
door het Centrum ExterM Veiligheid (= CE'V), is een PR 10~contour genoemd voor aile 
K2-leidingen van mindel' dan 5 men YtOrdt geadviseerd om 5 m vrij te houden van 
bebouwing aan beida zijden van de buisleiding. Oit is dus een strook die volledig boiten 
de inrichting van PEKA Kroef B.V. figt. Volgens de gegevens uit de ris icokaart Noor~ 
Brabant opgesteld door de provincia bedraagt de PR 1o.a risicocontour 0 m (volgens 
mutatiedatum 26 november 2008 van de betreffende gegavens). Het Ministerie van 
VROM sChrijft zijn in de brief "Externe- Veitigheid van transportleidingen met brandbare 
vloeistoffen K1 K2K3 in de interimperiode" van 5 augustus 2008 dat de door GEV 
vastgestelde waarden in principe aileen van toe passing zijn op aardolieproducten, maar 
nog niet zonder meer voor brandbare ctlemische vloeistoffen, zoals methanol, ethanol 
en isopreen, als ook voor chemiscne vloeistoffen met mogelijke toxlsene of explosie
effecten. Kerosine is een aardolieproduct en daarop is dus een PR 10-6 contour van 
minder dan 5 m en het CEV-advies om 5 m vrij fe houden van bebouwing aan beide 
zijden van de buisleiding van toepassing . 

De kortste afstand (ussen de Kerostnefeid~n9 en een punt waar bfogas voorkomt in de 
vergistinginstaUatie op Beukenlaan 62 bedraagt 145 m, dit betreft de westzijde van de. 
mees! westelijk geplande vergister. De kortste afstand fussan de Kerosineleidingen de 
bebou\Ningop Beukenlaan 62 bedraagt 106 men dit betreft de westzijde van het 
gebouw en de westzijde van een aantal tanks van de waterzuivering be-horende bij de 
vergistingfnstallatie. In par3graaf 4.6.1. is reeds ingegaan op de gevarenzones m.b.!. 
ontploffingsgevaar en de PR 10-6 risicocontour van de vergistinginstallatie. deze 
bedragen respectievelijk maximaal1 m en 40 men vormen geen belemmering m.~.t. de 
~gging van de Kerosineleiding. 

GeconckJdeerdi v.urdt dat de liggmg van de KerosfMleiding geen belemmering vormt 
voor de reafisatie van de vergistinginstallatie op de Iocatie Beukenlaan 62. 

5.5.4 OVerige 
Aile instaUatieonderdefen worden vool'Zien van de benodigde veHigheden die in Kader 
van Arbowet en ~regelgeving 'M>rden geeist 

De grondstoffen zfjn organische restproducten die met in achtneming van de nodige 
voorzorgsmaatregelen geen gevaar opfeveren. De hutpstoffen zoals 
magnesiumhydroxide, ijZerchloride- en polymeer YtOfdenconform geldende regefgeving 
opgeSlagen. 

Het personeef van PEKA Kroef B.v. krijgt een grondige friStructie over de werking van 
de instalfatie en het beheersen van hat proces. Binnen hat bedrijf is al ervaring met 
biogasinstallatie-s (bestaande waterzufvering). Tevens lM)rdt het huidige noodplan 
aangevutd met de meuwe installatie. 

De kans op het voorkomen van abnorrnafe bedrijfsomstandigheden wordt op basis van 
bovenstaande verwaarloosbaar geacht. 

5.6 Samenhang met andere activiteiten 
De reststromen die in de vergistinginstallatie op het nieuwe terrein verwerkf gaan 
worden zijn volledig afkomstig van PEKA Kroef B.V. De 150.000 ton reststromen is 



gebaseerd op de toekomstige situatie van PEKA Kroef BV, waarbfj meer aardappels 
IM>rden verwerkt. V~~r deze nieuv.e productiesituatie en de rea~satie van de 
vergtstinginstalratfe op het terrein Beukenraan 62 wordt een vergunnrng ingevolge de 
Wet milieubeheer aangevraagd. 

5.6.1 Duurzaarnheid 
Er is een duidefijke sarnenhalig met de productieactfviteiten van PEKA Kroef BV. Het 
gaat met na me om de volgenoo aspecten: 
• In de voorziene productie~uitbreiding gaan de organise-he reststromen die ontstaan 

in de productie bij PEKA Kroef BV. duurzaam verlJYerkt 'NOrden tot groene energie 
ert rneststoffen. 

• De geproduceerde elektriclteit en Ylarmte kan gebrurkt WJrden voor de 
productieactiviteiten van PEKA Kroef B.V. Dit leidt voor PEKA Kroef BV tot een 
aanzienlijke reductie van de COremissie naar de lucht veroorzaakt door de totale 
activiteften van PEKA Kroef B.V. 

• Door de combinatie van de koalvoorziening. biogasmotoren en stoomketels op een 
locatie kan er een hogere energie-efficientie bereikt INOrden door vrijkomende 
warmte uit de koeling of de biogasmotoren nuttig toe te passen to het opwarmen 
van het ketelvoedingswater en de vergisters. 

• De vergistinginstalra~ met bljbel'iorende digestaatbehandeling leidt tof de productie 
van een aantal (organische) meststoffen die ingazet kunnen worden i.p.v. 
kunstmest, waardoor er minder kunstmest moet worden geproduceerd, 

• Door de realisatie van de vergistinginstallatie word! het aantal transportbewegingen 
voor de afvoer van reststromen uit de ~nrichting gereduceerd. 

• Door de realisatie van dit project zal hel geproduceerde water na verdere zuivering 
in een RO~installatie hergebruikt VIOrden afs ket-elvoedingswater en proceswater, 
waardoor ef minder dnnkwaler moet worden ingenomen per kg fe produceren 
product. 

5.6.2 Geluid 
De geluidsoefasting va-n de vergistinginstallatie is ondetge:schikt aan de bestaande 
situatie van PEKA Kroef B.v. Door hef reatiseren van de vergistinginstalJatie en 
verplaalsing en/of vernieuwen van een aantal onderdelen van de locatie Beukenlaan 61 
naar het terrein van de vergistinginstallatie 'M)rden een aantal geluidsbronnen op de 
Iocatie Beukenlaan 61 gesaneerd. 

Vervanging van een dee I van de bestaande koelinstallaties door een nieuwe 
koelinstallatie op het terrein van de vergistinginstallatie behoort tot een van de 
maatregelen die leidt tot een reduetie van de geluidsproductie. 

Uitbreiding van de productiecapaciteit zaJ riOrmaliter leiden tot meer 
transportlJewegingen voor de aanvoer van aardappete-n en afvoer van gereed product 
en reststromen. Door de realisatie van de vergistinginstalratie V;K)rdt het aantal 
transporten voar het afvoeren van reststromen sterk gereduceerd. 

De huidige activiteiten van PEKA Kroef SV. geven een gefuidsbelasting naar de 
omgeving. In de vigerende vergunniog van PEKA Kroef av. zijn door het bevoegd 
geza9 geluids-normen opgenomen. De vrge-rende geluidsnorrtlen uit de Wm-vergunning 
van 1996 zijn in onderstaande tabel weergegeven. De woningen Beukenraan 59 en 62 
z~jn niet in de-ze tabel o pge no men. omdat deze woningen doOr PEKA Kroef B.V. 
verworven zijn en nret als- een ge/uidsgevoelige beste-mming worden meegenomen in 
verband met respectieveHjk een bestemming alS- bedrijfswoning en sloop. Op hat perce-ef 
BeukenJaan 62 is de nieuw fnstallatie gesitueerd. Ook het perceet Noordfaan 4 en Rode 
Eiklaan 10 zijn inmiddels eigendom van PEKA Kraef B.v. 



Onderstaande voorschriften hebben betrekking op de bedrfjfsaetivfteiten in fabriek 1 en Z 
op het perceet Beukenlaan 61. 

Vigerende gelufdsvoorschrifien uit de Wm vergunning van 1996: 

Woning Vergund 
EtmaaJwaarde 

Noordlaan 4" 45 
Rode Eiklaan 10'" 43 
ROde Eiklaan 14 43 
Rode EikJaan 16 44 
Rode Eiklaan 18 41 . . Olt punt komI (~ veNa/len wegens de voorgenomen stoop van deze wonmg. 

·~Woning is in eigendom gekomen van PEKA Kruef B. V. 

In onderstaande tabet is de invloed van de vergisfinglnstallatie. met en zonder centrale 
koelfng. weergegeven op de woningen in de omgeving. Hieruit brijkt dat de ~nvloed van 
de vergistinginstalratie op hef geluidsniveau op deze bestemmingen gering is. 

Berekende ge/uidsbe/asting van de vergistinginstallatie met en zander centrale koeling 
(zie by/age 7): 

Koeting + Alleen 
Vergisting: Vergisting 

Id OmschrlivinQ Etmaaf Etmaal 
102 Waning Rode Eildaan 10 voorgevel* 38 34 
104 Woning Rode Eiklaan 14 37 34 
105 Woning Rode Eiklaan 16 36 32 
107 Woning Rode Eiklaan 18 voDrQevel 33 30 
108 Waning Rode Eiklaan 18 zijgevel s5 32 
103 Woning Rode EiKlaan 10 zijgevel* 39 35 
101 Rode Eiklaan 6 38 34 

- . 
'W onmg IS In elgendom gel<omen van PEKA Kroef B. V. 

Door hat realiseren van de vergistinginstallatie met centrale koeling zal de invloed van 
de gezamenltjke tnstallaties van PEKA Kroef av mindar sterk toenemen dan zander 
daze vergistinginstallatie. In de op ta steflen aanvraag voor een Wm-vergunning voor de 
gezamenlijke installaties van PEKA Kroef BV zulten ane aspecten van het gefuid nader 
\NOrden beschouwd en zuUen middels een bestuurrtjf<e af.....egrng de ufteindefijke nieu\Ne 
geluidsvoorschriften dienen te worden vastgesteld. In de praktijk kunnen de 
richtwaarden zoafs omschraven in de Handreikktg Industrielawaar en 
Vergunningverlening voor de totale inrichting van PEKA Kroef av. niet altijd worden 
gerealfseerd. Er zal door de gemeente Uden een bestuurfijJ(e afwegrng gemaakt moeten 
\NOnien. 

5 .. 6.3 Geur 
Veor reductie van gaur heeft PEKA Kmef B.V . Veof de bestaande situaHe maatregelen 
genomen, Uitbreiding vande productie zal plaatsvlnden- met het nemen van de 
benodigde geurmaatrege~n. In de bestaande situatie van PEKA Kroef B.V . is de gaur 
die bij de afvallNaterzuivering vfrjkomt ondergeschikt aan de geur die als gevolg van de 
verv.erking van aardappels vrfjkomt. De berekende geurbefasUng van de 
vergistinginstallatie zal minder dan 2% gaan bedragen van de totale geurbefasting. Voor 
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de to18le emissie zal in het traject van de vergunningsaanvraag een modellering IM)rden 
uitgevoerd op basis van bekende en herberekende brongegevens. 

Door de nieuwe vergrstingrnstallatie IM)rdt de opslagduur van reststromen op het terrein 
van PEKA Kroef B.v. beperkt en worden er geen fysieke laad- en Ioshandelingen 
verricht, waardoor de mogelijke geuroverlast als gevolg van deze activiteiten ook komen 
fe vervallen. 

5.6.4 Luchtkwalitelt 
Door de realisatie van de vergistinginstallatie wordt er een reductie in het aantal 
transportbelNegingen voor de afvoer van reststroman gerealiseerd. Hierdoor wordt de 
uitstoot van tijn stof, benzeen en Benzo-a-Pyreen beperkt. In de directe omgeving zal er 
geen beperkfng aan NOl(, CO en SOz zijn, deze wordt namel~jk op landelijk niveau 
gerealiseerd, doordat ef door de eigen groene energieproductie minder vraag naar 
energie van buitenaf zal zijn. De rookgassen van de biogasmotoren en stoomketels 
voldoen aan de Nederlandse E nissie RichUijn (NeR) en voor NOx aan het Beslui! 
emissie-eisen Stooktnstaflaties B (BEES-B). 

Door de realisatie van de vergistlnginstallatie en. het produceren van groene energ;e 
wordt jaarlijks een reductie in de C02 bereikt. Door de uitvoering van d;t project wordt 
enkel op basis van de groene stroomproductie en de aardgasbesparing in de 
stoomketels een CO2-emissie vermeden van ca. 22.000 tonijaar. In de praktijk zal deze 
hoger zijo: door het beperken van het transport en het hergebruik van de warnrte uit 00 
WKK's anders dan in de vergistfnginstallatie. 

Door de rea6satie van de verglstingins{aUatie zullen geen luchtkwaliteitnormen 
overschraoon worden. 

5.6.5 Waterkwaliteit 
Door de realisatie van dit project zar het geproduceerde water uit de vergistinginstallatie 
met digestaatbehandeling na verdere zuivering in een RO-Instaltatie hergebruikt v.orden 
als ketelvoedingswater en proceswater, waardoor er minder drinkwater moet worden 
ingenomen per kg te produceren product. Door de prOductie-ultbreidfng zaf de 
hoeveelheid te lazen effluent van de WZI toenemen, maar beperkt IfiOrden door het 
hergebruik. De vigerende Wvo-vergunning staat een Iozing toe van maximaal140 
m3/uur en de Iozing na de uftbreiding van de productie zaf aan deze hydraulische eis 
voldoen. Met de toegepaste technieken zullen de concentraties aan CZV, N-totaaten p. 
totaal aan de vigerende Iozingsnormen voldoen. Huishoudefijk afvalwater IAOrdf op het 
gemeentelijk riool gefoosd. 



6. M itigerende maatregeten 
Het realiseren van de beschreven installatie en de bedrijfsvoering daarvan, het vergisten 
van organische reststromen ten behoeve van de proouctie van duurzame energfe 
gebeu-rt efftd~nt en Milfeuvriendetijk. De productie van duurzame energje wordt van 
overheidswege gestimufeerd, omdat daardoor aan reductie van de totale C02 emissie 
bere ~kt 'lM)rdt. De kwaliteit van de lucht wordt fandeJijk gezien varbeterd omdat de 
uitstcrcrt van CO2 bij nutsbedrijven met 22.000 ton per jaar wordt gereduceerd. 

Naast de productte van duurzame energie worden ae producten geproduceerd uit de 
vdjkomende vaste sfromen, die als meststof kunnen v.oeden afgezeteo waardoor er 
mindar kunstmest hoeft te worden geproduceerd. 

Door de invulling van hat perceel met bomen en het Mnteren van een open zone vanaf 
de openbare wag random de vergistingrnstallatie wordt de landschappelijke inpassing 
van de installaties apde Beukenlaan 62 verder verbeterd. 

Door relevante geurbronnen van de vergistinginstallatie af te zuigen en de lucht te 
behandelen wordt geuroverlast voor de omgeving veorkomen. 

Door de rea~satie van de nieu\V8 koelinstatlatie worden een aantal bestaande 
geluidsbronnen gesaneerd. Door de combinatie van de koe!voorzierling, biogaSrl'1OfOren 
en stoomketels op een Iocatie kan er een hogere energie-efflCientie bereikt worden door 
vrijkomende warmte uit de koeling of de biogasmotoren nuttig toe ta passen in het 
crpwarmen van het ketelvoedrngswater en de vergisters. 

Door het effluent verder na te zuiveren kan dit water VtIOrden hergeoruikt oinnen de 
productie van PEKA Kraef B.v. 



7. Conclusies 

7.1 Keuze voor vergistinginstallatie 
De uitbreiding van de inrichting met een vergisfinginstaflatie is gekoppeld aan de 
uilbreiding van de productiecapaciteit naar 150.000 ton eindproduct per jaar. Beide 
ontwikkelingen zutlen samen \\Orden gerealiseerd. De vergistinginstallatie bredt twee 
grote voordelen. Het belangrfjkste voordeel ~s gelegen in het feit dat door de 
vergistinginstanatfe gruene energie vocr eigen gebruik wordt geproduceerd, waardoor de 
energie-fnkoop per ton product vergaand gereduceerd wordt. Daarmee torgt de 
vergistinginstaflatie oak voor een blijvende versterking van de rentabilfteit van het bedrijf, 
nu het bedrijf mrnder afhankelijk zal Zijn van externe energieleveranciers. PEKA Kroef 
B.V. ~rdt daarmee ook minder gevoelig voor de effecten van de in de toekomst 
verwaehte blijvende stijging van de energieprijzen. Een tweede voordeel houdt verband 
met het feit dat minder organrsche reststromen behoeven te worden afgevoerd over de 
weg. Immers, deze reststrornen worden vergistin de instanatie. 

Door de realisatie van de vergistinginstallatie in combinatie met de uitbreiding van de 
productie wordt hat primaire energieverbruik van 5,7 GJ/ton eindproduct vermindero met 
2,1 GJ/ton eindproduct, ofYJeI een reduetie van 37% en dat is aen .leer grote reductie. 
Door deze reductie ~s de energie-inkoop in de situatie bij iflgebruikname van de 
vergistinginstallatie gekoppeld aan de toename van de productiecapaciteit tot 150,000 
ton nagenoeg ge~jk aan de energie-inkoop in de autonome situatie (95.000 ton 
eindproduct per jaary. 

V~~r de voorgenomen vergistingactivlteit als zodanig fS e-en aantaf alternatieven 
besehouwd. Van de beoordeerde alternatieven rs aileen het handhavan van de huirlige 
situatie voar PEKA Kraef a.v. een uitvoarbaar alternatief, maar door de stijgende 
energieprijzen wordt hierdoor de rentabWteit van het bedrijf verminderd en zal de 
concurrentiepositie verslechteren. De afzet van de organische reststromefl naar derden 
brengt esn bepaalde onzekerheid met zrch mee. De afvoer naar derden van de grote 
stroom aan organtsche reststromen is geen wenselijke opUe meer voor PEKA Kroef B.v. 

7.2 l..ocatlekeuze 
De keuze voor een Iocatie 'M>rdt voornamelijk gevormd door de beschikbaarheid van 
biomassa, de afzetmogelijkheden van elektriciteit en warmte. en de milieutechnische 
effecten. Daarnaast'M)rdt de geschiktheid van een beatie bepaald op grond van de 
planofogtsche en ruimtelijke inpasbaarheid. Een toetsing van de voorgenomen 
entwikkelingen aan het ruimtelijke beleid is opganomen in het bestemningsplan 
"Varwerkingsbedrijf land- en tuinbouwpruducten Peka Kroef ev.". Geconcludeerd IM:Irdt 
dat de voorgenomen ontwkkelingen planologisch en nJimteHjk inpasbaar zijn op de 
voorgenomen Iocatie aan de Beukenlaan 62. 

Van de voer de omgevrng bepalende rnilfeuhygienische aspecten is op grond van de 
VNG-publicatie uBedrijven en Milieuzonering" geur de meest bepafende factor. In ooze 
publicatie zijn 2 categorieen apgenomen. waaronder de- vergistinginstallatie kan YoQrden 
beschouwd, narnelijk~ 
• SBI-code 40-B2: verg;sting van overige biomassa. 
• SBI-code 9001-A1 RWZf, omdat de behandeling van de waterfr3ctie van het 

digestaat een soort waterzutvering is die goad te vergelijken is met een RWZI. 
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D f . deVNG e a standscritena Ult -publlcat.e YoQrde n h· nd lero er samengevat: 
SBl-code Geur Stof Gefuid Gevaar Grootste 

afstand 
40-82 SOm SOm 100m 30m 100m 
9001-A1 200m 10m 100m 10 m 200m 

De afstandsrnaat tot woningen van derden bedraagtop grand van de a parte 
waterzuivering behorende bij de vergistinginstalratie 200 In. Deze afstand geldt vanaf de 
rand bestemming van de Dedri~sinstallatie tot het bouwvlak van een woning. De vereiste 
afstand geldt niet voor de eigen bedrijfswoningen. De voorkeurslocatie voor de
vergistinginstallatte voldoet aan de bovengenoemde afstandcrifaria. 

Op het bestaande bedrijfsterrein van PEKA Kroef B.v. is geen ruimte voor de realisatie 
van de vergistinginstallatie. Deze installatie is onlosmakelijk veroonden met het 
bestaande bedri~. Geziende dire-cte verbinding met het bestaande bedrijf PEKA Kroef 
B.v. is een aantal alternatreve locaties onderzocht gelegeo in de directe nabijheid van 
het bedri;. Altematieven in de ~jdere omgeving zijn niet onderzocht en 'M)rden, gezien 
de grotefe afstand ten opzichte van het bestaande bedrijf; niet realistisch geacht. 
Voorwaarde is daarom dat de vergistinginstaflatie in de directe nabijheid van het bedri,jf 
PEKA Kroef B.V. wordt opgericht. De conclusies uil de beoordeling van de a~eFnatieven 
'M)rden lNeergegeven in de volgende paragraaf. 

7.3 Uitkomsten milieubeoordelingen alternatieven 
Gezien de directe verbinding met het bestaande bedrijf PEKA Kroef B.V . zijn de 
volgeode altematieve Iocaties onderzocht gelegen In de directe nabijheid van het bednjf: 
• locatie A: getegen aan de zuidzijde van hel bedrijfsterrein. 
• Locatie B: gelegEm aan de oostzijde van het bedrijfsterrefn. 
• Locatie C: gelegen aao- de Beukenlaan fegenover het bedrijfsterrein, op de beatie 

van de voormalige agrarische bebouwing. 
• locatie 0 (voorkeurslocatie): gelegen aan de Beukenlaan legenover het 

bedrijfsterrern, ten opzichte van focatie C verschoven \Wg van de Beukenlaan. 
• LocaUe E: gelegen aan de Beukenfaan tegenover het bedri~stertein, tegen het 

bestaande boSje . 

In onderstaande label wordt de beoordeling van de getoetste aspectenvoor de 5 
Iocaties (met een vergrstinginsta,tatie- bij 150.000 ton eindproduct per jaar) ten opzichte 
van de autonome situatie (geen vergistinginstallatie bij 95.000 ton eindproduct per iaar) 
samengevat: 

Locatie 
Verkeer 
Luchtkwaliteitlgeur 
Energie 
Geluid 
Externe veiRgneid 
Bodem en water 
Ecologie 
Cuttuurhistorie/archeobg e/landschap 
Licht 

~ =negatref 
- = ticht negatief 
0= neutraal 
+ = licht positief 
++ = positief 

A B 
-- --
-{- -/--
++ ++ 

- --
- -

010 0/0 
0 0 

0/0/- O/O/~-

- -

C 0 E 
-- -- --
-/- -/- -/-
++ ++ ++ 

- - -
- - -

0/0 0/0 0/0 
0 0 0 

O/OI~- 0/0/- 0/0/--
- - -
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Met bovenstaande tabel kan - vanwege de vergeljking tussen de autonome situatie 
(geen vergistinginstallatie bij 95.000 ton eindproduct per jear) en de voorgenolTiEHl 
activiteit (vergistinginstallatie bij 150.000 ton eindprodtlct per jasr) - voor een aantal 
milieiJaspecten de milieueffecten van de vergistinginstallatie niet geheel separaat in 
beeld worden gebracht. Oat hangt samen hat feit Oat de beoordeling van de effecten biJ 
deze aspecten nief los kan IM>rden gezien van de toename van de productiecapaciteit 
van 95.000 ton naar 150.000 ton per jear. De veriill'evenlleid van de mHieueffecten en de 
productietoename is vooral aan de orefe bij de aspecten Yerke-er en energia. Om een 
reeel beeld te geven, zou voor deze aspecten de vergelijking moeten oorden gemaakt 
tussen de referentiesituatie inhoudende geen vergistinginstallatie bij 150.000 ton 
eindptoduct per jaar versus de voorgenomen situatie vergistinginstallatie bij 150.000 ton 
eindproduct per jear. Deze vergelijking is hiema gemaakt. 

Variant met YergistinginstalJatfe t.o.y. ultbreiding 
zander vergistingtnsfallatie- belde- bij 150.000 ton 

eindoroduct per faar 
Verkeer + 
Energie +++ 

+++ :: zeer posibef 

Deze beoordeling is vanvvege de aard van de milieueffecten hetzelfde voor aile vijf 
locaties. Vaor de overige mWeuaspecten geldt clat de beoordeling hiervan in het kader 
van daze vergelijking niet anders zou zijn dan in de vergelijking met de autooome 
situatie. 

Geconcludeerd 'IoOrdt dat: 
• Door het reafiseren van de vergistinginstanatie PEKA Kroef BV. een groat deefvan 

ztjn energievraag zelf gaat opwekken in de vorm van greene energie. Dit leidt tot 
aen grote da-ling van de in fe kopen hoeveelheid energre per ton eindproduct. 

• Door het realiseren van de vergistinginstallatle Y.Orden het aantar 
verkeersbewegingen voor de afvoer van (organische) reststromen sterk beperkt . 

., Het is een feit OOt het realiseren van een vergistinginstallatie voor wat betreft 
bepaarde mtUeuaspecten ten opzichte van de autooome sltuatie enige Itcht 
negalieve effecten met zlch brengen, hetgeen grotendeets \\Ordt veroorzaakt door 
de voorgenomen reaisat!e van de vergistinginstaJlatie op onbebouwd terrain (gas
of akkerland). ledere situar~ng op deze wij2e brengt deze licht negati9ve effecten in 
maer Of mindere mate met zich mee. 

• los daaNan, zij opgernerkt dat de vergistinginstaJfaUe niet leidt tot een 
onaanvaardbare situatie enlof het nret voldoen aan van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving. Overigens V'A)rden er bovenrnen mitlgerende maatregelen gefroffen. 

• De alternatieven A en D zijn op basis van bovenstaande beoordeling gelijkwaardig. 
Afternatief 0 heeft de voorkeuf, omdat op deze Iocatie de instaUatie fandschappe~jk 
good kan oorden ingapast door hat tr&ffen van mitigerende maatregetell. De 
voorkeurslocatie D is ge legen aan de Beukenlaa n 62. Overigens is er roode 
vanV«!ge de mftrgerende maatregefen op de locafie van alferrtatief D ten opzlchte 
van de situatie met het voormalige veehouderijbedrrjf (een situatie dte doortoedoen 
van PEKA Kroef SV. is beeiooigd vooruitlopend op het bouvven van de 
vergistinginstallatfe) geen sprake van een verslechterfng. maar van een verbetering. 
Het gebouw en de installaties van de vergistinginstallatie op cleze focatte zfjn 
gesitueerd op een aanvaardbare afstand van de \Neg, waardoor de rrilieu-invloeden 
op de omgevrng zo minimaal rnogelijk zfjn en de landschappelijke inpassing goed 
kan worden uitgevoerd. 



7.4 Uitkomsten milleubeoordellngen voorkeurslocatie 
De voorkeurslocatie. alternatref D. IS gefegen aan de Beukenlaan 62. Het gebouw en de 
installatles komen redefijk centraat op ooze l6Catie op een aanvaardbare afstand van de 
wag, waardoor de milfeu-invfoeden Op de omgeving zo minirnaar mogelijk worden en de
landschappeijke inpassing geed kan YiOrden uitgevoerd. 

Het reatiseren van de besehreven installatle en de bedrijfsvoerjng daarvan, het vergisten 
van organische reststromen ten behoeve van de productie van duurzame energie 
gebeurt efficient en milieuvriendelijk. De productie van duurzame energie YiOrdt van 
overheidswege gestimuteerrl. omdat daardoor een reduetie van de totate C02emissie 
bereikt YtOrdt. De kwalitett van de luch! wordt landelijk gezien verbeterd doordat de 
uitstoot van CO2 btj nutsbedriJven met 22.000 ton per jaar wordt gereduceerd. 

Naast de productie van duurzarne energie worden ef producten geproduce-erd uit de 
vrijkomende s~bstromen-. die als meststof kunnen worden afgezet en waafooor er 
minder kunstmest hoeft fe worden gePfoduceerd. Het project maakt het oak mogelijk om 
het effluent op te \Yerken tot ketelvoadingswater en proceswater f waardoor er minder 
drinkwaterwater nedig is per kg te produceren product 

De realisatie van de vergisfinginstallaUe op de Iocatie BeukenJaan 62 heeft geen 
negatieve invloed op de mensen in de directe omgeving van PEKA Kroef B.V. Dieren en 
planten op het perceel Beukenlaan 62 en de directe omgeving ondervinden geen 
negatieve effecten. Ter bescherming van de bodemYJOrden er maatregelen genomen. 
Het initiatief zal rHet Jeiden tot een overschrijding van de normen voor de luchtkwaliteit uit 
de Wet milieubeheer. Qua gaur of andere emi-ssies wordt geen nadelige invloed op- de 
omgeving verwacht. Ten gevoJge van de vergistinginstallatie, de centrale koeling en het 
verplaatsen van de stoomketels en biogasrnotor ontstaat ef geen onaanvaardbare 
geluidsbelasting op da omgeving en ~rden ef een aantal geJuidsbronnen op de bcatie 
Beukenlaan61 gesaneerd. 

Door de invuUing van het perc-eel met bornen en hat Mantersn van een open zone vanaf 
de openbare weg random de vergistinginstallatie past het geheel in het landschappelijk 
beeld. Door de realisatie IMJrden er geen materiele goederen of cultureel erfgoed 
aangetast. 

Er kan geconcludeefd worden dat er door de voorgenomEtnI actMteit geen belangrijke 
nadelrge rnilieugevolgen optreden die het noodzakefijk maken om een uitgebreide 
besluit-MER opte stellen. 
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Bijrage 1 Situering in de gemeent& Uden 

Bilage 1 Situering in UOeIT Adv'esbuto vaor milieumchniek- CoIsetr l1.v. 
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Bijlage 2 Situering ten opzichte van de omgeving 

BI//age 2 SI/uerlf19 I.m op<rch~ van de omg<>ving Ad"it!$buro voor milieulec/lflie/( Co/sen b.v. 
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Bijlage 3 Indeling terrein vergistingsinstallatie 

Bijlage 3 Indefing lerrefn vergislinglnstallalie Adviesbutti-voor mili9utechniek Co/.seri b.v. 
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Bijlage 4 Processchema Vergistinginstaflatie 

Bijlage 4 Processchema verglslingmstatlalie AdII19SblJro roof miHootechnieic CO/SM b.v. 
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Bijlage 5 Geurberekening vergistinginstallatie 

AdiliMburo voonrrlSeu/eCltnldi. ~ b.v. 



PEKA Kroef BV (mer .. aanmeldnQtitie) 
Geurberekeniog volgens de NeR (3,3 G3) van de relevante installatie onderdelen 

Ontwe~p-parameters 
Sli bbe lasting: 0,05- 0,10 BZV 1 kg ds 
Aanvoer reststroom: aanVQer geschiedt vanaf de bestaande reststromen op het terrein van PEKA Kroef BV 

naar de vergistingsinstallatie 

Emi$$je VQO, Emlssie-reductie 
Nr. Onderdeel Wateroppervlak Aantal Emisslefactor ma atre'ge len maatre.gel 

[m21 [stuks] gels per rn2 106 geluur ( correctiefactor) 
1, Voorverluringstank 1 154 1 11 6,10 90% 
2 Mengtanks <l 0 3 0 0,00 
3 Vergisters 3 01 3 a 0,00 
4 UASB~lnstaliatie 4 14 1 11 0,60 
5 Striptank S 13 1 12 0,56 
6 Reactietank E\ 19,6 1 4,3 0,30 
7 NAS1, 2, 3, 4, 5 T 630,8 1 0,7 1,59 
8 MBR~ 25 1 0,7 0,063 
9 Containeropslag !iI 15 3 8,1 1,31 90% 
10 Decantergebouw 10 56 1 3,5 0,71 
11 
12 
13 
14 Totaal 927,4 51,3 11 119 40,39% 

Emisslena 
maatregel 

106 ge/uur 
0.61 
QI.OO 
0.00 
0.60 
0.56 
0.30 
1.59 

0.063 
0.13 
0.71 

4,52 



Opl'1'MJrkingen 

1. Afgesloten tank (mrnimaaf afgedekt met een zeil, wordt hter beschouwd als een anaerobe tank 
met 90% emissiereductte vanwege afgesloten dak). 

2. Zijn afgesloten tanks (gesloten systeem, dus geen geuremissie). 

3. Zijn afgesroten tanks (gesloten systeem, dus geen geuremissie). 

4. Is eenl anaerobe tank, vergelijkbaar met anaerobe tank uit voorbehandeting (NER. 3.3 G3). 

5. Zelfde procescondities als in een selector, belucht. 

6. Zetfde procescondities als in een voordenitrificatietank. 

7. Zelfde procescondities als in een aerobe beluchtingstank met bellenbeluchting. 

8. Zetfde procescondities als in een aerobe beluchtingstank met bellenbeluchting. 

9. OpSlag van ANPHOS® slib rn containers die afgedekt worden met een zeil. Vanwege de 
afdekking 'Mlrdt met een reductie van 90 % gerekend. 

10. Decanters zijn een gesloten systeem die inpandig staan opgesteld. 



Bijlage 6 Geurcontour vergistinginstaUatie 

BIJlage 6 geurcontour vergistinginstaUal.ie 
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Bijlage 7 Geluidscontouren vergistinginstallatie 

Bijlage 1 geluidscontouren vergisHnglnstaliaHe AdvivsbuTQ voor mtlifJut<>ehrriek Co/",en b .... 
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Bijlage 8 Akoestische Or'iderbouwing VergistingsinstaUatie 

BiJage 8 Akoestische OI'IdefbauMng VergistingsinstJllafie 



ReferentJe ~ AV.0123i 

corsen Adviesbureau voor Milfeutechniek 
I ,<a.Yr D& heer G. Puyiaert 
Kreekzoom5 
456,1 GX HULST 

Setreft : Al<oestlsch ondel2Oek Peka Ktoef BV te Odiliapeel- Milieueffec~port 

Bergambocht, 9 januari 2009 

Geachle heer Puylaert, 

Door de genieente is vertargd dat Peka Kmef BV eeo MilietEfectrapport opslell fn OOt kcder hiervan 
die lit ook gekeken te wrden naar de- invloed van de wijzigirwm op de geluicfuitstraling van hel bedrijf. 

In het ~r van het onderzoekzijo lYiee variamen uitJeoorkt 
de bouw van een Yergist~installatie met bijberoreroe installaties; 
afs variant f met daarbij ean nieuv.e koelinstallatie. 

VOO( de nieuwe vergistingsinstallatie is uitgegaan van de votgende bronnen: 
inpardig blowers, pompen, WKK. Sklomketels, biogasequipment,. decanters. Dem bronnen zuflen 
inpaooig in een zaer good geisoleenfe ruimte worden opgesteld. Totale bronstel'kes YOOf de 
uitstralirg van gelUidgedempfe roosters fen behoove van wntilatie van de ruimfes fotaa/ 84 dB (A). 
sct'Dorsteen I scOOorstenen sfoomketefs uitgaarrle van gelUdgedempf twe fotaa/-89 dB(A}. 
voor de variant met koelinstallatie ten betnew van de lrDeling van de bedriJsruimten op oot 
bestaande deel van het terrein totaal 95 dS(A) coriorm opgava van de tewranciel'. Betreft stand 
dar fechniek rnstallatie met aile mogelijke geltJidreducereooe '«>Orzieni~en. Als deze 
koefinstallatie 'NOrdt geplaatst zaI een deel van de bestaande instatlatie$ OJ) hat lerrein van Kroef 
komen tg wrvallen. Totaal gam hat hiefbijom circa 103 dB(A~ 

Voltedigheidshafw Y.Ordt opgemerfd dat \()()r aile bronnen is uitJegaan van contrnu prod~tie. 

In tabel 1 zijn de rekenresultafen opgeoomen van de oWe WI'5l5 de niew.e koelinsfallalie~ 
Volledigheidshafve wordt opgE!lT'Ierkt dat <fit etmaalwaatden betreft en dat een aantal in net verleden 
refevante rekeFl>unten is kamen Ie wrvaJlen (Noordfaan 4 en Beukenlaan 59 en 62) omdat de-ze 
woningen in eigerdom zijn van Kroef. De v.oningen aanda Beukenlaan 59 en: 62 z,n reeds ges.loopl en 
de woning Ban de Noordlaan 4 zaf op te1mijn oole. WOlden gesloopf. De wonirg aan de- Rode Eiklaan 10 
is ook in eigerdom van Ktoef maar zal beOOuden blijven. De rekef'4}uoten op de£ VIOning zijn daarom 
gehandhaafd. 

z 



T abel 1. Rekenresultaten DUde en nietMe koeIinstallatJe 

Oude Nfeuwe 

Instillfati~ In5:taltatie 

rd Omstlit iJiJiriQ Etmaar EtmaaJ 

lO2 Waning Rode Elkiaan TO voorg.evel 39- 36 
lO4 Wamng Rode Eiklaan 14 40 35 

t05 Wonttlg Rode Eiklaan 16 44 B 

T07 Woning Rode Eiklaan 18 voorgevel 36 29 
fOB Waoing Rode Eikraa:ri 18 z j}geve l 3 7 31 

IOJ Woning Rode Efklaan TO z; ijgev",1 31 37 

HH Waning Rode Eiklaarr 6 H 35 

Utt tabel f blijkt oat door de bouw van ean nieuwe koolinstalfatie de geloidniloeatJS ter pfaatse van de 
woningen met 11 dB(A} afnemen tot 6 dB(A) toenemen. Per safdo zaI de situatie verbe1eren (slechfs 
Mn wonirg waar het op een specf.eke ge\ief tooneeltll.. 

Op bass van het boverlSfaande is het geluidniveau ten gevolge van de nieuwe vergistlngsinstallate 
met en zonder koetinsfallafie bemkend. I n label 2 zijn de rekenresultaten opgeoomen en in bijlage 7 2ijn 
de berekende contouren opgel'lOfllen. Zowel de berekende rliveaus als de- contouren betr'effen 
ettnaalwaarden. 

T abel 2 Rekenresoltaten vefgistirrJSinstaliatie met en wOOer krelinstanatie 

Koeohng + AlIe€A 

V~rgi!>bnq vergistfnq 

Id Omsc;:hnivtnQ Etmaaf Etrnaal 

102 WOTring Rode- Eiklaan 10 voorge-vef 38 :i4 

104 Woning Rode EiRlaan 14 37 34 

105 Woning Rode EikJaan 16 36 32 

107 Woning Rode Eikfaan 1 8 Yoorgewt B 50 
108 Woning Rode Eiklaan 1 8 zijgevel JS 32 

103 WOtltng Rod~ Eild:aan 10 ztjgeve-I 39 35 

101 Rode Eiklaan 6 38 34 

Uil de rekenresultaten in tabel 1: blijktdat de geluidbelastirg ter plaatse. van de IM>nWgen ter tDogste 39 
dB(A) bedraagt Aan he( indicatief bepaalde referentieniveau en de richtwaarde uit de HandreikirvJ 
~ndU5trielawaai en Vergunningverlening van 40 d8{A' 'MJrdt voldaan. 

AV-CONSUl TING B-.V. 
Raadgevend Ingenieursbureau, 

Met vriendelijke groet, 

Niels BlOkiani 



Bijlage 9 VeUigheidscontour ammoniakkoelinstallaties terrein 
vetgistihginstallatie 

Bij/age 9 VeilighBidscontour ammoniakkoelinstallaHes te ffein Advksburo VOOI' milieutechttiek-CO/Sf1n b.v. 
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Brjlage 10 Luchtkwaliteitsonderzoek vergrstingins-tallatie 

Bijlage 10 Luchtkwaliteils-onderzoek Advii;;t/jUffj VDOi milieut&chniek Co/sen b-v. 
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AV-CONSTULTING B.V. Rapport PEKA.09.003L--l Bladzijde 1 

1. tNlEIDING 

In opdracht van Peka Kroef B.V, is door AV·CONSUL-TING ltV. een fuchtkwaHteitsonderzoek 
uitgevoerd, Het onderzoek heeft betrekkrng op de bedrfjfslocatie aan de Beukenlaan 61 en 
62 te OdiHapeet (ge-meente Uden). In deze rapportage wordt berekend wat de tnvloed op de
lokale luchtkwaUteit is ten gevolge van de te reafiseren vergistrngrnstaUatie, een nieuw 
utilitE!itsg~bouw met centrate koelinstaHatie, 2 WKK's en 3 stoomketels aan de Beukenlaan 
62. De berekende waarden worden getcetst aan de normen conform de Wet Juchtkwaliteit. 
Oit onderzoek maakt onderdeel uit van een plan-MER voor de vergistinglnstatlatie. 

Het doel van het Wet luchtkwaHteit fs het beschermen van mens en milieu tegen de nega
tfeve effeeten van luehtverentreinrging. De wet is primair gericht op het voorkomen van 
effecten op de gE!zondheid van de mens. Daartoe zUn in de wet normen (grenswaarden en 
plandrempels) voor lucntverontreinigende stoffen opgenomen. Het onderhavige onderzoek 
concentreert 21th op de verspreiding van fijn stof (PM

ili
) en stikstofdioxide (NOz). Veor de 

ave-rlge stoffen (SOt' CO etc.} geldt dat de normen zo ruim zijn dat hier in de meeste geval~ 
fen wei aan voldaan wordt. mt geldl ook voor de ondernavige situatre waarbrj de concen
traties van de overige stoffen relatief laag zijn. 

Om inzieht te geven in de Juchtverontreintging ten gevolge van de realisatie van de ver
gisttnginstallatie in het geb-ied- is gebruik gemaakt van GeoSTACKS model, versie 1.13. 
Met GeoSTACKS kan de luchtkwaliteft voar z-owel industtiele bronnen als wegen worden 
berekend. Her model voert de <:oncenttatieberekeningen Utt conform het Nieuw Natio
naal Moder (NNM) en het Deen-se O$PM model voor straten. 

POSTBUS 1104930 AC CEERTRUIOENB£RC .. 0162 - 522980- wwwlay-CQn~ultinq,n1 <., Ol62-S709S9 



AV-CONSULTING BY Rapport PEKA,09.003l-1 Bfadzijde 2 

2. UITGANGSPUNTEN 

2.1. Situatie 

Peka Kroef B.V. is aardappe~- en groenteverwerkingsbedrijf dat is gevestigd aan de Beu
kenfaan 61 te Odiliapeel (gemeente Uden). Op terrein staat een groot aantaf bedrUfshaJ
len warin aardappel- ell groente verwerking plaatsvindt. Op het terrein Beukenlaan 62 
zal een vergistinginstallatie indusief centrale koerinstaJlatie, 3 stoomketels en 2 WKK's 
worden gerealiseerd. Oit gedeerte maakt deel uit van de inrichting van Peka kroef B.V. De 
bedrijfswoning aan de Beukenlaan 63 en de woning aan de Noordlaan 4 worden gt
sloopt. Beukenlaan 59 is bfnnen de inrichtingsgrenzen geregen. Noordfaan 2 en 2a zijn 
tevens bedrijfswoningen. 

Oe voor dit onderzoek relevante activiteiten bestaan ult: 
Verkeersb-eweg~ngen op de open bare weg door vrachtwagens. 
Verkeersbewegingen op de inr.chting en openbare weg door vrachtwagens. 
Emissie van de b~ogasmotoren en stoomKete/s. 

De werkdagen van de inrichting zijn van maandag tim zondag. 

2.2. Berekening algemeen 

Om inzicht te geven in de: luchtverontreiniging ten gevofge van de vergrstLnginstallatie 
van Kroef in het gebied is gebruik gemaakt van het CeoSTACKS model, venie 1.13. Met 
GeoSTACKS kan de luchtkwaliteit voor z'owel industriiHe bronnen als wegen worden be
rekend. Het model voert de concentratieberekenrngen uit conform het Nieuw Nationaat 
Model (NNM) en het Deense OSPM model voor straten. 

Oit onderzoek richt zich op de lokale luchtkwaHteit ten gevolge van de vergistinginstafla
tie. De lokate ruchtkwaHteit wordt in grote mate bepaald door de heersende achtergfond
concentraties. Op basis van de aangevraagde activiteiten is een rekenmodef opgesteld rer 
bepaling van de luchtkwaliteit in het projectgebied voor hetjaar 2010 en voor het jaar 
2015. 

23. Berekening emissies 

Op basis van emissiekentallen uit de Hteratuur en gegeverts van Kroef is een $chatting 
gemaakt betreffende de totale emiSSfe ten gevolge van de activtteiten op het tentHn van 
Kroet. Kroef. Hferbij wordt urtgegaan van een worst case scenario. Ten behoeve van het 
onderzoek is de volgende literatuur geraadpleegd: 

[II TNO, Handteiding CAR n, 2007-A-R0788/B. 

[21 Handreiking Beslult luchtkwaHteit en industriiHe bedrijvel1, Brabants Platvorm 
Luchtkwaliteit, werkgroep Bedrrjven en luchtkwaltte~t. 

(3J Handreiking meten en rekenen luchtkwafiteit, minister~e van VROM d.d. 26 juni 
2001. 

POSTBUS 1204930 AC CEERTRUIDEN8£RC .0162- 522980 www.ay-cansu/tinq.nl Ol62"-5709S9 



AV-CONSULIING BV Rapport PEKA.09,003L 1 Bladzijde 3 

2.3.1. Emissies (vracht)verkeer 

Op de inrichting wordt uitgegaan van het aantal kiJometers dat op het terrein wordt af
gelegd. Per etmaal worden door de voetuigen een gezamenlijke afstand op net bedrijfs
terre~n afgeJegd. Ter bepaling van deze afstand zijn de rijroutes en aantallen gehanteerd 
zoals- gemodelleerd in het akoestisch onderzoek van AV-Cons-uJting B.V. behorende bij 
deze plan-MER. Oe aangehouden rijsnetheid voor de voertuigen bedraagt maxrmaaf to 
km/u. tn bijtage 1 zijn berekenbladen opgenomen waarin de emissies ten gevolge van de 
voertuigbewegingen zijn urtgewerkt en berekend. tn tabel l zU" de aantanen verkeers-
bewegingen weergegeven . 

Bedrijfsonderdeel Aantal verkeersbewegingen 

VergistinginstaHatie 4 
. . Tabell: OVerzlcht van het aantal verkeersbewegmgen tbv verglsttngfnstaJlatle . 

Tevens zijn in bijlage 1 de verkeersbewegingen op de openbare weg weergegeven. Deze 
verkeersbewegingen worden tevens in het rekenmodel ingevoerd. In tabel 2 zijn de aan
tallen motorvoertuigen weergegeven. Hierbij is er vanuit gegaan dat de rfjroute via de 
Beukenlaan en de Noordlaan verloopt. 

Weg Aantal verkeersbewegingen per etmaal 
Noordlaan-n 4 
Noordlaan-z 4 
Beukenlailn 4 
Tabel 2: Overzrcht aantal verkeersbewegmgen openbare weg 

Het gaat bij de emissre van fijn stof voorat om de onvoffedige verbranding. Daarbij wor
den vaste en/of vtoerbare deeltjes gevormd (kleiner dan circa PM ,O ) dfe in de lucht blij
ven zweven. Ze bestaan uit roet, resten van smeerolie. druppeltjes zwaverzuur en derge
Hjke. De emissiefactor van deze deeltjes bedraagt voor de (bepalende) zware vrachtwa
gens circa 0,471 gr per afgelegde km. 

NO wordt voornamelijk gevormd door ox~datie van luchtstikstof door luchtzuurstof. Bij 
verbranding van brandstof in verbrandtngsmotoren zijn de temperaturen zodanig dat 
zeker NO zal ontstaan. De emissiefactor van NO bedraagt voor de (bepafende) %Ware 
vrachtwagens drca 17,68 9 per afgelegde kilometer. 

De gehanteerde emissie kengetaHen zijn voor het jaar 2008. Voor het jaar 2010 en 2015 
is reveriS gerekend met deze (hogere) emissie kengetallen. 
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2.3.2. Emissies installaties 
In tabel 3 zijn de voor dlt onderzoek re levante installaties- weergegeven met de bijbeho
rende emissiegegevens. 

fn bijlage 1 zijn berekenbladen opgenomen waarrn de emisstes ten gevolge van de in
stallattes zijn uitgewerkt en berekend. 

# omschrijving Betreft Hoogle Componenten 
emissiepunt NO PM 

debiet 

[m) [mg/m:t} [ma/mJ) [m' /uur] 
lOll Stoomketel 1 Verbrandingslucht 11 70 0 ,003 
1f t} Stoomketef 2" Verbrandingsrucht 11 70 0 .003 
142) Bfogasmotor 1 verbrandingsfucht 11 250 0003 
1S t ; Stoomketet 3 Verbrandfn9slucht II 70 0.003-
16~1 Biogasmotor 2" Verbraodtngslucht 11 250 0,003 
-rabel 3: Emlsslegegevens instaHatles 

I) De gegevens van de emissiepunteo TO,. 11 en 1 5 zijn afkomstrg uit emissieme
tingeo uitgevoerd door KIWA N.V. en esc B.V en uit een mQ-rapportage m.b.t. 
emissiemetingen bij bio-energiecentrafes. 

2) De gegevens van de emissiepunten 14 en 16 zon afkomstig van de teverancier 
van de biogasmotor PON Power ltv, 

Aile bronnen zOn continu in bedrijf. 

POSTBUS 120 4~no AC CEERTRUIDENBERG W 01 G2~5cn980 WWW.ilv-consulti® 01 OT6Z-S70S59 

7.000 
15.000 
9.100 
15.000 
9.100 



AV·CONSUL TING B.V. Rapport PEKA.09.003L·I Bladzijde 5 

3. WET- EN REGElGEVING 

3-.1. Begrippen 

De luchtkwaliteitsnormen zijn vastgelegd in de vorm van grenswaarden, pfandrempels 
en richtwaarden. 

• Grenswaarde: geeft de kwaliteit van de buttenlucht aan die op een aangegeven tijd
stip ten minste moet zijn bereikt. 

• Pfandrempel : geeft een kwaliteitsniveau van de bl.Htetllticht aan dat btj overscnrijding 
aanfeiding geeft tot het opsteilen van een plan ten verb-etering van de luchtkwaliteit. 

• Richtwaarde: geeft: een kwaHteitsnweati aan van de burtenlucht dat zo veel mogeHjk 
moet worden beretkt. 

Vanuit de ruimtelijke ordening geldt dat aile ontwikkeUngen getae-tst dienen te worden 
aan de grenswaarden. Indien de grenswaarde niet wordt overschreden voldoet de ~ucht
kwaHteit aan of vermoedelijk tijdig aan de wettelijke norm. Indien de grenswaarde wei 
wordt overschreden, maar de voor dat jaar geldende plandrempel niet, is de verwachting 
dat de luchtkwaHteit zat verbeteren door het effect van gE!nerreke maatregelen. De ge
meenten hoeven dan geen lokale maatregelen te treffen j maar moeten voor dre locaties 
wei jaarlijks de luchtkwaHteit vaststellen. Bij overschrijding van plandrempels zijn er wet 
lokafe maatregelen nodig . Hiervoor stelt de gemeente een luchtkwaliteit~ptan op en 
voert de in het plan vermelde maatregefen uEt om op termijn aan de wettelijke norm te 
voldoen. 

De gevoigen van luchtverontre,tniging kunnen zijn schade aan de gezondheid van men
sen en dferen en schade aan- planten en gebouwen. N0

2 
en PM 0 veroorzaken gezond

heidsklachten en versterken hooikooFts, allergische en astmatische p-roblemen. Benzeen 
is tevens kankerverwekkend. 

De voornaamsfe bra-nrlerl van luchr-verontreiniging zijn wegverkeer. industriele bedrijven 
en de landbouw. NO_-emissie wordt voornamelijk veroorzaakt door snelrijdende en op-

2 , _ 

trekkende auto's, bussen en vrachtwagens. Benzeen- en CO-emissies komen voorname-
liJk vrij bij stagnerend verkeer. De bronnen voor fijn staf zijn zeer divers: o_a_ verkeer, 
industrie en natuurlijke bronnen. De concentraties van NOz• CO en benzeen kunnen sig
nificant zijn verhoogd door het weer zoals een mete'orologisch jaar met een lage gemid
delde windsnelheid, lokale emissies en door plaatselijke omstandigheden die de ver
spreiding In de atmosfeer belemmeren. 

De Luchtkwaliteitnormen voor PM
11f 

(fijn stot) worden nagenoeg in geh-eel Nederland 
overschreden en worden veroorzaakt door een compJexe combinatte va", nawurlijke 
bronnen, veehouderij, verkeer en industrfele bronnen. Gezien deze complexiteit vaJt de 
verantwoordeHjkheid voor het opfossen van knelpuntsituaties Ete nemen maatregelen) 
voor zwevende deettjes p-rimarr onder het rijl<sbefeid . 
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3.2. Wet luchtkwaliteit 

In hoofdstuk 5 titel 2 uit de Wet milieube-heer is de belangrijkste wetgeving ten aanZfen 
van de ruehtkwaliteit opgenomeno Orndat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de 
nieuwe titel 2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 
20007, 434) in werking getreden. 

De wet is een van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om: 
• negatieve effeeten op de volksgezondhetd als gevofg van te hoge niveaus: van 

luchtverontreiniging aan te pakken'; 
• megelijkheden veor ruimtefijke ontwikkefing te ereeren ondanks de overschrU

dingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwafiteit. 

Oe Wet luchtkwaliteit voorziet onder mear tn een gebiedgerichte aanpak van de rucht
kwaliteit via het Nationaal Samenwerktngsprogramma luchtkwatiteit (NSL). De program
ma-aanpak zorgt voor een fJexibete koppeling tuss-en ruimtelijke activiteiten en mHieu
gevofgen. 

Van bepaalde projecten met getatsmatige grenzen is vastgestefd dat deze 'niet in bet~ 
kenende mate' (NlBM) bijdragen aan de luehtverontreiniging. Deze mogen zonder toet
sing aan de grenswaarden voor tuchtkwafiteit uitgevoerd worden. 

In de wet zijn de normen uit de eerste en tweede dochterrrchtlijn en de normen uit de 
derde en vierde dochterrichtlijn van de EU zijn opgenomell. Oe derdoe dochterrichdljn 
betre·ft ozono De vierde dochterriehtlijn betreft arseen, cadmIum, n~kkel en ben
zo(a)pyreen (PAK). 

Stof 
Type Mrm Concentratie Plandre-mpel PJandrempef Max.overschr. 

2008 2009 per iaar 
NO laarQe middelde 40 44 42 

UUf!lemtddelde 200 220 no IS 
PM JaarQemiddelde 40 

24·uursQemiddelde- 50 15 
SO 24 uursqemiddelde 125 3 

UurQemrddelde 350 24 
CO g um gemiddelde lO.OOo-
Ben· JaargE.> middelde 5 7 6 
zeen 
Load iaarQemidde fde- 05 
Tabel 4: norrhen Wet luchtkwahtett 

3.3. Uirvoeringsregels 

De u~t'"oeringsregels behorend bij de Wet zUn vastgelegd in algemene maatregelen van 
bestuur (AMvB) en ministerfele rege-lingen (mr) die gelUktijctig met de 'Wet luchtkwatiteit' 
in werking zUn getreden. In dit kader worden genoemd: 

• AMvB 'Niet in betekenende mate' (NIBM) {Stb. 2007, 440}; 
• ministeriiHe regeHng 'Niet in betekenende mate' (NIBM) (Stert. 2007, 2 f 8); 
• mlnlsteri'He regeling 'SeoordeHng luchtkwaliteit 2007' (Stert. 2007, 220); 
• ministeriele regefing 'Projectsalderingluc:htkwaHteit 2007~ (Stert. 2007, 218). 
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3.3.1. Niet lil Betekenende Mate (NIBM) 

rn de algemene maatregel van bestuur 'Nret in betekenende mate' (Besruit NfBM) en de 
ministeriiHe regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvOeringsregels vastgefegd dte be
trekk ing hebben op het begrip NIBM. 

Voor de periode tLiSsen het in werking treden van de 'Wet luchtkwaHteit' en net verlenen 
van derogatie door de EU is het begrip 'niet in betekenende mate' gedefinieerd als T% 
van de grenswaarde voor NO en PM . Na ve rlening van derogatfe treedt het NSL in wer
king en wordt de definitie va~ NIBM ~~rschoven naar 3% van de grenswaarde. 

In de Regeling NrBM is een HJst met categorieen van gevallen (inrichttngen. kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die in ieder gevaJ niet in betekende mate bfjdragen 
aan de luchtverontreinfging. Deze gevaflen kunnen zander foetsing aan de grenswaar
den voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een 
andere wijze, bijvoorbeeJd door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het gepfande 
project NIBM bfjdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege bHjven. 
Om versnippering van 'in betekenende mate' (IBM) projecten in meerdere NIBM-projecten 
te voorkomen is een atlti-cumulatieart~kel opgenomen. De bijdrage van NIBM-projecten 
aal1 de luchtverontreini9ing wordt binnen her Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) gecompen$eerd met algemene maatregelen. ProJecten dfe wei ' in 
betekenende mater bijdragen, zijn vaak af opgenomen in het NSL 

3.3.2. Regeling Beoordefing luchtkwaHteit 2007 

De ministeriere regeling 'BeoordeHng fuchtkwaliteit 2007' bevat voorschriften over me
tingen en berekeningen om de concentratie en depositie van luchtverontrein~gende stof
fen vast te stellen. Verder schrijft de regering rapportage voor van de uitkomScten van 
mettrigen en berekeningen. De regeling vereist ook een plan met maatregelen om een 
goede luchtkwaltteit te bewerkstelligen in geval van overschrijding. 
In de regeling zijn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentrat les van 
diverse luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze gestandaardlseerde 
rekenmethodes geven resu!taten die rechtsgeldig zijn: 
• Het berekenen van de luchtkwaHtelt langs wegen gebeurt vorgens twee standaard 

rekenmethoden. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in wegen binnen een steclelij
ke omgeving (methode 1) en wegen In het open veld {methode 2J. Het gebruik van het 
CAR model yoldoet aan methode 1, het VLW model votdoet aan methode 2. 

• Voor wegen: de concentraties voor stikstofdioxide en ffjn stof worden bepaafd op 
maximaal 1 0 meter van de wegrand. 

• Het berekenen van de luchtkwaliteit als gevolg van een (purtt}bron van een (Wm) rn ' 
rlchting gebeurt door mfddel van de rekenmethode gebaseerd op het Nieuw Nationaal 
Model (NNM1

), methode 3. 
• Bij het door mJddef van berekenrng vaststeHen van concentratfes van veront

reinigende stoffen in de burtenlucht bij inrichtingen word~n concentratieS
bepaald vanaf de grens van het terrein van de betreffende inrlchting. 

VROM verstrekt efk jaar generfeke gegevens (bijv. acntergrondconcentraties, emiS$fefac
toren en meteorologische gegevens) die gebruikt worden bij het u~tvoeren van de !Jere
keningen. 

f Infomil, 1998. "Het Paarse BoekJe": Nteuw Nc1tiorl'aat Model. Verslag van het onderzo-ek val) de 
Pro-jectgroep. Revisie Natio-naal Model. Infomit. 1998, Den Haag. 
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Het aandeel zeezout in de jaargemiddetde concentratie van zwevende deeltjes (PM
tD

} 

variee-rt van circa 7 Jlg/m3 langs de westkust tot circa 3 Jtg/mJ in het oostelijk deel van 
Nededand'. Om een voor zeezout gecorrigeerae jaargemfddelde conceruraHe te bepaten, 
is een pJaatsafhankelijke correctie nodig. [0 de regeling is per gemeente aangegeven 
welke zeezoutcorrectle toegepast d~ent te worden. 

Het bffjkt dat de invloed van de in de buitenlucht aanwezige concentralie zeezout 
op het aantal dagen waarop de concentrati'E! van zwevende deeltjes (PM ) de waarde van 

l . W so J.lg/m overschrljdt, voor geheel Nederland nagenoeg gelijk is. Het voor zee-zout ge-
corrigeerde aantal overschrijdingsdagen van de vierentwintig-uurgemiddelde grenswaar
de van 50 microgram per mJ wordt verkregen, door het aantal overschrijdingsdagen met 
6 dagen te verminderen. 

3.3.3. Projectsaldering 

De vernieuwde ministeriele regeling 'Projectsatdering luchtkwaliteit 2007' is op 15 no
vember 2007 in werkinog getreden. De regeHng werkt de regefs voor sardertng uit de 'Wet 
luchtkwaliteit' uit. tn de t~jd tot inwerldngtreding van het N$l kan een project doorgang 
vinden als: 

• door het nemen van onlosmakelijk met het project verbonde-n maatregelen, de 
luchtkwaliteit verbetert, of 

• de luchtkwaHteit niet in betekenende mate (NIBM) ve-rsll!chtert, of 
• projectsaldering wordt toe-gepast. 

Saldering is de mogefijkheid om ruimtelijke ptannen uit te voeren dfe: 
• in betekenende mate UB-M} bijdragen aan de luchtverontreiniging en 
• zorgen voor overscnrijding van de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide 

en 
• niet in NSL zijn opgenomen. 

Zander satdering zouden de plannen niet u'~tgevoerd kunnen worden. Saldering moet 
praatsvinden in een gebied dat een functtonele of geografische relatie he-eft met het 
prangebied. Het gaat daarbfj ook om prannen die de luchtkwaHteit ter plekke iets kunnen 
verslechteren, maar in een groter gebied per sardo verbeteren ~ 
Overheden moeten de maatregelen die de luchtkwaliteit in het grotere gebied! per sardo 
verbeteren, zo veer mogeHjk tegeHjkertijd met dit project realiseren. 

3.3.4. Nationaar Samenwerkfngsprogramma luchtkwa!ireit (NSL) 

Het NSL is erop gericht om overat de Europe5e grenswaarden te bewerksteflfgen . Daartoe 
is een pakket aan maatregelen opgenomen in het NSl: zowel (generieke) rijksmaatrege
len ars locatiespecifieke maatregelen van gemeenten en provincies. ott pakket maatrege
len zorgt ervoor dat aile negatfeve effecten van de gepfande rutmtelijke ontwikkelingen 
rurm worden gecompenseerd. Bovendien worden aile huidige overschnjdingen tijdig op
gelast, d.w.z. blnnen de gestelde termijn na vedening van derogatie door de EU. 
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4. REKENRESULTATEN 

4.1. Rekenmodel 

Op basis van de berekende emiss-ie is- de: immiss~e bepaald met behulp van het Ceo 
oSTACKS rekenmodel. 
Hrerbij zijn o.a. de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Prognostische be:rekeningen ten benoeve van het de Wet Luchtkwalite~t voor de 
jaren 2010 en 2015. Hferbij is het verplknt te rekenen met de 5 jaar me:teorolo
gie van 1995 tim 1999. De achtergrondconcentratie in dat toekorns-tig jaar word! 
berekend aan de hand van de het rererentiejaar. 
De inrichHng IS voor wat betreft de beschouwde emiss-ies gemodeHe-erd met 
puntbronnen en Hjnbronnen. 
rijksdriehoekscoordinaten inriehting 178002-406138 (GCN-re-ferentfe-punt). 
de receptorhoogte voor de contourpunten en het grid bedraagt 1,5 meter (= 
standaard hoogte in GeoSTACKS). 
De terreinruwheid is berekend (0,202; KNMf). 
Ceostacks berekent de concentraties ten gevolge van alfe Drennen tesamen: 
bronnen op de inrichting en op de- openbare weg. 

4.2. Resultaten 

De rekenresultaten zijn gegeven in bijlage 3 en 4 en tUn in het gevat van fUn stof indus-ief 
de aftrek voor zeezout. Voor de- gemeente Uden bedraagt de aftrek 3 ~gJm3- voor de jaar
gemtddelde concentratte en 6 dagen voor d~ 24'uur gemtddetde concentratfes op grond 
van de Rege-Hng beoordeJing luchtkwaliteit 2007. 

In oflderstaande tabel 5 en 6 zijo de contourpunten weergegeven met de: hoogst bere
kende- concentraties op de erfgrens van de tnrichting. Bij inrichttngen worden concentra
ties bep-aald vanaf de grens van het terretn van de betreffende inrtchting. Langs wegen 
wordt de cOffcenttatie bepaald op maximaallO meter van de wegrand. 

Jaar Punt Omschrijvin9 Jaargemiddel- Achtergrond aantaloverscnrijdingen 
de concentra· concentratie 24-uursgemiddelde 
tie ruQ!m'l" rUQ/m"] coneentratie- [dagen)O) 

2010 12 Erfgrens ioriehting 24,40 24,40 

2015 12 Erfgrens inrichting 23,30 23,30 
.. 

Tabel 5: Hoogste concentratJes PM (lndusJef aftrek zeezout bljdrage aan fiJn ~fof (3 
tlg/m1 jaargemlddeld en 6 dagen 24-uufgemiddelde) 

a) 

b} 

Jaar 

l Ola 

2015 

norm: 40 ~tg/m3 als jaargemiddelde COffee-flU-atie 
norm: 50 pg/m1 als vierentwintig-uurgemiddetde concentratie, 
maximaal 35 overschrijdingen 

Punt Omscllrtjving laargemfddelde Acntergromf aantaJ oversehrijdillgen 
concentratie- concemratie grenswaarde 2-4-uursgemrddefde 
[~gfms~ lug/msl con(entrat~ fdatlenl"'-

12 Erfgrens inrichting 18,61 15,97 

12 Erfgrens intichting 16,53 1 j,87 

Tabel 6: Hoogste concentraties- N0
2 

a) norm vanaf 201 0: grenswaarde 40 ~(g/m3 als jaargemiddelde conCeflfratie 
it norm vanaf 2010: grenswaarde 200 ttg/rrr als vierentwintig-uurgemiddelde 

concentratie, maximaal 18 overs.chrijdinge-n 

Er worden geel1 overschrijdrngen van de normen geconstateerd. 
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5. CONClUSIE 

In het voodiggende IU'chtkwaHtettsonderzoek zijn de gevolgen ten aanzien van de lucht
kwaHtejt onderzocht met betrekking tot de verspreiding' van fUn stef PM. en N0

2
• Voor 

de overige stoffen (S02' CO etc.) getdt dat de normen ze ruim zijn dat hier in de meeste 
gevallen weJ aan voldaan wordt. Dit geldt cok veor de cnderhavige situatie waarbU de con
centraties van de o'llertge stoffen refatfef laag zUn. 

Op basis van de aangevraagde activiteiten is een rekenmodel opgesteld tef bepaling van 
de luchtkwaliteit in het projectgebted vccr her Jaar 2010 en 201 S. 

In de berekenin-gen is uitgegaan van een worst-case situatie met maximafe aantallen 
voertuigbewegingen en hoeveefheden. 

Op basis van de uitgevoerde berekeningen kan gecondudeerd worden dat Kroef met 
betrekking tet de vergist rnginstaUatfe in de tcekomstige situatie voldoet aan de normen 
conform de Wet luchtkwafiteit. Er zijn geen overschrijdingen van de pJandrempefs en 
grenswaarden geconstateerd. 

AV-CONSUL TING B.V. 
RAADCEVfNDE INCENIEURS 
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FIGUUR 1 

Situatiesehefs toekomstige bedrijfstoestand Kroef 
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BIJLAGE 1 

Berekeningen emissies 
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eerekening emissies iristallatieS 

gjsmOtoren per motor (foiaal 2 motor..-,) 

~mp 170 II( 
deblet 9100 Nm3JUOf 
emi9Siehoogte 11 m 

concentrali~ NOX 250 mglm3 
PM10 0,003 mglm3 
co 925 rngJm3 
502 13 rngJm3 

emi$Si8 NOX 2275 gluur 0,0006319444 kg/I 
PM10 0,027 gluur O,ooBOOOooOO kg/I 
CO 8418 gluur O,002338f944 k9/s 
S02 f18 gluur 0,0000328611 kg/s 

bednjfstljden; 8160 uur/iasr lconlinu l 
stoorrtb&r 1 

lemp 120 ·c 
debiel 7000 NmYuur 
snelheid 12 mill 
emlsslehoogle 11m 

oonceniralie NOx 70 mglm3 
PM10 0,003 mg/m3 
S02 13 mgfm3 

~issiii NOX 490 gluur 0,00013>;;1111 kg/s 
PM1!] 0.021 gluur O,OOOfloooooo kg/s-
S02 91 gluur 0,0000000253 kg/s 

....... .... &n; 8760 uurllsar roontinui 
stoomketel 2 

temp 120 ·c 
debiet 15000 Nm3Juur 
snellleid 12 mI$ 

eml$Siehoogte 11 m 

~cenlratie NOX 70 mglm3 
PM1!) 0,003 rngJm3 
S02 13 mg1m3 

femiSs4e NOX 1050 gfuur 0,0002916667 kg/s 
PM10 0,645 gluur 0,0000000000 kg/s 
S02 195 gluur 0.0000000542 kg/s 

bedri)fstiide.-.: 878000rliaar (continI.I ) 

stoornketel 3-

temp 120 "<: 
~iet 15000 Nm3/uul' 
snelheid 12 mit. 
I!missiehoogte 11 In 

conoentratie NOX 7" mglm3 
PM10 0.003 mglm3 
S02 13 mglm3 

emisSle NOX 1050 g/ulJr 0,0002916867 kgfs 
PM10 O.o.l5 gluur 0,0000000000 kgls 
S02 195 gluur 0,0000000542 kg/s 

be~Jiden: 8760 uurl]aar (eootinu) 



Berekenen intensiteiten 

Straat IBeukenlaan 
Etmaalinfensiteit I 4 fmvtletm 

Periode: Dag 
uurintensiteit I 8,33 % = 0,33 tu 
Lichte motorvoertuigen 0 % = O,OO/u 
Middelzware motorvoortuigen 0 % = 0,00 lu 
Zware motorvoertuigen 100 % = 0,33/u 
matoten o lifo = 0,00 lu 

Totaal 100 % = 0,33/u 

Periode: Avond 
uurintensiteit I 00 '% = 0,00 lu 
Lichte motofVoertuigen 0 % = O,OO/u 
Middelzware motorvoertuigen 0 % = O,OO/u 
Zware motorvoertuigen 0 % = O,OO/u 
motoren 0 % - O,OO/u 

Totaal 0% = 0,00 lu 

Periode; Nacht 
uurintensiteit L 00 % ... O,OO/u 
Lichte motorvoertuigen 0 % = 0,00 lu 
M iddelzware motorvoertuigen 0 % = O,OO/u 
Zware motorvoertuigen 0 % = 0,00 lu 
motoren 0 % = 0,00 lu 

Totaal 0% = O,OO/u 



Berekenen Intensfteiten 

Stroot I Noordlaan-n 
Etmaalintensiteit l 4 mvtletm 

Periode: DaQ 
uurintensiteit I' 833 % = 0,33/u 
Lichte motorvoertuigen 0 % .. O,OO/u 
Middelzware motorvoertuigen 0 % = O,OO/u 
Zware rnotorvoertuigen 100 % - O,33/u 
motoren Q % ~ 0,00 tu 

TOfaal 100 °/0 = 0,33/u 

Periode: Avond 
lJurintel'lsiteit L 0, %t , = 0,00 lu 
Lichte motorvoertuigen 0 % = 0,00 lu 
Middeltware moforvoertuigen 0 % ~ O,OO/u 
Zware motorvoertuigen 0 % - 0,00 lu 
motoren 0 % = 0,00 lu 

Totaaf 0% = 0,00 lu 

PetiOde: Nacht 
uurintensiteit I 0,00 % = O,OO/u 
Lichte motorvoertuigen 0 % = O,OO/u 
Mtddelzware motorvoertuigen 0 % - O,OO/u 
Zware motorvoertuigen 0 % = O,OO/u 
motoren 0 % = O,OO/u 

Totaal 0% = OrOO/u 



Berekenen Intensiteiten 

Straat INoordlaan-z 
Etmaalintensiteit I 4 mvtletm 

Periode: D~!t __ 
uurintensiteit I _~l3 % = 0,33 fu 
Lichte motorvoertuigen 0 % = O,OO/u 
Middelzware motorvoertuigen 0 % - 0,00 tu 
ZwaFe motorvoertuigen 100 % = O,33/u 
motoren 0 % = O,OO/u 

Totaal 100 % = O,33/u 

Periode: Avond 
uurintensiteit I 0 % = 0,00 lu 
Lichte motorvoertuigen 0 % - O,OO/u 
Middelzware rTlotOr\loertuigen 0 % = O,OO/u 
Zware motorvoertuigen 0 % = O,OO/u 
motoren 0 % - 0,00 lu 

Totaal 0% = O,OO/u 

Period€!; },Jacht 
uurintensiteit I 0,00 % ~ O,OO/u 
Lichte motolVooltuigen 0 % = O,OO/u 
Middelzware motorvoertuigen 0 % = 0,00 lu 
Zware motorvoertuigen 0 % = 0,00 lu 
motoren 0 % = O,OO/u 

Totaal 0% = 0,00 lu 



BIJlAGE. 2 

Invoergegevens rekenmodet 



AV"Consulting B.V. 
Peka Kroef Vergistingsln5tallatie 

Model:vergisting 20~O • versie van ~bied - Gebied 
Groep: hoofdg,roep 
LljS~ van Contourpunten, vOQr "eken1ll:'t,li~e J.,uc.\1,t"waliteit 

Id Omschri )vi ng 

STACK$~ 

N"aiveld Hoogtedefin1tie 

Bijlage 2 
Invoergegevens, rekenmooel 

-------------------------------------------- ---------- ---~---------------------------------------------~------------- ~ --------- ........ _-_ .. _ ..... _--_._---_._-------_._-- .. ----- .. 
OJ, er~gr'!'ns ~nricht~I\g 0,00, Relatief 
O~ erfgrens inl"iehting 0,00 Relat i ef 
03 erfgrens I n:richtil,1g 0,00 Relatief 
O~ erfg):'ens I n;rlc'llting D,OO Relatief 
05 erfgrens i nrichtins 0,00 Relatier 

06 e,f'fl"ens ; nrichting 0,00 Relat ief 
01 erfgrens nrichting 0,00 Relatief 
08 erfgrens l nrichtillg 0,00 "eolat iei 
09 .p:fgr'l':rls i n richti,\1g 0,00 Relatie! 
10 erfgr<;:nSl inriehti,ng 0,00. Rel"t ief 

11 erfgJ;"ens imrichting 0,00 R"latiet 
12 erfgJ;"el,1s inriehting V,OO Relat j,ef 
13 erfgJ;"en.a mrich~il,1g 0,00 Relatief 
H erfgrenSl in,l"ichting 0,00 Re~at ief 
15 erf91'"eons ,mr~chting 0,00 Relatief 

16 erfg:rens ~n:r l chting 0,00 Re~at, ief 
17 er f grellS inrichti<lg 0,00 Rg .• at iet 
l~ e,fgrens i.nr~chting C,OO Relatief 
l~ erfgrens inriehting 0,00 Re:at l e f 
20 erfgrens inrichting 0,00 Re:atief 

21 erf~ens J.nrichting Or 00 Rela1;ief 
n erfgrens inrichting 0,00 Relatief 
23 erfgrens inric;tlting 0,00 Relat ie;f 
~~ erf:p:e;l'\!!1 inricntinS! 0,00 Relati'l( 
25 punt 0", 5 meter V"ln ...... grand 0,00 Relatief 

2E punt op 5 ~eter van wegrand 0,00. Relat;,ef 

GeoSTACKS V1.13 5-1-200916:42:58 



AV-Consulting S.V. 
Peka Kroef Vergistingsinstallatie 

Model :verg i eting 2tlO. - vel.'S~e van Gebi ed - Gebied 
Gro~ : hocfd9roep 
Li j ~~ VaQ G~ou~~~ , v oor rekenmethode Lucht~a l iteit 

Id 

1 Aardappelfabriek I 
2 Nok aardappel~abr iek 
3 ~ok aardappelfabriek I 
5 Aardappelf4briek III 
7 Aardappelfabriek V 

Aardappelfabriek VI 
11 Aardappeltabriek IX 
~2 Nok aardappelfabrlek IX 
l4 Groen t efabriek I 
lS ~ok groentefabriek 

16 Gro~tetabriek II 
17 Groentetabriek II I 
18 !lieuwe TO ed 
of: 4 Zuiveringsg~ouw 
;1) Seluchtingsb~ssin II 

28 Varkensstal ~I 
29 Nqk v,,";:kensstal II 
)0 t;ok va,rkenssta l II 
3l Bedri - fswoning l'l'oordlaan 
32 No).: bedrijf'i'won i nSj NoorcUaan 

n Bedri j h"'on ing Noordl q.an 
44 Woning Beukenlaan 59 
45 Schul.lr eeukenlaan 5'9 
4!O Woning aeu)<.enlaan 65 
5Q Schuur eeukenlaan 65 

51 Woning. Ro~e EiJo;la~n H 
52 Schul,1l;' R04e Eir,~aan 14 
53 Won~ng Rode Eiklaan ~6 
S~ schuur Rode tikl .. an 16 
~5 Schuur Rede Eikla~t1i 16 

56 Woning RCQe ISH;laan l 6 
5 7 Schuur Rode Eiklaq.n' la 
58 Centr ~ fugeruimte 
60 GI'o~~ etabriek 'l.i t preiding 1 
61 GrQ~t;e~;:\bril\k ui tbreiding II 

62 Groentefabriek u~tbreit;ling III 
~~ Groentefabriek uHbreiding IV 

GeoSTACKS Vi.13 

STACKf!-t 

H(!)ogte Ma iveld 

7,00 0,00 
9,80 O. 00 
9.80 0.0 0 
4 , 00 0, 00 
7,00 0,00 

7'. 50 0, 00 
6,.10 0.00 
8.10 0 \ 00 
5 , 40 O. 00 
8,80 O. 00 

4,00 0, 00 
3 ,00 0 , 00 

10,00 0,00 
6,00 0, 00 
1,60 0,00 

3 , 00 0 . 00 
~.Oll 0 .00 
5. CO 0 , 00 
3, on 0 , 00 
6.00 0,00 

3.00 0.00 
6,00 O.OQ 
6 , 0(1 Q. 00 
6 , 00 Q.OO 
6.00 0,00 

€,OO 0,00 
4,00 Q.QO 
6.00 0.00 
5.0<;1 0,00 
5.00 0 , 00 

6 ,0 0 Q,OO 
8 . 0 0 O, DO 
3 .0Q 0 , 00 
5. 30 0,00 
6, 50 0.00 

4.80 O,Oil' 
5.40 O.O~ 

fOef, 

gig!!n waarde 
Eigen '>!aarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 

Eigen ,,·aa.de 
Eigen "'aarde 
Eigen "'aarc:le 
E~gell waaJ;'cj,e 
5:i.ge;(l waarde 

Eigen wa,ard,e 
Elgen wa~rde 
Ei gen "'~iilrde 
E~gell "''i'iil,de 
Eigen wa<:\;-de 

lSigen ",,,arde 
Eigen ..,aarde 
Elge'! ... aarde 
Eigen ",a"rd~ 
Eigen ..... aarde 

Eigen waarda 
Eigen waaxde 
!!-igen waarde 
Eigen waarde 
Eigeq waarqe 

J;igen .. aarde 
Eigen waarde 
Eigen ..... arde 
E1gen ",,,arde 
f;. gen ", .. arcle 

Eigen "'",,;rde 
lSi sen wa<l"q"i 
Eigen, waarde 
Eigen ;;aarde 
Eigen , .. a .. rd" 

E~gel' waarde 
Eige!l waardE;! 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 



AVooConsulting B.V. 
Peka Kroef Vergistlngslnstaltatie 

Mcdel;vers isting 2 010 v~xsie van Geb~ed - Gebied 
Grcep:hoof~groep 

Li1st v~ Gebouwen, veor rekenmethode Luchtkwalite i t 

rd 

6~ 
65 
66 
7~ 

76 
77 

Or\1schrijv'n~ 

Groentefabriek n<;;k I,.\ithreicl i ng 
Groente!abriek nok uitpre~din9 
Maga.i]n 
expedi t ie 
aerqbe ~iver ing 
Kcpgeve1 ~a~appellood8 

nwe ketelhuie 
Magazi]n 
Magaz 1 jn 

STACKS-t 

83 
68b 
58c 
101 
10:< 

aardi!.ppel tabrie'" g.arages, conc roleka1'ler ".d 
corridor 

lO3 
koppel 
201 
2 02 
1 003 

1001 
1 002 
2001 
2 00 1 
2002 

300 1 
3 00 1 
3002 
4Q01 
114 

115 
V602 
V60 ~ 
V603 
V60~ 

g~ Cl 
g~ 0 2 

g~03 
9204 
9 205 

V6 0~ 

Nie'J'" kantoqr 
koppel obj ecte 
Koelunits 
verhosine ~n dak 
objll'C t 

Obj ect 
object 
anpl:lo8 
<:Inphos 
anpho!! 

.. 'aee.~uivll':r illg 
~ater;u j .... ~~er ing 
waterzuivering 
a~val 
Fabnek 3 

,"o k fabriek 3 
te~~ein verg~st~ng 
t e~re iJ;l ve:rgili t ing 
te.rrein vergis t ing 
terrain vergisting 

I:>edn j f 8gebou '", 
woning Rode ~ ~ klaan 6 
!!I!dr~ ) ~ ~gepO\l'l 
!!aQr-ij tsg,e.bouw 
Wcning Beuken~~~ 57 

terre i n vergi8t i ng 

GeoSTACKS Vl.13 

Hoogte 

l O,,?O 
7 ,50 
6,80 
5,00 
1,60 
9 , 8 0, 

10,001 
9,50 
9,501 
),9<)1 
3,80' 

10, CO, 
5,OC' 
7,00 
6,00 
9,00 

g,OO 
9,00 
7 , 00 
7,00 
7,00 

9,00 
9,00 
4,00 

15,20 
9,Oe 

15,00 
6,00 
6,00 
£,00 
6,00 

6, 0 0 
6 ,0 0 
~ , 50 

4,$0 
6 , 00 

6,00 

Maaiveld 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0 , 00 
0,00 
0 , (10 
O , ~ O 

O,co 

0 , 001 
0,0(> 
0,00. 
0,00 
0, O~ 

0, 00 
0, 00 
0,0 0 
0,00 
0,00 

0, 00 
0, 00 
(1, 00 
0, 00 
D, 00 

0,0 0 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0, qo 
0,00 
0, 00 
0,00 

0 , co 

Rl:lef . 

Eigen ... sarde 
Eigen waarde 
RIi\~a~~e~ 
~igen waarde 
El gen waarde 
Bi.gen waarde 

Eigen waarc;le 
Relatie~ 
Relatlaf 
Relatief 
Relat1e f 

Relathf 
Relatief 
Eigen ... sarde 
Ei.gen ""sarde 
Relatief 

Relatief 
Re l atief 
Re latief 
Re l atief 
Relatief 

Relatief 
Rel a t lt!.f 
Re l a tief 
Relatiet 
E~gen waarde 

Ei gen ... aarde 
Relatief 
Relatiet 
Rel .. Uef 
Relatief 

Re._,nief 
Relatief 
Re:'atief 
Rela,tief 
Relatiet 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 



AV-Consulting B.V. 
Peka Kroef Vergistingsinstallatie 

Medel : vergi8tingl 2010 VE'r~ie van Getied Geb.hd 
Groe~:hootdgroer 
Li )st van GeLcuwen, voor r<!!kenmechoqe Lucht;k,<!GlJ,~t<i'it • STACJ(S+ 

omschr i jvi ng 

651 liIeukenl .. a" 6CC 
650 Rode S~klaan 161'1 
OBBDl Noordla .. n 3 
OBB02 Beukenl,.all 60 -601'1 
OBS03 BeUkep1 a.lIn 60:;! 
114 Fabriek 3 

\f60S terrein v~rgi8tin9 
v606 terre~n vergist~n9 
v60? terrein vergis~ing 
'608 terrein v .. rgi8t1n9 

\f609 terrein vergistin9 

v6 1 0 terrein '1ergist ing 
v6U terrein vergisting 

GooSTACKS V1.13 

HOQgte Maaiveld 

5,00 0,00 
6,00 0,00 
7,00 0,00 
7,00 0,00 
7,00 Q,OO 
~,OO 0,00 

6,00 0,00 
6,00 0,00 
6,00 0,00 
6,00 0,00 
6,00 0 .00 

6 , 00 (I, CO 
6,CO 0,00 

IIDef. 

Rela,tief 
llelatief 
Relatief 
Re ':'atief 
Relatief 
E:'gen waarde 

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Rela.t:\ ef 
Relatief 

Relat~ef 
Rehtl.af 

Bijlage 2 
I nvoergegeven s. rekenmodel 

5-1-200916:42:58 



AV-Consulting S.V. 
Peka Kroef Vergistingsinstallatie 

Model; vergi8t ~ ng ;')010 - versie van Ge):>illo. - Gebie<l 
Groe>1' hoo~dgr"eF ' 
L1Jst van Gr.ds, VoOr rekenmethode Luchtkwaliteit 

Id. Ol1lschr ~ jving 

01 grid 

GeoSTACKS Vl, 1.3 

STACKS. 

Maa~veld H:Je~ . 

0,0 [1 50 

:teltaY 

50. 

Bijlage 2 
lnvoergegevens rekenmodel 

5 ~ 1~2009 16:42:58 



AV-Consulting B,V, 
Peka Kroef Vergistingsinstallatie 

Made]:vef9~6tin~ ~OlO vers~e van Gebied Gebied 
Groep:hoo fdgroer 
~i" st van ~oogt elljnen, voor rekenmethode LuchtKwalite~~ 

Id 

101 
102 

Omsch:d Jvi ng 

maaiveld 
docks 

GeoSTACKS Vl.l3 

ISO H 

0,001 
-.j., ~~ 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

5 .. 1-2009 16:42:58 



AV-Consulting B,V. 
Pek,a Kroef Vergisting~nstallatie 

ModeLver;Jisti1l9 ~O~O • verBie v"n ~bi-eQ ' Geb~ed 
Gro~ :hoo fdgroep 
Li j S1: van Puntl:ll:OI1nen, voor rek'i'llme~l:lode Lucl'ltk",al i teit 

Id Omechrijv:i,ng 

01 9'15l1'Otor ~ 
02 9;lsmotor 2 
G3 Stoomkete l l. 
04 StoQl11kete 2 
05 Stoomket81 3 

1 8 v:r __ chtwagel'1~ ; afvQer vergisting~installatie 

GeoSTACKS Vl.13 

Hcogte r~aa iveldl H::·e ~. In ... . di .. rrj. tlit .diam. 

n ,oo 0,00 Relat ief 1,00 1,10 
l1 , OD 0 ,00 Re lat i ef 1 , 00 1. 10 
n, oa 0,00 Relatie f 1 ,00 1, 10 
n, O~ 0.00 ReladoH 1,00 1,10 
11,0 0 0,00 R"L. t 1 ef 1,00 1, 10 

1,90 0,00 P.elat :, el 1 . 00 1,10 

Ernie S02 

0, 00063194 0,00000001 0,00 00 3286 
0,00063194 0, L' OOOOOO ! 0,00003286 
0,00013611 0,00000001 0,00000003 
0,000;;9167 0, C'O C COOOl 0,00000005 
0, 00029167 0 ,00000001 0,00000005 

t; ,OOO O49 :'] O, () Q OOQq~ 0,00000 000 

Bijlage :2 
Invoergegevens rekenmodel 

E;mis Iilenz E.rn~s SaP Emis CO 

a,oOOOOOOD 0 , 00000000 0,00233819 
0 ,00000000 Q, OOOOOO OO 0 , 002)3819 
0,00000000 0 , 00000000 0,000000(;0 
0 , 00000000 O.OOOOOOQO D" ODOO o aCO 
0,00000000 0,00000(0 0 0,00000000 

Q,OOOOOOOO 0,00000000 O,OOOOOOOC: 

5 .. 1 .. 200916:42:58 



AV~ConSl,Jlting B,V. 
Peka Kroef Vergistingsinstallatie 

~Iodel :VE:rg~!ilti!lg ~010 - versie V<ln Gebied Gebled 
a.oep:hoQfdgroep 
Lijst van P~~tbronnen, voor re~en~e~nQQ~ Luchtkwaliteit 

Ernie I'b Bedrijfsur 

o~ ~, 00000000 8760,00 
02 0,00000000 ~71i0,OO 
03 0.00000000 8760,00 
04 0,00000000 8760 .. 0 
05 0,00000000 87£0 .00 

18 0,00 000 000 26,57 

GeoSTACKS Vl.l3 

ST~C-KS+ 

Flux Warmte 

2.53 0.51 
2,53 0,51 
~, 94 o,:n 
4,17 0,58 
4,17 0,58 

0 , 10 0 , 01 

Ga,sternp 

443, 00 
443,00 
393,00 
H3,OO 
39),00 

H S,OO 

%N02 

S,OO 
5.00 
5,00 
S. DO 
5.00 

5,00 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 



AV-Consulting B.V. 
Peka Kroef Vergistingsinstallatie 

Model:vergisting 201~ - ver9i~ van Ge~ied - Gebied 
Groep: hoofdgroep 
L~ l st van SCllermen, voqr rekenmetnode I,uC'htb'alite:i~ 

Id 

Ol 
02 

3 

Omschrijving 

grens inr~C'ht ng 
grens Inricht ng 
grens ~ nriC'ht ng 

GeoSTACKS Vl.13 

STACKS· 

ISO H 

O,OQ 
0 ,00 
0,00 

ISO maaiveldhoogte 

0,00 
0,00 
0,00 

Huet . 

Relatief 
Relatiet 
Rebtiet 

Sijlage 2 
Invoergegevens reke nm ode I 



AV~Consulting B.V. 
Peka Kroef Vergistingslnstallatie 

Moq,el ; verg i.!>t ing 20~ O versie van ~l)ieQ , - Qel::!ied 
Gr oep ;hoofdgr oep 
Li ) sc van Wegen , voor r~kenmetr.ode ~uchtkwalite lt 

Id Omschrij v1ng 

STACKS + 

ISO 
- -- --- - - ............. 

01 verkeersbeweg~ngen 5euke·n1a il n 
O~ Verkeersbewegl naen Noordlaan-N 
O~ verkeersbeweglngen Noordlaan-z 

GeoSTACKS V1.13 

aai ve l dhoogt e HDe f. Invoertype Wegtype 
.......... .. _---- ... _-------- .. - .. -- -_ .... _-------

0, 00 Re . at e f Verdeling l\o.maal 
0, 0 0 ReI at e f Verde:l..:(J:19 Norma .. l 
0, 00 Rel at d Verdeling: Normaal 

Snelheid lil1,eedt e Vent . F 
-----~-------- ----

35 5,00 0,001 
35 5,00 0,0 
3S ~,OO 0,00 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

Hscherm Can~ H ( l.. ) Comy H!R) Cany B 
.. .. ..... - .., - - ........ .. .. 

0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 
0 , 00 0 ,0 0 0,00 0, 0 0 
0 , 00 0 ,0 0 0,00 0,00 

5-1-200916:42:58 



AV-Consulting B.V. 
Peka Kroef Vergistfngsinstallatie 

Model:vergisting 2010 - verale van Gebied - Gecled 
Groep:~oofdgroep 

Li)Bt van Wegen, vaar rekenrnethode Luchtko.O/al,ite +t STAC;KS+ 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

Id Vent. Y. Vent. Y Vent HIm, .d l a . Uit. diam. Fbx l\'arlTlte G2IstelTlp t;eghoogte stac In t ensi teit %InC. (0) Unt. IAl lInt;. IK) \L.V In 'LV(l\) \LV (N) %MV I:') \MV\A) \MV U\) 

01 
O~· 

03 

GeoST ACKS VI.]3 

1,50 
1 ,50 
1,SO 

l ,OO 
1 ,00 
1,00 

1.101 0,10 
1.10 0,10 
1.10 0,1 e1 

0,00 285,00 
0,00 ~85,OO 

0,00 285,Oq 

0 ,0 0 1.00 
0,00 1.00 
Q,OC ~.OO 

~,O Q 

.. ,00 
4,00 

5-1 .. 200916:42:58 



AV~Consulting B.V. 
Pekal Kroef Vergistingsinstallatie 

ModEll:v~rgist~ng 2010 • ver~ evan Gebied • GepiEld 
Groep:hoofdgr oep 
Lij s t van Wegan. voor r~kenmethode Luchtk .. ,aHteH, 

rd 

01 
C ~ 
03 

1 00.00 
100.00 
10 0 .00 

GeoSTACKS V1.13 

LV!H.l) LVIH2) LV I H3) J;.ViH5) L VI'16) LVIH7) LV(H8 ) 

Bijlage 2 
1I1voergegevens rekenmodel 

LVIH9) L,V IH10) tVIHll) LV (H12) 



AV-Consulting S.V. 
Peka Kroef Vergistingsfnstall~tie 

Model : vergisting ZOIC vEu;s1e ";In ~bied Gebied 
Groep:hoo ~ dgrce~ 

Li)st van Wegen, voor rekenl1lethode Luchtkwali teit ST"'CKS~ 

Id LV·:H13l LVtH14l LV(H1S } r.V ; tl~~ ) [,V <H17: LVtH18 

0 '1 
02 
03 

GeoSTACKS V1.13 

L'J ttl19} LV,H20: LoV iH:.? l) LV : H22 ) LV iii:.?3 ) LV tH2.4l HV (H l ) 

8ijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

MV(H2 ) MVIH::;) MV i H4 ) 

5-1-200916:42:58 



AV-Consulting B.V. 
Peka Kreef Vergistingsinstallatie 

Model: vergis~ing 20 ~O verei e van Ge~i~d - GeQted 
Groep l h oofdgroftp 
Li)st v~n Wegen v Qor re~enme~hode Lucntkwaliteit StACK5~ 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

I d MYIHS) MV I H7 ) M:IlIH$) KV i1l9 ) mIH~O : MV OUl) MVIH12) m i fU~) MV(H~4) m[H15) M'.[ IHl6) MVIH17 ) MYIIUS ) m i llIS ) MY ' 1I20 ) MV i H2l) MV 1H22) 

01 
02 
03 

G~ACKS Vl.13 5~1 .. 2009 16:42:58 



AV<onsulting B..V. 
Peka Kroef Vergistingsinstallatie 

r~odel ; vergiBt in:; 20 10 vers i s van Gebied - Gebied 
Groep: hoo EeI.groep 
Li J at van Wl'gen, vaor rekenmetllooe Luc;htkwaliteit, 

Iel 

01 
02 
0 3 

MV(H2~l MV ( H~4 l 

GeoSTACKS Vt.ll 

ZVIH1 ) ZV !H2) 

,sTA,CKS .. 

ZV i H3) ZVI!f4 ) llV!HS ) zv (H8) 

0,33 
0,33 
0,33 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

zv rH9) <W ' H.c.Ol ZV IHlll ZV IH12) ZV \H13) ZV\\'[Hl zvnllS ; 

O,B 
O,B 
0,33 

G,B 
0,33 
0,33 

0,33 
0,33 
0,33, 

0, 3 3 
0 , 33 
0,33 

O,H 
0,33 
0 ,3~ 

0 , 33 
0,33 
0, 33 

0,3 3 
o , 33 
0,33 

S"1~2009 16:42:58 



AV~CQnsulting B.V. 
Pekal Kroef Vergistingsinstallatie 

Mqdel :yergisting 2010 veraie van Gebied - Gebied 
Groep:hoofdgrqep 
Lijst van Wegan , voar l;ekel;\methode Luc;htl!.l~alit!e it • STACKS+ 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

r d ZV '.H16) ZV ~ H 17 } ZV(H 1 8 ZVIH1~l ZV(H20~ zylHnl ZVlflnl ZVIH23i ZVIH24) Bus (Hl) ill.:slH2) Bus H31 !lus , H~) BuslHSI BuSIHE) 8uslfl7) li!uslHS: 

01 
02 
03 

0,33 
0.33 
0 , 33 

Geo$TACKS V1.13 

O,H 
0,3, 
0, 33 

o,n 
0,33 
0,33 

0,33 
0,33 
0,3 3 

S~1-2009 16:42:58 



AV..consulting B.V. 
Peka Kroef Verglstingsinstaltatie 

Model :vel;"'i'i"~;.\lg :;:OlQ - versi,? van Gebieel - Ge.bied 
Groep:hoofdgrc~p 

Lijst van Wegen. voor rekenmethoQe ~uchtkwaliteit 

lei 

01 
02 
0 3 

GeoSTACKS V1.13 

STACKS~ 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

5~1~2009 16:42:58 



AV-Consulting 6.V. 
Peka Kroef Vergi5tingsinstallatie 

Model; verg111U nSj :lOID - versie van ::;ec;ed Gebied 
Grcep : hoofdgrcep 
Ll)S~ v~ Wegen. voor rekenmethode LuchtXwalite~t STACKS ~ 

ld Fil'lk'lf\" ( H Fil"kan~ (H Filekans (H FUelci!\ns (11 Fi, lekan&iH 
_._._------------- -- -.., _ ...... 

o~ 0 CI 0 0 
O~ 0 0 0 0 

J 0 0 0 0 

GeoSTACKS V1.13 

Ifilel<:an~ (H F+lekans(H Filekans iH Fllek".,,, Hi 
..... _---- .. .. -- -_ .... -_ .... ------------ -_ ..... _ --- ...... 

0 0 0 0 
C 0 0 0 
0 0 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

Fileltans (H Filekans (H E'il"kans(H 
.. - -- .......... -- ..... -

0 0 0 
0 0 0 
0 0 

5-1-2009 16:.42:58 



AV-Consulting B.V. 
Peka Kroe,f Vergistingslnstallatie 

Model l vergis~ing 2010 versie van Gebied - Gebied 
Groep:boofdgroep 
LiJst va,n Wegen, voor rekenmethod,e Luchtkwalitelt • STACKS+ 

Id 1'. lekallS (H 

01 
(2 
£3 

GeoSTACKS Vl.13 

o 
o 
o 

Filekans (H 

o 
a 
Q 

o 
o 
o 

Filel<:ans IH 

o 
o 
o 

FllekansiH 

o 
o 
o 

FHekans tH 

o 
o 
0. 

Filekans !H 

o 
o 
o 

Filekans (H 

o 
o 
o 

Filekans {H 

o 
() 

() 

Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

o 
o 
o 

filekans;H 

o 

Filekans I H 

o 
o 
o 

5 .. 1-2009 16:42:58 



AV-Consulting B.V. 
Peka Kroef Vergistingsinstallatie 

Model : verg~stin9 2010 
Lijst van modele ige n s chappen 

Mode l"igenschap 

Omschrijving 
Verantwoorde lLjke 
Rekenmethode 
Modl"lgr:enzen 

Aangemaakt door 
Laatst ingezierr door 
Mod"l a ange ma akt met 

Originee1 proj eet 
origin~le omsehrijving 
Geimportee rd door 

De finit i .. . f 
DeBnitie f ve~'klaard doo .. · 

R~ f ... r"ntieja"r 
GCN re! erentiepunt 
Rekenperiode 
Stet 
ZeezoutcorrecEie 
Ve rk ...... rsve rdeling zaterdag 
V .. r k .... rsverdeling zDudag 
Terre"inruwheid 
Steekproefberekening 
Berekening met aChtet·grond 

GeoSTACKS Vl.13 

vergl.sting 2010 
Wert:er 
STACKS. 

Bijfage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

(177711,47, t06-042,1<t) - (178781,26 , 407041,68) 

W"rlle r op lO ~ 12 ~ 2007 

w ... rne~ op S-1-2009 
GeoSTACKS VI _Ot 

Niet van toep""ssing 
Niet van toepassing 
Ri e t v an toepassing 

Ni e t van toe passiIlg 
Nj e-t van toep" "siIlg 

2010 
X. L78002,49 Y: 406136,26 
1 - 1 - 199 ~ t ot 31-12 - 1999 
002, PM1 0 
3 
LV : 1,00, MY: 1,00, HV: 1,00 
LV. 1,00, MY: 1,00, HV : 1,00 
O,2G2 
Ja - 50t 
Ja 

5-1-2009 16:45:13 



AV-Consulting B.V. 
Peka Kroef Vergistingsinstallatie 

Model ; ve rgisting 2015 
Lijst van modeleigenschappeil 

Model,dgenschap 

Omschri jvi'Cl<j 
Versntwoordelijke 
Rel<en methode 
Modelgrenz.en 

Aan<j" ..... akt door 
Laats t ingezi~n door 
Model aangemaakt met 

Origineel project 
Orig.inele omschrijving 
Gelmporteerd door 

n",Un.it i e f 
Def.initie f verklaa rd door 

Referentie)aar 
GCN re [ erentiepunt 
Rekenperiode 
Stof 
Zeezoutcorrectie 
Verkeers ve rdeling ~aterdag 
v e rkeersv e rde ling ~onda9 
Telreinruwheid 
St"ekprocfbE-Iel<eni-..g 
Berekening met achter9rond 

GeoSTACKS VI.13 

vergiAtiIlg 201S 
Woerner 
STACKS + 

mjlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

(177711, 47, 406042,14) - (178781,26, 401047,68) 

Werner op 10 - 12 - 2001 
werner op 20 -4 - 2009 
GeoSTACKS V1 ,Dl 

Niet van toepassing 
Niet van toepassing 
Niet van toepass)ng 

Niet van toepassing 
Niet van toepassing 

2015 
X; 178002,49 Y; 40613B,26 
1 - 1 - 1995 tot 31 - 12 - 1999 
N02, PMIO 
3 
LV; 1,00, MV ; 1,00, HV , 1,00 
LY : 1,00, MY, 1,00, HV , 1,00 
O,:;!0 2 
Ja " 50 % 
Sa 

20~+2009 IO:54~27 



BIJlAGE 3 

Reke-nresultate-n 2010 



AV-Consulting B.V. 
Peka Kroef vergistingsinstallatie 

Resultat"" VOor lIIOdel 
Stof , 
R"ferentiejaar ~ 
Steelcproefberek .. ning, 

IdE!i':Itif.i.catie 

01 
02 
03 
04 
05 

06 
07 
08 
09 
10 

11 
12 
13 

14 
1 5 

16 
17 
16 
1 9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 

GeoSTACKS V1.13 

vergistil>g 2010 
N02 - Stikstofdioxide 
2010 
50% 

Oiilsehrijving 

erfgrens inrichtI Ilg 
e rfgrens inrlchtlng 
erfgrens inrichti l1g 
erfgre"" inrichting 
eL'fgrena inrld}]t ing 

~rf9rens in-ri c htj nq 
eL·fgrens inrichtiny 
er[gre ns- inrichtiug 
erfgre Jls inrichting 
e rfg t'ens iflr ichting 

eLfgren!! inricht ing 
erfgrens inr lchting 
el'fgrener inric:ht i ng 
e r fg'rens i nrichting 
erfgr('ns jnricht ing 

"rfgrena inrichting 
erCgrens inrichting 
erfgrens in:richting 
erfgrens inrichting 
er(grena inr.! cht ili9 

e rfgrehs inricht .lf.ig 
e rfgrens inr-Lchting 
e·rfgr('on~ .;ndchei:19 
erfgre ns inrichUng 
punt op 5 meter van w€gz-a 

punt op 5 mete-I.- Va n we gra 

Cone . f\lg! m" 

16,66 
16,63 
16 ,70 
16,76 
16,70 

16,62 
16,96 
n,30 
17.63 
17 .70 

18,34 
18,61 
18,11 
1 6 , 47 
16 , 37 

16.43 
16.73 
17.03 
16. 98 
16,87 

16,7 6 
16.72 
H.12 

16.56 

16,49 

AG I qc/ ra ' I 

15 , 97 
15.97 
15,97 
15,97 
15,97 

15,97 
l S ,97 
15,97 
15.97 
15,97 

15,97 
15 . 97 
15,97 
l5,97 
15,Q7 

15,97 
15,97 
15,97 
15,97 
15 , 97 

15,97 
1~,97 

15,97 
15,97 
15,97 

15,97 

Bijlage 3' 
Rekenresultaten 

# :;. Gr~ns 

0 
0 
0 
0 
0 

0-
D 
() 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

5-1-2009 16:46:20 



LE;GE;NOA 

• Contourpunt 

~1000r---------~~----------------+-----------------------~~~~~~--------------------------i ;;;'" Geoouw 
:~:'~:~~~~_:'_::- :J Grid 

178QOO 

Luclll,kwalil!oil· STAC;I($+. GebI~ - \f9fSla 'ian GII~ - VU<gisUnq201Q [p:\~"n AVlI~~ prOj.a.n AVIkrOO!I\gaIj . G~T ACKs V1.13 

Hoogtelijn 
Puntbron 
Sc;herm 
Wegl 

0,00 - lO,OO 
10,00 - 20,00 

C==:J 20,00 - 2~,OO 
r-.... 1 ~S,oo · 30,00 

30,00 35,00 
35,00 - 40,00 

.11111 •• : 40,00 - 45,00 
•• 11111 111111 Ii 45,00·50,00 

Ref.jaar: 
Steekproof: 
Contouren: 
- s1Pf: 
· w~rde; 

2010 
50% 

NO:? 
concentratie [\J9{m~] 

Q", 100m 

I.t::~ 
schaal'!' 1 : !IOOO 

oorSPrQrlg'" 1n600. 406100 



AV-COnsufting B.V. 
Peka Kroef Vergistingsinstallatie 

ResuHate'n voor mod" l;; verq isting 2010 
StaE, PM,lO - Fi j n stof 
Ref erent iej aar, 20 .t0 
Steekproefberekening ' 50~ 

Identificatie Omschrijving 

01 erfgrens iru'ichti-llg, 
02 e-rf"l=rens inriohting 
0'3 erfgre"s inrichting 
04 ci.t.".Egrr-ns inrichtingl 
05 C!t.~fgr;:-ns inrichtirlg' 

06 .,,,fg,,e,,s inriehti,\g 
07 erfgrenB inrichtiIlg 
08 e-rf9rens inrichting 
09 ( :rfg:Tens inrichting 
10 erfgr t"'ns inrichting' 

11 erfgrE>IlS inrichting 
12 erfgrens inricht. ing 
13 erfgrens inriehting 
14 erfgrens inriehting 
15 erfgr"'"s irrrichtiag 

16 el:fgrens inrichting 
17 erfq.rE'ns illt-ieht ing 
18 erfgr"n" inriehting 
19 erfgrens inrichting 
20 erfgrens i nriehting 

21 erigrens inriehting 
2? e'rf9r,~ns i"richt~ng 
23 erf9r.e·n~ inrichtin9 
24 erfgrens inrichting 
25 punt op 5 meter van 

26 punt op 5 meter v 1:fn 

GeoSTACKS V1.13 

Zeezouteo~'reet ie, 3 

Cone. "lg/ m' I 

24,40 
24,40 
24,40 
24,40 
24,40 

24,4"0 
24,40 
24,40 
24,40 
24,49 

74,4'0 
24,40 
24,40 
24,40 
24,40 

24, .. 0 
24,40 
24,40 
24,40 
24,40 

24,40 
24,40 
Z4,otO 

'Negra 24,40 

weg-ra 24,40-

24,40 
24,40 
24,40 
24,40 
24,40 

24,40 
24,40 
24,40 
24,40 
24,40 

24',4'0 
24,40 
24,40' 
24,40 
24,40 

2<1,40 
24,40 
24,40 
24,4-0 
24,40 

24,40-
24,40 
24,4'0' 
24,40 
24',40-

24,4-0 

BijJage 3 
Rekenresultaten 

1/ > Grens 

29 
29-
29 
29 
29 

29 
29-
2 9 
201 
29 

29 
29 
29 
29 
29 

29 
29 
29 
29 
;>.9-

29 
29 
29-

29 

29 

5-1-2009 16~Sl:08 



LEGENDA 

Ref.j~ar: 

Steekproef: 
ContQl,Xe{l : 
- !itof: 
- wi;larqe: 

Contoorpunt 
Gebouw 
Grit;! 
Hoogtelijn 

Puntbroo 
Scherm 
Weg 

0,00 - 10,00 
lO,OO· 20,00 
20,00 . 25,00 
25,00 - 30~00 

30,00 • 35,,00 
35,00 , 40,00 
40,00 - 45,00 
45,00' 50,00 

2010 
50% 

O 100 III 

~-==--
schaal. 1 ; 6OQO 

- 17'T7OQ. 406100 00I'liP'Q1l!! ~ • •• 

119000 



BijJage 4 

Rekenresultaten 2015 



AV-Consulting B.V. 
Peka Kroef Vergistingsinstallatie 

Resultaten vaar model:: 
sto f: 
Refer e nt ie j aar: 
Ste<!!kproe fbe,,,lo;enillg: 

Identificat ie 

01 
02 
03 
04 
05 

06 
07 
08 
09 
10 

il 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
n 
;;13 
24 
25 

26 

GeoST ACKS V1.13 

ver'1istin'1 1.015 
W02 . Stikstofdioxide 
2015 
50% 

Ornschrijvlllg 

<'rfgrens 1m'iehting 
erfgrens inricht1ug 
erfgrens inrichting 
erf9r~ns i nr,i.chting 
erfg"'I'ns inrichting 

erfgrens inrichting 
erfgrens i nriehting 
ertgrens inrichtillg 
erfgre-ns inrichting 
erfgrena i-nrichting 

<'rfgrens inrichting 
ef'fgrenS' inriehUng 
ertgrens im:iehting 
e:r.:f,gre na ~nrichting 
erfgrens jnrichting 

"r fgrens ilirichting 
erfgrens inricht ing 
e rfqrens inrichfing 
erfgrens inrichtJng 
"rfgrene inrlchtJng 

erfgr-ens illrichti ng 
e Yfgr'€ fJ!' inrichting 
erfgrells inri cht ing 
""fgrens illriehting 
punt op 5 meter van wegra 

punt op 5 meter va n wt::gra 

Cone. Illg/m'l 

14 ,56 
14,53 
14,61 
14,67 
14 , 60 

14,72 
14,gO 
15 , 21 
15 , 55 
15 , 6 1 

16,26 
16, 53 
16,03 
14 ,3 8 
14,28 

14,34 
14,64 
14,94 
14,90 
14.76 

H,67 
14,63 
14 , 02 

14,46 

14,40 

AG Illg/IO'1 

13,87 
13,81 
1 3 ,87 
13 ,87 
1 3 ,87 

13,81 
13,87 
13,87 
13,87 
l3,87 

13,87 
1 3 , 87 
1 3 ,87 
13,B7 
13,87 

11,87 
n,87 
13,87 
13,ln 
13,87 

13,87 
13,87 
13,87 
13,87 
13,87 

:1.3 • 87 

Bijlage 4 
Rekenresultaten 

1# > Grens 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
e 

0 
0 
0 
0 
(I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

20-4-2009 11:42:58 



L.EGENQA 

• 
-- ,L----·--- .. ··1 - --- l. . _ _ , 

* 

Ref.jaar: 
Steekproef: 
Contouren : 
- stof: 
- waarde: 

Contourpunt 
Gebouw 
GricJ 
Hoogtelijn 
Pvntbron 
Scherm 
Weg 

000- 10,00 
10,00 - 20,00 
20,00 - 25,00 
25,00 - 30,00 
30,00 - 35,00 
35,00 - 4(l,()() 

4(l ,001 - 45,00 
45,00 - 50,00 

2015 
50% 

N02 "I 3] 
cQncentratie' [1J~m 



AV-Consufting B.V. 
Peka Kroef Vergistingsinstallatie 

Resul t a t e h voor model:: 
Stot. 
Referentiejaar: 
Steekpl'oe-fberekening ' 

ldenti f i eot.ie 

01. 
02 
03 
04 
05 

06 
07 
DB 
09 
10 

11-
12 
13 
H 
15 

16 
17 
18 
1 9 
20 

21 
22 
23 
2.; 
25 

26 

GeoSTACKS V1.13 

vel:g .; BUng 2 015 
PM10 - Fijn stof 
20 5 
sot 

Orusehrijving 

erfgreus inrichting 
erfgrens inriehting 
eTfgrerrs il1riehting 
erfgreus inrichting 
erfgrens indchtifig 

erfgrens i nri c ht.ing 
erfgrens inriehting 
"rfg1'ens inrichting 
e1'fgrens int' icllting 
e rfqrens inI'ichting 

erfgrens inricht .ing 
e1'f91'ens inrichting 
e1'fg1'ens inrichtillg 
e1'£grens in1'ichting 
erfc:p: .. t;s inricl'lting 

e1'fgrens inrichting 
"1' f91' .. ns inrich~ing 
"1'fgr .. ns inrichting 
et-fglC"tlns inrichtillg 
erfgrens inrichti ng 

<'rfgrens in1'ichting 
erfgrens inrichting 
erfgrens inrichting 
erfgrells inrJehtillg 
punt 6p 5 meter vall 

pUilt op 5 met:er va n 

Zee-7.0utcarr~ctil?; 3 

Cone. l"g/m'l 

23,30 
23,30 
23,30 
23,30 
23,30 

23,30 
23 ,30 
23,30 
23,30 
23,30 

23,30 
7.3.30 
23,30 
23,30 
23,30 

23,30 
23,30 
23,30 
:n,30 
23,30 

23,30 
23 , 30 
23,30 

wegrli 23,30 

we gra 23,30 

AG 1il9/m') 

23,30 
23,30 
2 3 ,30 
23 ,30 
23,30 

23,30 
;/3,30 
63,30 
23,30 
23,30 

23,30 
23,30 
23,30 
23,30 
23 , 30 

23,30 
23,30 
23,30 
';>:3,30 
23,30 

23,30 
23,30 
23,30 
23,30 
23,30 

23,30 

Bijlage 4 
Rekenre.sultaten 

If Grens 
-------~ - .- -

23 
23 
23 
23 
23 

23 
:>'3 
23 
23 
23 

23 
23 
23 
23 
23 

23 
2 3 
23 
23 
23 

23 
23 
23 

23 

23 

20-4-2009 11~43:17 



....... 'IIotI!. STACKS", I,.vC\l •• ,..., 

o 

G8.,.....- T~'~ ..,.... ~levanG 

\ 

118OQO . I,m A~ 
ebd!d-~ "II 11 201510:\PItIJQC ~ACKS.V1.1~ prqjeG1efl AV ..... oe~~~ , G 

LEGE;NQA 

Ref.jaar: 
Steekproef: 

ContOl,Jren; 
- stQf: 
T waarde: 

Contourpunt 
Gebouw 
Gridl 
HoogtElliJn 
Puntbron 
Scherm 
Weg 

000- 10,00 
10',00 • ~O,OO 
20',00 - 2S,OO 
25,00 - 30,00 
30,00 - 35,00 
35,00 - 40,00 
40,00 - 45,00 
45,00' SO,OO 

2015 
50% 

if 
100 "' O~.~ 

sdlaal = , : 6000 

:: tn7OQ, 406100 oorsprong . 

171!QQ() 




