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0.1 1"leiding 

ARN B.V. (hiema: ARN) is een atvalenergiebedrijf waar atval op verschillende maniaren 
wordt verwerkt. Op jaarbasis wordt circa 300.000 ton huishoudeHjk afval en hiermee 
vergelijkbaar bedrijfsafval verbrand en ongeveer 25.000 m3 afval gestart. Door het 
verbranden van afval wordt energie opgewekt en geteverd aan het landelijke 
elektriciteitsnet. Vanuit de stortplaats wordt stortgas onttrokken, waarmee tevens 
elektriciteit wordt opgewerkt. Restwarmte wordt deels extern en deels intern benut. 
Naast storte" en verbranden van atval worden op het terrain ook afvalstromen op- en 
overgeslagen en gesorteerd. 

Momenteelloopt er aen procedure voor aen revisievergunningaanvraag voor de gehele 
inrichting van ARN. Deze vergunningaanvraag betreft een gecombineerde aanvraag am 
algehele revisie ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en een 
veranderingsvergunningaanvraag ingevolge de Waterwet voor het uitvoeren van de 
bedrijfsactiviteiten en in werking hebben van de installaties van de ARN op de local ie 
Weurt waarbij de vergunde ac1iviteiten opnieuw worden aangevraagd en waarbij ook 
enkele veranderingen worden aangevraagd. 

ARN is voomemens in haar afvalverorandingsinslallalie een geringe fractie (maximaal 
10% van de totale doorzel) in juridische zin geclassificeerd gevaarlijk afval mee te 
verbranden. Vanwege het feit dat voor deze wijziging een MER benodigd is en de 
doorlooptijd van de procedure voor de revisievergunning daarmee zou worden vertraagd 
is in overleg met het 8evoegd Gezag beslolen voor het voomemen tot het mee 
verbranden van gevaar1ijk afval een separate procedure te doorlopen. Voor het aan te 
vragen voornemen is daarom een veranderingsvergunning benodigd ingevolge de Wei 
Milieubeheer ten behoeve waarvan onderhavig MER is opgesteld. 

Aile activiteilen vinden plaats binnen de bestaande inrichling van ARN aan de Nieuwe 
Pieckelaan 1 Ie Weurt. 

0.2 Doelstelling 

Doel van de voorgenomen ac1iviteit is het op een economisch en milieutechnisch 
verantwoorde wijze meestoken van afval. dat in juridische zin is aangemerkt als 
gevaarlijk afval, in de bestaande twee afvalverbrandingslijnen van ARN. De maximaal 
mee te verbranden hoeveelheid gevaarlijk afval bedraagt 30 klon, wal overeenkomt mel 
een aandeel van 10% van de huidige vergunde hoeveelheid te verwerken afval in de 
verbrandingslijnen. De capaciteit van de installatie wordt niet uitgebreid. 

Deze gewijzigde bedrijfsvoering van de AVI van ARN beoogl de initiatiefnemer een 
bijdrage Ie leveren aan een mitieuhygienische afvalverwijdering in Nederland in het 
algemeen en de milieuhygienische verwerking van gevaarlijk afval in het bijzonder. 
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0.3 Beslu iten en randvoorwaarden 

De startnotitie voor de m.e.r.·procedure is op 3 december 2009 ingediend bij het 
bevoegd 98za9. De bekendmaking door de provincia Gelderland van het voomemen 
van ARN is regionaal gepubliceerd. De 5tartnotitie heeft ter inzage gelegen van 14 
januari tot en met 24 februari. 

Bij brief van 6 januari 2010 stelde de provincia Gelderland de Commissie Yeor de m.e.r. 
en de averige wettelijke adviseurs (Rijksinstituut Yeor Inlegraa] Zoetwaterbeheer en 
Afvalwaterbehandeling (RIZA) , de Regionaal inspecteur veor de milieuhygiene, de 
Directie Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie, de gemeente Nijmegen, de 
gemeente Beuningen, Waterschap Rivierenland en SenterNovem) in de gelegenheid 
advies uit te brengen over de richtlijnen voor de inhoud van het MER. Het schriftelijk 
advies van de Commissie voor de m.e.r. werd op 25 maart 2010 uitgebracht. 

De richtlijnen voor de inhoud van het MER zijn op 4 mei 2010 conform het advies van de 
Commissle voor de m.e.r., inclusief enkele aanvullingen door het bevoegd gezag 
vastgesteld . Bijlage 1 van dit MER bevat een overzicht, waarin is aangegeven in welke 
paragrafen van dit MER de infonnatie is opgenomen, die betrekking heeft op de diverse 
onderdelen van de richtlijnen. 

Te nemen besluiten 
De voorgenomen activiteit betreft een activiteit die valt onder de bedrijfsvoering van een 
inrichting volgens categorie 28.4 sub e onder punt 3 (Inrichtingen voor het verbranden 
van bullen de inrichting afkomstige gevaarlijke atvalsloffen) van het inrichtingen· en 
vergunningenbesluit (IVB). 

De publiekrechtelijke besluiten rond de voorgenomen wljziging betreft de beschikking 
van het bevoegd gezag voor de veranderingsvergunning lngevolge de Wet milieubeheer 
als ook het besluit van het bevoegd gezag voor de revisievergunning ingevolge de Wet 
Milieubeheer, waarvoor op 16 april 2010 een aanvraag is ingediend. 

Voor de voliedigheid wordt hier vermeld dat de situatie zoals aangevraagd in de 
revisievergunningaanvraag wordt beschouwd als de nulsituatie cq. de bestaande 
situatie in dit MER .. De uiteindelijke beschikking zal mogelijk op een aantal aspecten 
iets stringenter zijn dan aangevraagd. De nulsituatie zoals in dit MER gehanteerd kan 
daarom tevens als worst·case worden beschouwd. Het MER toonl aan dat de 
voorgenomen activiteit niet of nauwelijks leid! tot wijzigingen in de milieueffecten ten 
opzichte van de nulsituatie. Daarmee kunnen de milieueffecten zoals aangegeven in dit 
MER als gevolg van de voorgenomen activiteit ook beschouwd worden als worsl·case. 

Ten aanzien van de Waterwet en de Natuurbeschermingswet blijkt uil het MER dat er 
geen effecten zijn Ie verwachten als gevolg van de voorgenomen activiteit en 
dientengevolge hoeft in het kader hiervan geen (veranderings)vergunning Ie worden 
aangevraagd. 
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Genomen bestui!en en beleid 
Het MER geeft een overzicht van het rerevante intemationale, landelijke en regionale 
beleid. In het onderstaande staat aangegeven op welke onderwerpen het MER dieper 
ingaat. 

IntemationaaJ beleid 
• Het Intemational Panel on Climate Change (IPeG); 
• Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG); 
• Richllijn gevaarlijke afvalstoffen (91 /689/EEG) ; 
• IPPC (Integrated Pollution Prevention Control)· richtlijn van de EU uit 1996; 
• Europese Atvalverbrandingsrichtlijn (EU-richtlijn 2000-76/EG); 
• EU-Richtlijn 2001f77IEU Bevordering elektriciteitsopwekking uit hemieuwbare 

energiebronnen; 
• Europese Verordening voor de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) 

1 01 3i20061E G; 
• EU-richtlijnen 79/409fEEG Vogelrichtlijn en 92/43/EEG Habitatrichtlijn; 
• Kaderrichtlijn lucht ; 
• Kaderrichtlijn water. 

Landelijk be/eid 
• Nationaal Milieubeleidsplan 4; 
• Uitvoeringsnota klimaatbeleid; 
• Wet milieubeheer; 
• Besluit milieueffectrapportage; 
• Nederlandse emissierichtlijnen (NeR); 
• Wet Luchtkwaliteit; 
• Regeling saldering luchtkwaliteit; 
• Sesluit Verbranden Afvalstoffen (Bva); 
• Moratorium afvalverbrandingscapaciteit; 
• De verwerking verantwoord; 
• Landelijk Afvalbeheerplan 2 (LAP2); 
• Bouwstoffenbesluit; 
• Besluit bodemkwaliteit; 
• Besluit nsico zware ongevatlen (Brzo'99); 
• Besluit exteme veiligheid inrichtingen (Bevi); 
• Nederlandse Richtlijn Bodembescherming; 
• Natuurbeschermingswet; 
• Natuurbeleidsplan; 
• Flora· en faunawet; 
• Systeem van NQx· emissiehandel; 
• Waterwet; 
• Handboek Wvo-vergunningverlening; 
• Standaardisatie Wvo·vergunningeverlening ; 
• Lozingseisen Wvo-vergunningen; 
• Regeling aanwijzing BST documenten; 
• Wet geluidhinder. 
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Provinciaal beleid 
• Streekplan; 
• De Provinciale Milieuverordening; 
• Watemuishoudingsplan provincie Gelderland. 

Gemeenfelijk beleid 
• Landschapsontwikke1ingsplan; 
• Bestemmingsplan 'Afvalverwerking ARN, partiele herziening bestemmingsplan 

Afvalverwerking Weurtse Polder. 

0.4 Voorgenomen activiteit en alternatieven 

De bestaande installatie 
In de verbrandingsinstallatie kan, afhankelijk van de calorische waarde van het afval en 
de technische beschikbaameid van de installatie, jaarlijks tot 300.000 ton afval worden 
verbrand. Het brandbare afval is deels afkomstig van de volgende 
voorbewerkingsstappen: breker-scheidingsinstallatie, shredderinstallatie en biologische 
drooginstal1atie (IBT) (zie figuur 0 .1) en wordt deels als reeds op specificatie gebrachte 
hoogcalorische brandstof aangevoerd. 

De verbrandingsinstallatie bestaat uit twee verbrandingslijnen. Het afval wordt verb rand 
in twee watergekoelde roosterovens. Bij de verbranding ontstaan hete rookgassen . De 
warmte in deze rookgassen wordt gebruikt om water in kelels am Ie zetten in stoom. 
Met deze stoom wordt elektriciteit opgewekt in een turbine. De restwarm!e wordt ingezet 
bij exteme afnemers. Nadal de rookgassen de stoomketel zijn gepasseerd, worden 
deze in een rookgasreinigingsinstallatie gereinigd van milieubelastende componenten 
door toepassing van een aantal processtappen: 
1 . 1 e Elektrostatische fifter 

In dit filler wordl stof (v1iegas) door middel van een negatief geladen elektrisch veld 
afgevangen. 

2 . Sproeidroger (al/een lijn 2) 
Het afvalwater dat op verschillende plaatsen in de verbrandings- en 
rookgasreinigingsinstallatie ontstaat, word! na voorreiniging verdampt in de 
sproeidroger. Wat overblijft zijn zouten. Door hel gebruik van een sproeidroger is 
een afvalwatervrije rookgasreinigingsinsta llatie gerealiseerd . 

3. 2e Efektrostatische fifter (alfeen Jijn 2) 
De in de sproeidroger ingedampte zouten worden hier afgevangen. De techniek is 
in grate lijnen gelijk zoals vermeld onder bij het 1 B elektrostatisch filter. 

4 . Wasser 
De wasser bestaat uit een zure en een pH-neutrale wasstap. In de zure wasstap 
worden zoutzuur en waterstoffluoride afgescheiden, maar ook zware metalen 
(onder andere kwik en cadmium). In de pH-neutrale wasstap worden de 
zwaveloxiden verwijderd. Een gedeelte van het vuile water word! regelmatig 
vervangen door schoon water. Het afgetapte vuile water word! afgevoerd naar een 
speciaal daarvoor ontworpen fysisch-chemische waterzuivering en vervolgens 
ingedampt in de sproeidroger. 
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5. DeNOx·installatie 
Onder toevoeging van ammonia wordt in de katalysator NOx omgezet in zuivere 
stikstof plus waterdamp. Slikstof is een ongevaarlijke component die permanent in 
onze leefomgeving aanwezig is. 

6. Adsorptiedoekenfilter 
Oil filter bestaat uit een aantal kamers waarin over lange, geperforeerde buizen 
filterdoeken (stofzakken) zijn getrokken. De dioxine en furanen (PCDD en PCDF's) 
en de allerlaatste zware metalen en luren worden tenslotte door dit 
absorptiedoekenfilter verwijderd onder continue loevoer van sorbaliel (aen mengsel 
van kalk en actieve kool) ten behoeve van adsorptie. Het verontreinigde adsorbens 
wordt van het doekenfitter verwijderd door drukluchtstoten. 
Het verontreinigde adsorbens valt in de trechters aan de onderzijde van de 
installatie en wordt in de recirculaatsilo gebracht. Het reinigen vindt continu plaats 
en wordt geregeld aan de hand van een drukverschilmeting. Het grootste gedeelte 
van het adsorbens wordt weer in de roakgasstroom gebracht. 
Permanent wordt een klein gedeelte van het adsorbens (circa 1/50 deel , oak wei 
aangeduid als contaminaat) vanuit de recirculaatsilo naar de contaminaatsilo 
gebracht. Oit contaminaat woren als substitutiemateriaal voar een deel van het in de 
zure wasser van lijn 1 en 2 te gebruiken kalksteenmeel ingezet. 

Het hele systeem wordt middels een zuigtrekventilator op onderdruk gehouden waama 
de rookgassen via de schoorsteen worden geemiHeerd. Een schematische weergave 
van de verschillende processtappen en installaties van de verbrandingsinstallatie is 
weergegeven in figuur 0.1. In bijlage 8 is aen plaHegrondtekening van de inrichting 
opgenomen. 

In 2008 is er 160.000 MWh elektriciteit geleverd en 700 T J aan restwarmte. De asresten 
die na het verbrandingproces overblijven, worden opgewer1d tot gekwalificeerde 
secundaire bouwstof en afgezet als funderingsmateriaal in de wegenbouw. 
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Figuur 0.1: Overzicht van de atvalverbrandingsinstallatie van ARN 

De voorgenomen activiteit 
De voorgenomen activiteit betreft het meestoken van een maximale hoeveerheid van 30 
klan gevaarlijk afval in de bestaande AVI. Oil betrett 10% van de vergunde verwerking 
van brandbaar afval in de installaties. Ten aanzien van de voorgenomen activiteit kan 
gedacht worden aan: 
• oliefilters, poetsdoeken; 
• vert. inkt. lijm en hars dat gevaarlijke stoffen bevat; 
• verpakkingsmateriaal met gevaarlijke staffen; 
• bouw- en stoopafval dat gevaarlijke stoffen bevat ; 
• afgewerkte wassen en vetten , 
• etc. 

Bij de keuze van Ie verbranden gevaarlijke afvalstoffen is gekeken naar: 
• het realiseren van een zo doelmatig mogelijke en milieuverantwoorde verwijdering 

van niet verrnijdbare afvalstoffen, waarbij hergebruik en nuttige toepassing voorop 
staat; 

• het realiseren van een zo optimaal mogelijke afvalscheiding aan de bron dan wei de 
mogelijkheid tot scheiding van afvalstoffen achteraf ; 

• het toepassen van Best Beschikbare Technieken (BBT): de mate van 
hoogwaardigheid (effectiviteit en etficientie) van een nieuwe activiteit, waarbij de 
hoogwaardigheid van de aangevraagde activiteit wordt vergeleken met bestaande en 
huidige toegepaste technieken; 

• de minimumstandaard voor bewerking en/of verwerking zoals opgenomen in de 
reJevante sectorplannen van het LAP 2. 
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De voorgenomen activiteit betekent geen uitbreiding van de productiecapaciteit of 
verandering van de vergunde processen c.q. realisatie van andere procesinstallaties 
binnen de bestaande inrichting van ARN noch zal het een substantieel effect hebben op 
de emissies als gevolg van het verbranden van afvalstoffen. Een volledige opsomming 
van Euralcodes van de aan Ie vragen gevaarlijke afvalstromen is opgenomen in 
onderhavig MER. 

Milieueffecten van de voorqenomen activiteit 

Emissies naar de lucht 
Ten aanzien van de emissies naar de lucht als gevolg van de voorgenomen activiteit 
geld!: 
• Emissies naar lucht bij atvalontvangst en -opslag. Dit betreft met name mogelijke 

geuremissie. De aanvoer (ontvangst) van de bedoelde afvalstoffen zal plaatsvinden 
in gestoten voertuigen. Opslag vindt enkel plaats in de brandstofbunker, alwaar een 
onderdruksituatie heerst. Uit de ontvangsthallbunkers wordl de verbrandingslucht 
aangezogen. De emissies naar de lucht zullen niet toenemen ten gevolge van de 
vervang ing van een deel van het huishoudelijk en hierop gelijkend bedrijfsafval ; 

• Emissies ten gevolge van opslag en afvoer van reststoffen . Ook hiervoor geld! dat er 
naar verwachting niet of nauwelijks sprake is van een toename van de productie van 
reststoffen . Daamaast zal de kwaliteit van de reststoffen vergelijkbaar bli jven met 
die in de bestaande situatie; 

• De verwachte uitstoot van componenten, die na de rookgasreiniging nog in het 
rookgas aanwezig zijn, alsmede de emissie-eisen conform Europese en nationale 
regelgeving zijn opgenomen in tabel 0.1. De emissies zullen voldoen aan de in de 
tabel opgenomen grenswaarden. Hierbij wordt vermeld dat de in tabel 0.1 
opgenomen emissiegrenswaarden de aangevraagde grenswaarden zijn in de 
revisievergunningaanvraag en dus op het moment van indiening van onderhavige 
aanvraag nag niet zijn vergund. Echler de aangevraagde grenswaarden zijn 
strenger of gelijk dan de huidig vergunde grenswaarden op basis van de vigerende 
vergunning uit 2003. 
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label 0.1: Overzicht schoorsteenemissles en wettelijke norman van de voorgenomen acliviteit bij 
11 %zuurstof, droog 273 K en 101 ,3 kPA 
Continue gemonitoorde componenten 

Compo Norm Bva BREF WI -max 

-nent (100%v8n de (bovengrens range 

discontinu daggemiddelde 
(in w88rden) 

~ ~ 
~ 2- 2-

~ 

S02 50 40 

NO, 200 100 
70(2) 

NH3 --;diJ <10 

1: betrokken op 11 voI% 02 bij 273 K en 101,3 kPa 

2: dit betreft een maandgemiddelde. 

3: bettefl de waarde yoor bestaande iflstallaties in de NeR. 

Periodiek gamoniloorda componenten 

Component 

Al '!9,-ARN 

Daggemiddelde waarde Jaargemiddelde 
(mgINm3

) waarde (mgINm3
) 

5 -
2Q.. -I 
10 40 

~ -
ld" 
10 5 

~ "I. 

Concenlratie' ) Jaarvracht (kgfJaar) J aaMacht (kg.'Jaar) 

0,5 15 35 

0, 1 25 mgljaar 55 mgljaar 

1) melhodJek en middellngtijd conform het Bva met In achl name van de belrOlJwbaameidsvoorslelien conform 

bijgaand voors lel 

Naast de in de tabel genoemde componenten, waarvan de emissies op baSIS van 
landelijk beleid (Besluit verbranden afvalstoffen) en intemationaal beleid (IPPC) 
vergunningtechnisch begrensd dienen te worden, zijn ten behoeve van de voorgenomen 
activiteit tevens de potentiale emissies van enkele andere verontreinigingen in beeld 
gebracht in het MER. Het betreft hier componenten waaNan het vermoeden bestaat dat 
deze bij verbranding van gevaarlijk afval in hogere mate vrijkomen dan bij huishoudelijk 
afval en hierop gelijkend bedrijfsafval : PCBs, HCaDs en PAKs. 
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Vaor deze componenten is op basis van vele praktijkonderzoeken aangetoond dat 
onder de verorandingscondities , waaronder ARN haar afval verbrand, het risico op een 
toename in de emissies van deze stoffen niet wijzigt ten opzichte van de bestaande 
situatie (waarin deze elTlissies verwaarloosbaar zijn) . Daarnaast zal ARN aen 
monitorings~ en evaluatieprogramma doorlopen waann de eventuale effectan zullan 
worden bepaald. (zie ook paragaaf 0.9). 

Emissies naar oppervlaktewater 
Als gevolg van de voorgenomen activiteit zullen de emissies naar oppervlaktewater niet 
toenemen of wijzigen. 

Emissies naar bodem en grondwater 
In het MER is aangetoond dal ook de effecten naar bodem en grondwater als gevolg 
van de voorgenomen activiteit niet zullen wijzigen ten opzichte van de vergunde situatie. 

Geluidsemissie 
Ais gevalg van de voorgenamen activiteit zal een deel van het huidige brandstofpakket 
worden vervangen door gevaarlijk afval . De bedrijfsvoering van de AVI verandert 
hierdoor niet. Voor het in te nemen gevaarlijk afval geldt dat er geen of nauwelijks 
vaarbewerking benodigd is. Omdat er sprake is van verdringing van huishoudelijk 
restafval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval zal mogelijk de geluidsemissie van het 
voarbewerken van dergelijke afvalstoffen tot RDF, en daarmee de inzet van statianaire 
bronnen, zoals bijvoorbeeld de breker- en scheidingsinstallatie en/of de IBT-installatie 
iets kunnen worden verlaagd. Daamaast zal het aantal transportbewegingen gelijk 
blijven aan de huidige situatie, omdat oak het aan te voeren afval in bulk zal worden 
aangevoerd vanuit ap- en overslaglocaties van inzamelaarsiverwerkers van gevaarlijk 
afval. De geluidsemissie als gevolg van transport zullen daaram niet wijzigen ten 
opzichte van de huidige situatie. Concluderend kan worden gesteld dat er geen effecten 
op geluid zijn Ie verwachten. 

Energie 
Ten opzichte van de huidige bedrijfsvoering zullen er geen wijzigingen optreden met 
betrekking tot de energieproductie vanuit de afvalverbrandingsinstallatie, amdat deze 
evenals in de huidige situatie op maximale thermische belasting zal blijven worden 
bedreven. Omdat in principe geen voorbehandeling van gevaarlijk afval zal plaatsvinden 
zal het eigen verbruik mogelijk iels gaan afnemen. Omdat de calorische waarde van het 
afval gemiddeld ongeveer gelijk zal blijven zal het energetisch rendement van de 
installatie daarmee minimaal gelijk blijven of magelijk iets toenemen. 

Reststoffen 
De verwachte reststoffenproductie zal vanwege het relatief lage aandeel gevaarlijk afval 
en de samenstelling van het afval niet significant wijzigen. ARN zal aileen gevaarlijke 
afvalstoffen van zodanige aard en in zodanige hoeveelheid meeverbranden dat dit niet 
ten koste gaat van het opwerken van de bodemas tot secundaire bouwstof. Daartoe zal 
telkens een nieuwe afvalstroom gefaseerd worden meegedoseerd, opdat de invloed op 
de bouwstoffenkwaliteit kan worden bewaakt. 
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Aileen vanwege eventu8el hogere concentraties van verontreinigingen in de rookgassen 
zullan mogelijk iets meer chemicalien moeten worden gedoseerd, waardoor in dal gaval 
iets meer rookgasreinigingsresiduen ontstaan. De verwachting is echler dal dit geen 
significante toename zal zijn. 

Alternatieven en uitvoeringsvarianten 
In het MER zijn de voor- en nadelen van aen aantal altematieven en 
uitvoeringsvarianten behandeld. 

Het nulaltematief 
Het nulalternatief is de situatie waarbij de voorgenomen activiteit niet wordt 
gerealiseerd. Indien de voorgenomen activiteit niet wordt gerealiseerd, zal de 
bedrijfsvoering op dezelfde wijze worden voortgezet conform de aangevraagde 
revisievergunning , dus verbranding van huishoudelijk en hierap gelijkend bedrijfsafval 
mel een maximum capaciteit van 300.000 ton/jaar. 

Uitvoen'ngsvarianten 
In het MEA zijn een aantal uitvoeringsvarianten behandeld, waarvan in deze 
samenvatting aileen de enige reele variant op basis van milieu- en eeonomisehe 
aspecten worden beschreven. Dil betreft de uitvoeringsvariant, die is meegewogen in de 
bepaling van het meest milieuvriendelijke altematief (MMA), te welen het 
meeverbranden van gevaarlijk alval in de Gemeinschafts MUilverbrennungsanlage 
Niedermein (GMVA) in Obemausen, geexploiteerd door Remondis. 

Overige uitvoeringsvarianten 
Naast hiervoor genoemde uitvoeringsvarianten zijn in het MEA neg een aantal varianten 
behandeld. Deze varianten zijn echter voor de inriehling van ARN teehnisch niet 
mogelijk, economisch niet haalbaar en/of bieden milieulechnisch geen voordelen. Het 
belreffen: 

• Verbranden van gevaarlijk alval in een andere Nederlandse 
afvalve rbrandingsinstallatie ; 

• Het voorseheiden van metalen uit het gevaarlijk atval alvorens dit Ie verbranden .. 

0.5 Bestaande toestand van het milieu en autonome ontwikkeling 

Hel MEA beval een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu rand de 
inrichling van AAN Ie Weurt. 

Binnen een contour van vijf kilometer random de inriehting van AAN ligl een tweetal 
Natura 2000-gebieden, namelijk: 
• Uiterwaarden Waal ; 
• Gelderse Poort (Ievens Nalionaal Landschap). 

De inrichting bevindt zich daarmee in de nabijheid van gebieden waar de 
Naluurbeschermingswet van toepassing is. De milieueffeclen op deze gebieden als 
gevolg van de voorgenomen activiteit zijn in het MER bepaald middels een ecologische 
voortoets. 
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De toestand van de huidige luchtkwaliteit random de inrichting van ARN is zodanig , 
deze niet wijzigt als gevol9 van de voorgenomen ac1iviteit en dat deze geen 
concentratiegrenswaarden overschrtjden. 

Daamaast is oak de toestand van averige milieuaspecten en autonome ontwikkeling op 
deze aspecten in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat er niet zodanige ontwikkelingen 
worden verwacht, waardoor de voorgenomen activiteit van ARN zou worden 
belemmerd. 

0.6 Gevolgen voor het milieu 

In het MER is aangetoond dat op de volgende gebieden geen (aangegeven met 0) of 
(niet significante) positieve effectan (aangegeven met 0/+) als gevolg van de 
voorgenomen activiteit Ie verwachten zijn: 

• Landschap; 
• Oppervlaktewater; 
• bodem en grondwater; 
• verkeer en geluid; 
• natuur; 
• veiligheid . 

De verwachte effecten op overige aspecten ziin hiema kort samengevat. 

Lucht en gaur 
Voor wat betreft de emissies van componenten uit he! Bestui! verbranden afvalstoffen 
worden geen wiizigingen verwacht , vanwege de samenstelling van het in Ie nemen 
gevaarlijk afval in combinatie met de werking van de rookgasreiniging . In het MER is 
daamaast ook aandacht besteed aan eventuele emissies van niet in het Bva 
opgenomen componenten, maar wet emissies die met verbranding van gevaarlijk afval 
(geacht) gepaard (te) kunnen gaan en die schadeliik ziin voor mens en/of mitieu. De 
betangrijkste betreffen: 

• PCBs; 
• HCBDs; 
• PAKs. 

Uit onderzoek is gebleken da! deze emissies als gevolg van meeverbranden van 
gevaarlijke afvalcomponenten in AVis niet of nauwelijks toenemen. Hierbij wordt 
vermeld dat de verbranding bij ARN onder zodanige condities plaalsvindt, dat eventuele 
risico's nog verder worden gereduceerd. Het MER toont hiermee aan dat er naar 
verwach!ing geen aanvullende emissies naar lucht plaats zullen gaan vinden. Hierbij 
wordt nog vermeld da! ARN het gevaarlijke afval getaseerd zal !oevoeren en wanneer 
blijkt da! dit negalieve gevolgen heeh voor de emissies naar lucht de loevoer zal 
terugdraaien. 

Reststoffen 
Hel MER toon! aan dat er geen effecten op de hoeveelheid en kwaliteit van reststoffen 
is Ie verwachten. Mogelijk zal een kleine hoeveelheid extra chemicalien moeten worden 
toegevoerd , wanneer blijkt da! de emissies naar lucht iets toenemen boven het setpoln!. 
In dit geval zal dat een iets hogere produdie van reststoffen tot gevolg hebben. Verder 
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zal het afval gefaseerd worden toegevoerd en zullen de bodemassen worden getes!, 
zOOat deze nog aan de criteria in het Bouwstoffenbeleid zullen voldoen. Wanneer dit niet 
het geval is zal de loevoer van gevaarlijk afval worden teruggedraaid . 

Energie 
Wanneer er effecten op energie Ie verwachten zijn zullen deze positief zijn. Ten eersle 
zal het gevaarlijk afval niet worden voorbewerkt , waardoor deze 
voorbewerkingsinstallaties mogelijk iets minder in bedrijf zullen hoeven zijn , waardoor 
energie wordt bespaard. Verder zal de calorische waarde van het afval gemiddeld hoger 
zijn ,in vergeJijking met het huidig verbrande atval, waardoor mogelijk het rendement iets 
zal toenemen. 

Samengevat heeft het MER aangetoond, da! de er op aile compartimenten als gevolg 
van de voorgenomen activiteit geen of nauwelijks effecten te verwachten zijn . 

0.7 Vergelijking van alternatieven 

Op basis van de resultalen van de vergelijking van alternatieven en uitvoeringsvarianten 
wordt in het MER hel meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) gedefinieerd als de 
vocrgenomen activiteit op grond van: 

• De betere verbrandingscondities vocr verbranding van gevaarlijk alval ten opzichte 
van verbranding bij GMVA Oberhausen; 

• De besparing in transportkilometers vocr te verwerken gevaarlijk alval vanuit 
Moerdijk in Nijmegen in plaats van Oberhausen. 

0.8 leemten in kennis 

De belangrijkste leemte in kennis is dal er geen praktijkervaring is van het meestoken 
van gevaarlijk alval bij ARN in Nijmegen. Op grand van ervaringen elders kan echler 
worden aangenomen dat ock bij verbranding van dit alval bij ARN er geen grate 
milieueffecten anders dan in de huidige situatie te verwachten zijn. Daarnaast is in het 
MEA een uitvoerig monitorings- en evaluatieprogramma voorgestetd op basis waarvan 
deze effecten adequaat in beatd kunnen worden gebracht (zie O.9).Uilgangspunt is 
daaram dat op er op basis van dit MEA geen leemlen in kennis en infonTlatie zijn die 
wal dit betreft vocr de besluitvonTling essentieel zijn. 

0.9 Monitoring en evaluatie 

In hel MEA is een vocrslel opgenomen vocr een uitvoerig monitorings- en 
evaluatieprogramma vocr het meestoken van gevaarlijk alval. Samenvattend betreft dit 
een teslprogramma op basis van drie fasen : 

Fase 0: Referentie meting emissies en kwalitei! bodemassen 
Doel : referentiecijfer vergaren met betrekking van parameters waarvan de verwachting 
is dal deze als gevolg van de bijstook van gevaarlijk alval beinvtoed kunnen worden en 
waarvan ARN Ihans nog niet over referentiegegevens beschikt. 
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Doel: ervaring opdoen met het meestoken van gevaar1ijk afval door bunker machinist en 
procestechnici, zor9 dragen voor continuiteit in de emissies en kwaliteit bodemassen 

Fase 2. 10% meestook gevaarlijke afvalstoffen van derden (anders dan Remondis) 
Doel: ervaring opdoen met eventueel nog niet eerder meeverbrande afvalstoffen en/of 
andere verhouding van atvalstoffen. Een seperate test meet de emissies bij het 
meevrbranden van gevaarlijk afval bij lagere temperaturen 

Schematisch is dit weergegeven in figuur 0.2. 

I:M 1P9-_hJlt u..a.l ofk~ ... toQ """ 

d .. dt" 

Figuur 0.2: Schematische weergave van het monitorings. en evaluatieplan 

Op basis van de resultaten van de testmetingen zal ARN het gevaarlijk afval regulier 
mee gaan sioken, het aandeel afval verlagen om zodoende binnen de 
emissierandvOOlWaarden te blijven vallen of in het uitersle geval (specifieke) 
afvalslromen niet (maer) accepteren. 
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1 IN LEIDING 

1.1 ARN BV 

1.1.1 Geschiedenis van ARN BV 
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Tot 1985 exploiteerde de Gemeente Nijmegen aen eigen huisvuiloverlaadstation, 
gelegen in het centrum van de slad. Per spoor ward het huishoudelijk afval uit deze 
gemeente alsmede het bedrijfsafval- veor zover de producenten van dat afval da! 
wanslen - vanaf dit over1aadstation afgevoerd naar de afvalverweri<inglocatie van de 
N.V. VAM Ie Wijster (Drenthe). 
De measle andere gemeenten uit de regio Nijmegen maakten op da! moment gebruik 
van eigen gemeentelijke stortplaalsen, waar aen pluriform mengsel aan afvalstoffen 
werd gestort . Deze stortplaatsen voldeden evenwel in steeds mindare mate aan de 
eisen die daaraan vanuit aen groeiend milieubesef gesteld werden of neg zouden 
worden. 

Het afvalstoffenbeleid tendeerde inmiddels in de richting van afvalverwijdering in 
regionaal verband. Oit beleid werd op provinciaal niveau geformuleerd en vastgesteld 
aan de hand van richtlijnen van de rijksovemeid . Vervolgens werden dergelijke 
provinciale afvalstoffenplannen (PAP) door de rijksovemeid goedgekeurd. 
Centraal in dit beleid stond de wens om huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar 
bedrijfsatval niet langer Ie storten, maar primair: 
• Het ontstaan van dit afval te voorkomenj 
• Het afval dat desondanks werd geproduceerd, bij voorkeur te recyclen; 
• Wanneer dat niet mogelijk bleek, te verbranden. 
Het storten van afvalstoffen vormde de sluitpost. Oeze benadering is alom bekend als 
'de Ladder van Lansink' . 

Ondanks aile (goede) beleidsvoomemens tot preventie en hergebruik bleef er toch een 
substantiele hoeveelheid Ie verbranden afval over. Oat leidde ertoe dat in het 
Provinciaal Afvalsloffen Plan (PAP) van de Provincie Gelder1and werd bepaald da! de 
regio Nijmegen een eigen verwerkingsmogelijkheid zou moeten realiseren voor de 
verwerking van het afval uil die regio . 

De Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwerking Regio Nijmegen (GR ARN, Ihans GR 
MARN) werd opgericht om daaraan invulling Ie geven. 

Vervolgens heeft de GR ARN - zoals in het PAP werd bepaald - een als zeer 
milieuvriendelijk te boek staand afvalverwerkingconcept gerealiseerd. Cenlraal daarin 
staat de verbrandingsoven voor het veroranden van hoogcalorisch afval. Oil concept 
was lange lijd uniek in Neder1and en de rest van de wereld. Begin jaren '90 heeft de 
N.V. VAM (nu Attero geheten) dit concept eveneens toegepast. Voor een slagvaardige 
exploitatie van de verwerkingsinstallaties richtte de GR ARN samen met enkele 
particuliere bedrijven (bouwers van de installatie) de private ondememing ARN BV . op. 
De GR ARN (thans de GR MARN) is grootaandeelhoudervan ARN B.V. 

Nadien hebben de betrokken overheden het afvalstoffenbeleid verder ontwikkeld en 
aangepast. 
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Belangrijke ontwikkelingen na de realisatie van de instaliaties van ARN zijn: 
• Afvalverwerking moet bestuurlijk gazien bovenregionaal worden aangepakt; 
• Diverse aanscherpingen van de milieunormen maken schaalvergroting noodzakelijk 
om de verwerkingskosten niet buitensporig Ie laten stijgen. 

Deze ontwikkelingen leidden artoe dat midden '90-er jaren ARN aen tweede 
verbrandingslijn bouwde. Bovendien traden de gemeenschappelijke regetingen West· 
VeluweNailei (thans Regia de Val lei) , Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland (thans 
Regia Rivierenland) en Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe 
(thans Regia Noord-Veluwe) als aandeelhouders c.q. afvalaanbieders t09. De 
deelnemende gemeenten verplichtten zich daarmee langjarig om het ingezamelde afval 
bij ARN af te leveren. ARN was daarmee verzekerd van de aanvoer van voldoende te 
verbranden afval . 
Op grond van de provinciale Verordening Bedrijfsafvalstoffen GelderJand waren 
oorspronkelijk oak de bedrijven uit de betrokken regio's verplicht om hun (brandbare) 
afvalstoffen naar ARN te brengen. 

Nadat de aandelen van de deelnemende particuliere bedrijven waren teruggekocht, 
kwam ARN volledig in handen van de (bijna 30) gemeenten in de betrokken 
gemeenschappelijke regelingen . Omdat in de verwerkingscapaciteit van de installaties 
oak afgestemd was op de aanvoer van bedrijfsafval uit de betreffende regio's, het 
sturingsmechanisme van de provinciale Verordening Bedrijfsafvalstoffen Gelderland 
inmiddels was komen te vervallen en de aanbieders van bedrijfsafval om 
kostentechnische redenen andere bestemmingen verkozen, was er nu meer 
verbrandingsruimte beschikbaar dan er aan te verbranden afval werd aangeleverd. Om 
de beschikbare capaciteit volledig te benutten, moest bedrijfsafval tegen tarieven onder 
de kostprijs geacquireerd gaan worden. Om dit financieel mogelijk te maken moesten de 
tarieven voor de aanleverende gemeenten verhoogd worden. Teneinde het tarief voor 
de gemeenten weer op redelijk niveau te brengen, is samenwerking gezocht met het 
bedrijf REMON DIS. In november 2006 hebben de aandeelhouders van ARN een 
formeel besluit genomen over verkoop van een deel van de aandelen van de 
ondememing aan REMONDIS. Het betreft een minderheidsbelang van circa 40 procent 
van de aandelen. 

1 .1 .2 Huidige positionering ARN BV 

In Nederland zijn dertien afvalverbrandingsinstallaties operalioneel, waarvan een uit 
bedrijf gaat in 2009 (AVR Rotterdam) en nog vier in aanbouw zijn (SITA Roosendaal , 
OMRIN Harlingen, E.On Delfzijl en HVC Dordrecht). Vanaf 2011 zijn twaatf 
afvalverbrandingsinstallaties operationeel. Oaarvan bevinden zich er twee in de 
Provincie Gelderland. ARN exploiteert ar daar een van. 

In Nederland zijn nog circa 25 stortplaatsen voor 'normale' afvalstoffen operationeel. De 
speciale stortplaatsen voor baggerspecie e.d. zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. 
De stortplaatsen zijn evenwichtig over Nederland verspreid. De stortplaats van ARN 
behoort tot de categorie stortplaatsen met hoog voorzieningenniveau, een aanzienlijke 
restcapaciteit en derhalve met een lange (beoogde) levensduur. 

ARN neemt derhalve maatschappelijk gezien een belangrijke positie in bij de verwerking 
van afvalstoffen, geproduceerd door een groot aantat huishoudens en bedrijven. 
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Door deze positie levert ARN een substanti~le en doellreffende bijdrage aan het 
beschermen van de volksgezondheid en de milieuhygiene. 
Daamaast levert ARN landelijk gazien een belangrijk aandeel in het doeltreffend 
vernietigen van door Justitie in beslag genomen goederen. 

De besluitvorming tot het oprichten van het atvalverwerkingsbedrijf AAN in de begin
jaren '80 geschiedde bepaald niet onder een gelukkig gastemte. Er was enorm veel 
weerstand vanuit de bevolking tegen het realiseren van aen afvalbedrijf op de gekozen 
locatie. Als tegemoetkoming aan de omgeving heeft de overheid destijds gekozen voor 
aen concept dat toen als meest milieuvriendelijk Ie boek stond: aen unieke combinatie 
van technieken en aeliviteitan (breken, scheiden, verkleinen, composteren, 
hoogcalorisch verbranden, storten) die de resultante was van een streven naar een zo 
minimaal megelijke luchtverontreiniging. Oat de keuze voor dit concept juist is geweest, 
mege blijken uit de goede en constante emissiecijfers die AAN keer op keer weet te 
realiseren . Een preslatie van formaat waar aile direct bij AAN betrokken partijen terecht 
trots op zijn . 

1.1.3 Toekomststrategie AAN BV 

In de afvatverbrandingsector voltrekt zich een proces van schaalvergroting en mar1d
werking, die zich bij het huidige aanbod aan brandbaar alval kenmerkt door een 
overcapaciteit van verbrandingsinstallaties. Het sluiten van AVA Rotterdam is hier een 
reaclie op. In dit kader is tussen minister Cramer en de afvalverbrandende bedrijven in 
december 2009 een overeenkomst gesioten, waarin is afgesproken dal er tot 2020 geen 
AVl's worden uitgebreid of bijgebouwd. Daarnaast zijn er maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen, die zich richten op (verdere) toename in hergebruik en recycling van 
materialen. Zo is in 2008 de voorkeursverwerking voor alval (gebaseerd op de 
Nederlandse Ladder van Lansink) opgenomen in de Europese alvalrichtlijn . Oaamaast 
zijn verschitlende bedrijven en overheden bezig om het Cradle-Io-Cradle principe, het 
proces waarbij producten zodanig worden ontworpen dal deze geen alval meer 
veroorzaken maar na gebruik worden toegepast als grondstof in de biologische of 
technische kringloop, in de praktijk te brengen. 
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In de Europese afvalrichtlijn is ten behoeve van een stnkler onderscheid tussen 
'disposal' en 'energy recovery' de mogelijkheid geschapen om AVI 's met een hoag 
energetisch rendement van de 'disposal '-status (010) naar de 'recovery'-status (A1) ta 
laten stijgan. De minister van Vrom haeft begin december 2009 uitgesproken in 
Nederland de R1-status versneld toe te gaan kennen aan een aantat 
verbrandingsinstal1aties die aan de gastalde criteria voldoen. Een ervan betreft ARN. 
Met de toekenning loop! de minister vooruit op de imptemenlatie van de jongste versie 
van de Europese afvalrichtlijn, die eind 2010 in de Europese lidstaten in wer1<.ing moet 
traden. Met een R1-status wordt enerzijds de waardering voor een hogere 
energieproductie uitgesproken en anderzijds het voor een afvalverbrander gemakkelijker 
gemaakt om te verbranden afval in te voeren. Deze wijziging van het afvalbeheerplan 
hoeft niet te worden gemeld aan de Europese Commissie. De wijziging vocrziet in de 
implementatie van dit onderdeel van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, waarbij Nederland 
niet hoeft af te wijken van wat de richtl ijn voorschrijft . De toewijzing van de A1·status is 
via een inspraakprocedure in het LAP2 opgenomen. 

ARN bevindt zich Ie midden van drt (inler)nationale krachtenspel. De directie, de Raad 
van Commissarissen en de aandeelhouders zijn zich welbewust van het feit dat zij voor 
een fundamentele keuze staan: het continueren van de onderneming op basis van tot 
nu toe gehanteerde bedrijfsvoering dan wei de strategie te wijzigen om hierdoor beter 
op toekomstige (markt)ontwikkelingen in Ie kunnen spelen. Cruciaal voor het 
voortbestaan in een vrijemarktsituatie is het kunnen exploiteren van de installaties tegen 
marktconforme tarieven. 

Om zich op de maatschappelijke ontwikkelingen voor te bereiden heeft de directie van 
ARN de strategische keus gemaakt om zich meer op de niche-mar1cten te gaan begeven 
en zich meer en meer te gaan richten op recycling en hergebruik, wat voor ARN 
historisch gezien altijd al een belangrijk kenmerk is geweest. Daarom wil AAN 
bijvoorbeeld in gaan zeUen op de productie van duurzame energie uit groente-, fru it en 
tuinafval. Een andere keuze is om in te zeUen op verbranding van goed brandbare 
gevaarlijke atvalstromen, die niet voor hergebruik of recycling in aanmerking komen. 
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Oil laatsle voomemen is enerzijds ingegeven door de wetenschap dal door de 
aanwezigheid van de verbrandings- en rookgasreinigingsinstallaties dergelijk afval op de 
meest milieuvriendelijke wijze verb rand kan worden, daaruit de maximale hoeveelheid 
energie wordt gewonnen en bovendien omdat dit voor de exploitatie van de ARN
instaJlaties interessante afvalstromen betreften. 

1.2 De voorgenomen activiteit 

1.3 

De voorgenomen activiteit betraft het meestoken van Ben maximale hoeveelheid van 30 
klan gevaarlijk afval in de bestaande AVI . Oil betreft 10% van de vergunde verwerking 
van brandbaar awal in de installaties. Hierbij kan gedacht worden aan: 
• oliefilters, poetsdoeken; 
• veri, inkt,Hjm en hars dal gevaarlijke stoffen bevat ; 
• verpakkingsmateriaal met gevaarlijke stoffen ; 
• bouw- en sloopafval dat gevaarlijke stoffen bevat; 
• afgewerlde wassen en veUen, 

• etc. 

Bij de keuze van Ie verbranden gevaarlijke afvalstoffen wordt gekeken naar: 
• het realiseren van een zo doelmatig mogelijke en milieuverantwoorde verwijdering 

van niet verm ijdbare afvalstoffen, waarbij hergebruik en nuttige toepassing voorop 
staat; 

• het realiseren van een zo optimaal mogelijke afvalscheiding aan de bron dan wei de 
mogelijkheid tot scheiding van afvalstoffen achleraf; 

• het toepassen van Best Beschikbare Technieken (BBT): de mate van 
hoogwaardigheid (effectivileit en efficienlie) van een nieuwe activiteit, waarbij de 
hoogwaardigheid van de aangevraagde acliviteil wordt vergeleken met bestaande en 
huidige toegepaste technieken; 

• de minimumstandaard voor bewerking en/of verwerking zoals opgenomen in de 
relevante sectorplannen van het LAP 2. 

De voorgenomen activiteit betekent geen uitbreiding van de productiecapaciteit of 
verandering van de vergunde processen c .q. realisatie van andere procesinstaliaties 
binnen de bestaande inrichting van ARN noch zal het een substantieel effect hebben op 
de emissies als gevolg van het verbranden van afvalstoffen. 

Vergunningprocedure en mi lieueffectrapportage 

Het meeverbranden van gevaarlijke afvalstoffen vall onder categorie 18.2 van het 
Besluit m.e.r., bijlage C. In categorie 18.2 gaal het om de oprichting van een inrichting 
bestemd voor de verbranding, de chemische behandeling, het storten of het in de diepe 
ondergrond brengen van gevaarlijke afvalstoffen. In deze categorie is geen 
drempelcapaciteit aangegeven. 

Onder het beg rip 'gevaarlijke afvalstoffen' wordt de afvalstoffen verstaan die als zodanig 
zijn aangewezen in de Europese Euralcode-lijst . 

Gezien het bevenstaande is de voorgenomen activiteit m.e.r.-plichtig , ongeacht de 
omvang C.q. het aandeel van het meeverbranden. 
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1.4 Leeswijzer 

In het navolgende zijn de belangrijkste onderdelen van het MER beschreven: 

Probleemsteliing en doel voorgenomen activiteit 
In hoofdstuk 2 is aangegeven waarom AAN voomemens is om gevaarlijk afval mee Ie 
verbranden in de bestaande AVI. 

Bestulte" en randvoorwaarden 
In hoofdstuk 3 is vermeld ten behoeve van welke bestuiten het MER is opgesteld en 
door wie c.q. welke instanties deze bestulten zullen worden genomen. Oak is 
aangegeven welke tar zake doende overheidsbesluiten reeds ziin genomen en welke 
(openbaar gemaakte) beleidsvoomemens beper1<ingen kunnen opleggen of 
randvoorwaarden kunnen stellen aan de betreffende bestuiten waarvoor het MER is 
opgesteld. In dit verband kamen de vigerende wet- en regelgeving, alsmede de 
relevante normeringen en het beleidskader aan de orde. 

Beschrijving van de voorgenomen activiteit en in aanmerking komende altematieven 
In hoofdstuk 4 zijn de bestaande, vergunde afvalvemrandingslijnen van ARN en de 
voorgenomen activiteit beschreven. Daarbij komen de belangrijkste onderdelen en 
aspecten van de voorgenomen activiteit aan bod, zoals aanvoer, opslag, 
energiebenutting, massa- en energiebalans en diverse bedrijfsvoeringaspecten. 
Bovendien is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte 
van de vergunde situatie. Tevens komen de relevante alternatieven en technische 
uitvoeringsvarianten aan de orde. 

Bestaande milieutoestand en de autonome ontwikkeling 
In hoofdstuk 5 is ingegaan op de bestaande toestand van het milieu op en in de 
omgeving van de inrichting en de zogenaamde autonome ontwikkeling van het milieu 
aldaar (de ontwikketingen die naar verwachting zutten optreden als de voorgenomen 
activiteit nietwordt gerealiseerd). Daarbij is met name gekeken naar de huidige kwaliteit 
van het mitieucompartiment lucht, alsmede naar de aspecten oppervlaktewater, verkeer 
en geruid. 

De beschrijving van de bestaande milieutoestand, incrusief de autonome ontwikkeling, 
dient als referentiekader voor de beoordering van de te verwachten milieueffecten van 
de voorgenomen activiteit. 

Gevolgen voor het milieu 
In hoofdstuk 6 zijn de te verwachten effecten op het mitieu uitgewerkt van de 
voorgenomen activiteit , het nulaltematief en het meest milieuvriendelijk altematief. 
Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: emissies naar lucht (incrusief 
geur), bodem en grondwater, oppervlaktewater, verkeer en geluid, energie, alsmede 
natuur en landschap. 

Vergeliiking 
In hoofdstuk 7 worden de altematieven en varianten vergeleken en wordt het meest 
milieuvriendelijke altematief (MMA) gepresenteerd. 

9V4717.01IROOO3INijml 

16 juli 2010 - 6- Definillef rapport 



Leern.en in kennis en informatie 

ccc 
p • g -
C C O 

.OVAL MAI KOJIIlllle 

lngevolge de Wet milieubeheer dient het MER, overeenkomstig artikel7.10 lid 1.g, een 
overzicht Ie bevatten van leemten In de beschrijvingen van de bestaande milieutoestand 
(en de autenome ontwikkeling daalVan) en van leemlen in de beschrijving van de 
rnilieueffecten van de voorgenomen aetiviteit en de beschouwde altematieven. Oaarbij 
wordt onder meer aangegeven of kennis en/of informatie ontbreekt die essentieel is veor 
de besluitvorming (hoofdstuk 8) . 

Evaluatieprogramma 
Hoafdstuk 9 gaat in op de wijze van monitoring en evaluatie van de voorgenomen 
aetiviteit. 

Bijlagen 
Bij dit MER zijn diverse bijlagen opgenomen met detailinformatie. 
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2 DDELSTELLING 

2.1 Achtergronden en aanleiding 

Zoals in de inleiding al is aangegeven bevindt ARN zich midden;n een krachtenspel van 
de wijzigende afvalsector, waarbij overcapaciteit met betrekking tot 
verbrandingsprocessen als gevolg van schaalvergroting en als gevolg van intensivering 
van hergebruik en recycling aen feit is; hetgeen de tarieven onder druk zet. ARN is op 
afvatverbrandingsgebied een ratatief kleine speier. Hierdoor is voor ARN geen groot 
schaalvoordeel Ie behalen. Daamaast heeft ARN destijds bewust gekozen voor aen 
afvalverbrandingsconcept, dat zich richt op optimalisering van het hergebruik en het 
recyclen van materialen, waardoor de effectan op het milieu worden geminimatiseerd. 
Door deze keuze is het verwerkingstarief bij ARN relatief hoog. ARN wit zich daarom 
meer gaan richten op niche-markten, waarbij verbranding van goed brandbare 
gevaarlijke afvalstromen, die niet voor hergebruik of recycling in aanmerking komen, 
een van de voorgenomen activiteiten is. Dit voornemen is enerzijds ingegeven door de 
wetenschap dat door de aanwezigheid van de verbrandings- en 
rookgasreinigingsinstallaties dergelijk afval op de meest mitieuvriendelijke wijze 
verbrand kan worden en bovendien omdat dit voor de exploitatie van de ARN-installalies 
interessante afvalstromen betreffen. Hierdoor kan de continuHeit van de onderneming 
nog beter worden gewaarborgd. 

2.2 Duurzaamheid 

Duurzaamheid kenmerkt zich door een wisselend krachtenspel van de drie p's (people, 
planet, profit) . Voor de afvalverwerking betekenl dat, dat op een milieuhygienische 
manier afval verwerkt moet worden die positief bijdraagt aan de economie en de 
maatschappij op de lange duur. Om een milieuhygienische afvalverwerking die 
economisch rendabel is Ie b~rgen in Nederland, is het noodzakelijk dat het beschikbare 
afval binnen de economische mogelijkheden de juiste verwerking krijgt . De ladder van 
Lansink is daarbij de leidraad. Momenteel is de capaciteit van 
afvalverbrandingsinslallaties binnen Nederland bevroren en staan de verwerkingsprijzen 
van afval onder druk. Daamaast worden gevaarlijke afvalstromen gedeeltelijk naar het 
buitenland getransporteerd. Met de huidige verbrandingscapaciteit en de 
milieuhygienische verwerking van ARN is er de mogelijkheid om de voor verbranding in 
aanmerking komende gevaarlijke afvalstromen economisch rendabel binnen de huidige 
milieuruimte te verwerken en een nuttige toepassing te geven. Daarmee draagt ARN bij 
aan het duurzaam verwerken van gevaarlijke afvalstromen. 

2.3 Doel van de voorgenomen activiteit 

Doel van de voorgenomen activiteit is het op een economisch en mitieutechnisch 
verantwoorde wijze meestoken van afval , dat in juridische zin is aangemerkt als 
gevaarlijk afval, in de bestaande twee afvalverbrandingsiijnen van ARN. De maximaal 
mee Ie verbranden hoeveelheid gevaarlijk afval bedraagl 30 kton, wat overeenkomt met 
een aandeel van 10% van de huidige vergunde hoeveelheid te verwerken afval in de 
verbrandingslijnen. De capaci!eit van de ins!allatie word! niet uitgebreid. 

Deze gewijzigde bedrijfsvoering van de AVI van ARN beoogt de initiatiefnemer een 
bijdrage Ie leveren aan een mitieuhygienische afvalverwijdering in Nederland in het 
algemeen en de milieuhygienische verwerking van gevaarlijk afval in het bijzonder. 
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2.4 Toetsingskader 

Op grond van het in de voorgaande paragraaf aangegeven doel kan het volgende 
toetsingskader aangegeven worden, op basis waarvan de voorgenomen activiteit en de 
diverse altematleven kunnen worden beoordeeld. 

Daarbij geld! als randvoorwaarde , dal de volgende gevolgen voor het milieu zo veel 
mogelijk dianen Ie worden beperkt: 
• invloed op het landschap; 

• emissies naar ruch! en de daarui! resulterende immissies; 
• effectan op bodem en grondwater; 

• effectan t.g.v. reststoffen ; 
• effectan op oppervlaktewater; 
• effectan vanwege verkeer en geluid; 

• effecten op natuur. 

In hoofdsluk 7 worden de voorgenomen activiteit en de in aanmerking komende 
alternatieven vergeleken op basis van deze toetsingscriteria. 
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3 BESLUITEN EN RANDVOORWAARDEN 

3.1 Verloop van de m.e.r.-procedure 

ARNBV 
afvalenergiecentrale 

ARN heeft dit MER opgesteld ten behoeve van de besluitvorming door het bevoegd 
gezag (Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland) over de aanvraag van een 
veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het meeverbranden 
van gevaarlijk afval , zoals in dit MER beschreven. In het kader van Ie lozen 
waterstromen verandert niels, waardoor geen nieuwe vergunning in het kader van de 
Waterwet benodigd is. 

De startnotitie voor de m.e.r.-procedure is op 3 december 2009 ingediend bij het 
bevoegd geza9. De bekendmaking door de provincie Geldertand van het voomemen 
van ARN is regionaal gepubliceerd. De startnotitie heeft ter inzage gelegen van 14 
januari tot en met 24 februari 2010. 

Blj brief van 6 januari 2010 stelde de provincie Gelderland de Commissie voor de m.e.r. 
en de overige wettelijke adviseurs (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 
Afvalwaterbehandeling (RIZA), de Regionaal inspecteur voor de milieuhygiene, de 
Directie Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie, de gemeente Nijmegen, de 
gemeente 8euningen, Waterschap Rivierenland en SenterNovem) in de gelegenheid 
advies uit te brengen over de richtlijnen voor de inhoud van het MER. Het schriftelijk 
advies van de Commissie voor de m.e.r. werd op 25 maart 2010 uitgebracht. 

De richtlijnen voor de inhoud van het MER zijn op 4 mei 2010, conform het acMes van 
de Commissie voor de m.e.r., inclusief enkele aanvullingen door het bevoegd gezag 
vastgesteld . Bijlage 1 van dit MER bevat een overzicht, waarin is aangegeven in welke 
paragrafen van dit MER de informatie is opgenomen, die betrekking heeft op de diverse 
onderdelen van de richtlljnen . 

In figuur 3.1 staat het tijdschema van de m.e.r.-procedure weergegeven in combinatie 
met het tijdschema voor de aanvraag van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer 
(Wm). 
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Flguur 3.1: Tijdschema m.e.r.-procedure 
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3.2 Beleidskader 

3.2.1 Internationaal beleid 

Het International Panel on Climate Change (IPee) 
Het IPee is de belangrijkste instantie voor de beoordeling van de klimaatverandering, 
opgericht door de United Nations Environment Programme (UNEP) en de Wereld 
Meteorologische Organisatie (WMO) om de wereld Ie voorzien van een duidelijke 
wetenschappelijke visie op de huidige stand van de klimaatverandering en de mogetijke 
milieu-en sociaal-economische gevolgen daarvan. 
Het IPee is aen wetenschappelijk orgaan. Het geeft een overzicht en een evaluatie van 
de meest recente wetenschappelijke, technische en sociaal-economische infonnatie die 
wereldwijd relevant is voor het beg rip van de klimaatverandering . Het voert zelf geen 
onderzoek uit. Evenmin voigt het gegevens of parameters die betrekking hebben op 
klimaatverandering. Duizenden wetenschappers uit de hele we reid dragen bij aan hel 
werk van het IPCC op vrijwittige basis. ConI role is een essentieel onderdeel van het 
IPCC-proces, om een objectief en compleet beeld te geven van de huidige infonnatie. 
Uiteenlopende standpunten die binnen de wetenschappelijke gemeenschap bestaan 
worden weerspiegeld in de IPCC-rapporten. 
Vanwege zijn wetenschappelijke en intergouvemementele karakter, belichaamt het 
IPCC een unieke gelegenheid om strenge en evenwichtige wetenschappelijke infonnatie 
Ie verstrekken aan beleidsmakers. Door steun van de IPCC-rapporten, erkennen de 
regeringen het gezag van hun wetenschappelijke inhoud. Het werk van de organisatie is 
dan ook politiek-neutraal en toch relevant voor het beleid. 

ReJatie met het voomemen 
Het effect op klimaatverandering door een veranderende COruitstoot zal in dit MER 
worden besproken. 

Kaderrichtlijn alvalstoflen (2008l98/EG) 
Tot aan het begin van de zeventiger jaren werd de verwijdering van afvalsloffen door de 
lidslaten vooral gezien als een lokaal of regionaal probleem. In de periode daama 
inlroduceerden verscheidene tidstaten nationale wetgeving die een raamwerk moosl 
bieden voor beleid en regelgeving omlrent afvalverwijdering. In het ticht daalVan beoogt 
de Richtlijn in een samenhangend stelsel van maatregelen te voorzlen die van toepassing 
zijn in aile lidstaten. De Richtlljn is ingrijpend herzlen in 1991 en recent in 2008. Het is 
gebruikelijk om de Richtlijn als Kaderrichllijn Ie betitelen, aangezien een aanlal 
maatregelen meer gedetailleerd word! uitgewerkt in andere Richtlijnen, zoals die over 
gevaarlijke atvalstoffen (§ 5.4), overbrenging van atvalstoffen (§ 5.6) en verwijdering van 
PCB's en PCT's (§ 5.7) . 

De Richtlijn leg! vier algemene verplichtingen aan de lidstaten op: 

1. Het bevorderen van de preventie of de vennindering van de productie en de 
schadelijkheid van atvalstoffen, met name door de ontwikkeling van schone 
technologieen, de technische ontwikkeling en het op de marid brengen van 
producten die zodanig zijn ontworpen da! zij zo min mogelijk bijdragen aan de 
milleubelasting en de ontwikkeling van adequate technieken voor de definitieve 
verwijdering van gevaarlijke stoffen in afvalstoffen die bestemd zijn voor nuttige 
toepassing (art. 3.1 sub a) . 
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2. Het bevorderen van de nuttige toepassing van afvalstoffen door recycling, 
hergebruik, terugwinning dan wei andere handelingen gericht ap het verkrijgen 
van secundaire grondstaffen, of het gebruik van afvalstaffen als energiebron (art. 
3.1. sub b). 

3. Het ervoor zorgen dat de nuttige toepassing of verwijdering van atvalstaffen 
plaatsvindt zonder gevaar voor de gezandheid van de mens en zander dat 
procedes of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu 
kunnen hebben en met name zander risico voor water, lucht, bodem, fauna en 
flora, zander geluids- of stankhinder te veroorzaken, en zander schade te 
berokkenen aan natuur- en landschapsschoon (art. 4). 

4. Hel apzetten van een ge"integreerd en toereikend net van verwijderingsinstallaties, 
waarbij rekening word! gehouden met de beste beschikbare technologieen die 
geen avermatig hoge kosten veroorzaken. Met dit net moet de Gemeenschap als 
geheel zelfverzargend ap het gebied van afvalverwijdering kunnen worden en 
moeten de lidstaten afzonderlijk naar di! doel kunnen streven, waarbij rekening 
word! gehauden met geografische omstandigheden of met de behoefte aan 
speciale installaties voor bepaalde soorten afval (art. 5). 

De kaderrichtlijn afvalstoffen is in hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer 
ge"implementeerd. Interpretatie en toepassing van verschillende elementen van de 
Kaderrichtlijn afvalstoffen waren 101 medio 2008 onderwerp van discussie tussen de 
Europese Commissie en de lidstaten, zoals het begrip afvalstof en de afbakening tussen 
handelingen van nuttige toepassing en verwijderingshandelingen. Sinds medio 2008 is 
de een afvalverwerkingshierarchie in de kaderrichtlijn opgenomen grolendeels 
overeenkomend met de in Nederland ontwikkelde gLadder van Lansink' zie ook par. 
3.2.2 Landelijk beleid). Deze hierarchie is weergegeven in figuur 3.2. 

Reuse 

Recycling I 
Other recovery e 9 energy recovery 

[ Disposal I 

Figuur 3.2: Afvalverwerkingsstratgie conform de EU kaderrichtUJn afvalstoffen 

Re/atie met het voomemen 
Voor de voorgenomen activiteit za/ een vergunning worden aangevraagd ingevofge de 
Wet mi/ieubeheer (Wm), waarvan dit MER een bijlage is. De richtlijn is dema/ve via de 
Wm indirect van invloed op de vergunningvoorschriften. 
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Richtl ijn gevaarl ijke afvalstoffen 
De Europese richtlijn gevaarlijk afval uit 1991 (richtlijn 91/689/EEG) vult de Kaderrichtlijn 
afvalstoffen aan voor gevaarlijk afval. De richtlijn geeft extra voorschriften voor het 
correct beheer en voor controle op nuHige toepassing en verwijdering van gevaarlijke 
atvalstotfen. De voorschriften zijn in de Wet milieubeheer geirnplementeerd. Volgens de 
richtlijn zij" afvalstoffen met gevaarlijke eigenschappen gevaar1ijk afval. 

Re/atie met het voomemen 
Voor de voorgenomen activiteit za! een vergunning worden aangevraagd ingevofge de 
Wet milieubeheer (Wm). waalVan dit MER een bijlage is. De richtlijn is dama/ve via de 
Wm indirect van jnv/oed op de vergunningvoorschriften. 

Integrated Po lution Prevention Control (IPPC) 
Door de EU is als onderdeel van het milieubeleid het 'Integrated Pollution and 
Prevention Control' beleid opgesteld (IPPC-richtlijn, 1996). In dit beleid worden 
aanbevelingen gedaan hoe de individuele lidslaten hun milieubeleid, met name op hel 
gebled van milieuvergunningverlening, kunnen vormgeven. Een belangrijk onderdeel 
van dit beleid is het vaststellen van zogenaamde 'best beschikbare technieken' (BBT = 
best available techniques, BAT) voor een groot aantal industriEHe sectoren. 

Het begrip BAT komt grotendeels overeen mel het begrip 'stand-der-techniek'. Om 
richting Ie geven aan het begrip BAT heeft de Europese Commissie een internationale 
uitwisseling van informatie over BAT georganiseerd. Voor de desbetreffende specifieke 
bedrijfstakken en industriele processen, waaronder afvalverbranding, zijn documenten 
opgesteld (BAT-referentiedocumenten ofwel BAEF's) waarin staat beschreven welke 
technieken loegepast kunnen worden opdat een nieuw Ie bouwen inslallatie vanuit 
milieuoogpunt aan de stand der techniek voldoet. 

De IPPC-richtlijn verplicht de lidstalen (en indirect dus ook het bevoegd 
vergunningverlenend gezag) de BAEF's in "aanmer1c.ing Ie nemen" bij het opstellen van 
de voorschriften veor milieuvergunningen. Ook worden BREF's in de IPPC richtlijn 
aangeduid als "documenten waarmee rekening moet worden gehouden". Eenmaal 
vastgesteld , fungeert het als een oHicieel referenliedocument veor Nederlandse 
vergunningverleners. 

Vanaf 31 oktober 2007 moeten inrichtingen binnen de desbetreffende sectoren voldoen 
aan de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn . 

Relatie met het voomemen 
De voorgenomen verwerking in de bestaande instal/alie za/ moeten vo/doen aan de 
IPPC-richt/ijn. De toetsing aan de Best Beschikbare Technieken (BBT) is aan de hand 
van de BBT-documenten conform de regeling aanwijzing BBT·documenten uitgevoerd 
(zie voor de aanwijzingsregeling "Lande/ijk be/eid"). 

Europese afvalverbrandingsrichtlijn (EU-richtlijn 200o-76/EG) 
Deze richtlijn heeft ten doel de negatieve mil ieueffecten van de verbranding en 
meeverbranding van afval, in het bijzonder de verontreiniging door emissies in lucht, 
bodem, oppelVlaktewater en grondwater, alsmede de daaruit voortvloeiende risico's 
veor de menselijke gezondheid Ie voor1c.omen of anders, zover als haalbaar is, Ie 
beperken. 
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De invoering van de richtlijn hield geen wezenlijke verscherping van het vigerende en in 
ontwikkeling zijnde Nederlandse beleid in, omdat Nederland op deze ontwikkeling (met 
name middels het Bestuit luchtemissies atvalverbranding, Bla) vooruitgelopen was. 
Inmiddels is deze richtlijn in de Nederlandse wetgeving geimplementeerd middels het 
Besluit Verbranden Afvalstoffen (Bva), zie paragraaf 3.2.2). 

Re/alie met het voomemen 
Nederland heaft met het Besfuit Verbranden Afvalstoffen (Bva) de EU-richtfijn 
verbranden alva/stoffen geimplementeerd. Voor een omschrijving van het Bva zie 
paragraaf 3.2.2 "nationaal be/eid -). 

EU-Richtlijn 2001m/EU Bevordering elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen 
Deze richtlijn heeft als doel om de toepassing van hemieuwbare energiebronnen bij de 
elektriciteitsproductie te stimuleren. De richtJijn stelt vast, dat in 2001 onvoldoende 
gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden daartoe en dat de toepassing van 
hemieuwbare energiebronnen een belangrijk onderdeel vormt van het benodigde pakket 
van maatregelen om aan de Kyoto-afspraken te kunnen voldoen. De richtlijn vertangt 
van de EU-lidstaten, dat zij passende maatregelen nemen om de elektriciteitsproductie 
uit hemieuwbare bronnen te stimuleren, onder meer door het vaststellen en bewaken 
van nationale indicatieve streefcijfers en het instellen van steunregelingen. Tevens 
dienen de lidstaten te zorgen voor een goede regelgeving , zodanig dat de oorsprong 
van de geproduceerde elektriciteit kan worden gegarandeerd, alsmede voor goede 
administratieve procedures en voor een goede rapportage. 

Re/aUe met het voornemen 
Met het voomemen veranderl mogelijk de efektriciteitsproductie uit duurzame bronnen, 
amdat normaliter een deel (thans 49%) van het afval als biogeen wordt aangemerkt. Nu 
ARN voomemens is gevaarly'k afva/ mee Ie stoken verandert dit aandeel. 

Europese Verordening voor de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) 
101312006lEG 
De EVOA is een Europese verordening, bedoeld om zicht Ie houden op internationale 
afvaltransporten. lidstaten van de EU kunnen bezwaar maken tegen een bepaald 
grensoverschrijdend afvaltransport, onder andere om milieuhygienische redenen. Hoe 
ze dat moeten doen. staat in de verordening. Verder beschrljft de verordening 
verschillende procedures voor in- en export van afvalstoffen. De procedure hangt af van 
de soort afvalstof, de aard van de verwerking en van de wensen van het land of de 
landen die bij de overbrenging is of zijn betrokken. Op 12 juli 2007 is een nieuwe EVOA 
van kracht geworden. 

De wijziging was nodig om de EVOA in overeenstemming te brengen met het gewijzigde 
OESO-verdrag C (2001) 107 en om diverse wensen vanuit de praktijk in de EVOA Ie 
verwerken. De Europese Commissie heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
de opzet van de EVOA volledig Ie wijzigen. Hierdoor is een logischer opbouw van de 
verordening verkregen. 
De EVOA bevat regels voor het overbrengen van afvalstoffen binnen, naar en uit de 
Europese Gemeenschap. Afhankelijk van de soort afvalstof en de wijze van nuttig 
toepassen of verwijderen moet er vooraf loestemming verteend zijn veor een 
grensoverschrijdende overbrenging van atvalstoffen. Deze toestemming wordt verteend 
door de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen. 
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Rs/alie met het voomemen 
ARN moet het gevaarflJk atval (Iatan) transporteren binnen Nederland. Mogelijkerwijs is 
transport vanuitinaar Duitsland van toepassing. In geval van landsgrensoverschrijdend 
atvaftransport is de regeling EVOA van toepassing. 

EU-richtli;nen 79/409IEEG Vogel richtlijn en 921431EEG Habitatrichtlijn 
De Vogelrichtlijn en de Habitalrichtlijn maken deel uit van de Europese regelgeving en 
zjjn van krach! in aile Europese lidstaten. De Vogelrichtlijn (1979) heeft als doel de 
beschenning van aile in het wild levende vogels en hun leefgebieden binnen het 
grondgebied van de Europese Unie. De HabitatrichtJijn (1992) heeh als doel het behoud 
van de totale biologische diversiteit van natuurlijk en halfnatuurlijk habitat en wilde flora 
en fauna (behalve vogels) op het grondgebied van de Europese Unie. 

Beide richtlijnen kennen een gebiedsbeschermings· en een soortbeschermings· 
component. Het aspect soortbescherming van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is in de 
Flora· en faunawet opgenomen. De gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn is gedeeltelijk geimplemenleerd in de Naluurbeschermingswet (zie 
paragraaf 3.2.2) . Er is momenleel een wijziging van deze wet in voorbereiding am de 
beschenning van de gebieden verder uil Ie werken. 

Bij ruimtelijke ingrepen is de beschenning van soorten in het kader van de 
Habitatrichtlijn aileen van toepassing indien soorten, vermeld in de Habitatrichtlijn 
Bijlage IV, binnen het plangebied aanwezig zijn . Op aile overige aanwezige soorten is 
de bescherming in het kader van de Flora· en faunawet (zie paragraaf 3.2.2) van 
toepassing. De beschenning van gebieden in het kader van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn is van toepassing indien de ruimtelijke ingreep plaatsvindt binnen of in de 
directe omgeving van een aangewezen Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied. 

Refatie met het voornemen 
Het meest dichtby' gesitueerde gebiedsbeschermingsgebieden zijn de Uiterwaarden 
Waal en de Gelderse Poorl. De a/stand van deze gebieden tot de locatie van ARN 
bedraagt minder dan 5 km. De effecten op dit gebied worden midde/s een ecologische 
voortoets beschouwd (zie bijlage 5). 

EU-richtlijn 961621EG Kaderrichtl ijn lucht 
De Europese kaderrichtlijn lucht, van 27 september 1996 (96/62/EG) is velVangen door 
de Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit . Deze nieuwe richtlijn is onderdeel van de 
"thematische strategie inzake luchtveronlreiniging" van september 2005. Deze strategie 
omvat doelstellingen op het gebied van luchtveronlreiniging en stelt maatregelen voor 
die v66r 2020 verwezenlijkt moeten worden. De Europese kaderrichtlijn Luchtkwaliteit 
leidt tot meer armslag voor Nederland, dankzij een zekere mate van flexibiliteit bij de 
invoering van de richtlijn . Er wordt in deze richtlijn vastgehouden aan strenge 
grenswaarden veor fijn stof (PM 2,5 en PM 10), maar er is mogelijkheid voor uitste!. 

Op 11 juni 2008 heeft de Europese Commissie de richllijn betreffende de luchtkwaliteit 
en schonere lucht voor Europa definitief vastgesteld. De richtlijn is een samenvoeging 
van vier richUijnen en een besluit van de Raad tot een richllijn inzake luchtkwaliteit en 
bevat ambitieuze, maar toch Ie realiseren normen voor de emissies van ultra fljne 
slofdeelljes (PM2,5) in de Europese Unie. 
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Normstelling PM2,5 

Begin 2008 is nieuwe Europese regelgeving van kracht geworden voor het 'ijnere deel 
van fijn stot Ie weten PM2,5. Random PM2•5 zijn er achier neg tal van onzekerheden met 
betrekking tot de emissies in Nederland en in het buitenland, de chemische 
samenstelling van de deeltjes, de gezondheidseffecten, de metingen enzovoorts. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haeft in een evaluatie van gezondheidsaspecten 
van luchtverontreiniging aanbevolen om PM2,5 als indicator Ie gaan gebruiken. Oil, 
omdat zij deze fractie uil oogpunt van gezondheid van grater belang acht dan PM10. 

Bovendien is de fractie maar direct gerelateerd aan door mensen veroorzaakte emissie 
van lijn stot (bijvoorbeeld door wegverkeer) en is daardoor met beleidsmaatregelen 
beter aan te pakken. De Europese regelgeving is echter nog niet doorvertaald in 
Nederlandse regelgeving . 

In deze Europese regelgeving is een streefwaarde opgenomen voor de jaargemiddelde 
concentratie van PM2,s van 25 ~g/m3 voor het jaar 201 0 en een grenswaarde van 
eveneens 25 ~g/rn3 met ingang vanaf 2015. Over de methodiek van vaststelling , rneten 
en berekenen van de concentraties is echter nog geen eenduidige consensus. 

Relatie met het voomemen 
Nederland heeft de Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit geimplementeerd via de Wet 
luchtkwaliteit, deze wet wordt beschreven onder "Iandelijk beleid". 
De normstelling voor Pm 2,5 is van toepassing op de voorgenomen activiteit maar over 
de methodiek van vaststefling, meten en berekenen van de concentraties bestaat nog 
geen consensus. 

EU-richtlijn Kaderrichtlijn Water 
Veel wateren in Nederland zijn vervuild met bijvoorbeeld zware metalen, PAK's en 
andere gevaarlijke stoffen. In vrijwel aile gevallen is de mens daarvan de veroorzaker. 
De Kaderrichtlijn water (KRW) is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dal de 
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. In het verleden zijn vele 
Europese richtlijnen op het gebied van water verschenen. De Kadenichtlijn water, die in 
2000 van kracht is geworden, moet in deze verschiUende soorten regels meer eenheid 
brengen. Doel van de Richtlijn is de vaststelling van een kader voor de bescherming van 
landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater (art. 1). Met dat 
kader wordt beoogd aquatische ecosystemen en daarmee verband houdende 
ecosystemen en gebieden voor verdere achleruilgang Ie behoeden, duurzaam gebruik 
van water Ie bevorderen en het aquatisch milieu een verhoogde bescherming en 
verbetering te bieden. Verder heeft de Richtlijn tot doel een vermindering van 
verontreiniging van grondwater Ie bewerkstelligen en de gevolgen van overstromingen 
en perioden van droogte af te zwakken. Dit alles moet bijdragen tot de beschikbaarheid 
van voldoende oppervlaktewater en grondwater van goede kwaliteit voor een duurzaam, 
evenwichtig en billijk gebruik, tot een significante vermindering van de verontreiniging 
van grondwater, tot de bescherming van territoriale en mariene wateren en tot het 
bereiken van de doelstellingen van diverse internationale overeenkomsten. De 
belangrijkste van die overeenkomsten betreft het Verdrag van Helsinki uit 1992 dat ziet 
op de bescherming van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren. 

Relatie met het voomemen 
De EV-richtlijn is van toepassing op de verbrandingsinstallatie van ARN. De richtlijn is 
verwerkt en verankerd in de WatelWet 
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3.2.2 landelijk beleid 

Nationaal Milieubeleidsplan-4 
In het Nationaal Mitieubeleidsplan 3 (NMP3) is reeds vastgelegd dat zoveel mogelijk 
energie dient Ie worden teruggewonnen uit afvalstoffen, voor zover die niet geschikt zijn 
veor product- of materiaalhergebruik. 

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) worden ingrijpende (inter)nationale 
veranderingen en maatregelen beschreven, die nodi9 zijn om de gewenste milieusituatie 
in 2030 Ie realiseren. Het NMP4 is daarmee inhoudelijk afwijkend van de voorgaande 
plannen. 

Het kijkt verder dan vier jaar vooruit, namelijk 30 jaar en kijkt ook meer naar de 
intemationale dimensies van milieuproblemen. Het milieubeleid moet aen bijdrage 
leveren aan duurzaamheid. 

Het NMP-4 richt zich op de volgende zeven hoofdthema's: 
1. Verties aan biodiversiteit; 
2 . Klimaatverandering; 
3. Eindigheid van natuurtijke hulpbronnen; 
4. Bedreigingen en de gezondheid; 
5. Bedreigingen van de externe veiligheid; 
6 . Aantasting van de leefomgeving; 
7 . Mogelijke onbeheersbare risico's. 

Oe aanpak van het milieuprobleem 'klimaatverandering' is gericht op een duurzame 
energiehuishouding. Een energiehuishouding is pas duurzaam als de gebruikte 
energiebronnen nu en in de toekomst in voldoende mate beschikbaar zijn , als de 
effecten van het energiegebruik nu en in de toekomst onschadelijk zijn voor de natuur 
en de mens, als de levering betrouwbaar en veilig is en als iedereen loegang heeft tol 
energie legen een redelijke prijs. 

Om de lange termijn doelslellingen (2030) te kunnen realiseren , worden hiertoe op de 
korte en middellange termijn een groot aantal initiatieven genomen, waarvan enkele 
hieronder genaemd: 
• niet duurzame subsidies en andere daarmee vergelijkbare instrumenten voor 

diverse sectoren, zoals het verkeer en vervaer en de energiesector zullen worden 
afgeschaft ; 

• met de milieukosten zal rekening gehouden worden bij het vaststellen van de 
energieprijzen bij verdere invoering van emissiehandel of belastingen en heffingen 
op milieugrondslag; 

• het mogelijk verplicht stellen van een percentage duurzame energie door een 
systeem van verhandelbare groene stroomcertificaten. 

Re/alie met hel voornemen 
Hel initialief om energie le produceren uil gevaarlijke afvafstoffen voor zover die niet 
inzetbaar zijn voor product- of materiaalhergebruik, past binnen het NMP4. Het afvaf 
krijgt bij de voorgenomen activiteit een zo hoog moge/ijk waardetoevoegende 
bestemming, rekeninghoudend met de in het kader van de vingerende wet- en 
rege/geving geJdende milieuruimte. 
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In december 2009 is minister Cramer in overleg met de afvalverbrandende bedrijven 
overeengekomen dat - de lopende initiatieven bulten beschouwing latend - tot 2020 de 
Nedertandse afvalverbrandingscapaciteit niet uitgebreid wordt. Er is volgans het 
ministerie van VROM met de huidige en in aanbouw zijnde verbrandingsinstallaties 
Yoldoende capaciteit. En daarom is het niet nodig installaties uit Ie breiden of bij Ie 
bouwen. 
De minister heett ar wei in toegestemd dat enkele afvalovens versneld een bijzondere 
status krijgen, zodat ze gemakkelijker afval uit het buitenland kunnen invceren om Ie 
verbranden. 

Relatie met het voomemen 
De voorgenomen activiteit betrett geen uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de 
bestaande A VI. 

Wet milieubeheer 
Dit MER is opgesteld als onderdeel van de vergunningaanvraag in het kader van de Wet 
Milieubeheer. In het besluit MER is onder artikel18.2 opgenomen dat het meestoken 
van gevaarlijk afval m.e.r.·pllchtig is. 

Op basis van artikell0.4 van de Wet milieubeheerwordt er bij de vaststelling van het 
Landelijk afvalbeheerplan (LAP) rekening gehouden met de navolgende 
voorkeursvolgorde voor de verwijdering van afvalstoffen: 
1. het ontstaan van atvalstoffen wordt voorkomen of beperkt ; 
2. bij het velVaardigen van stoffen, preparaten of andere producten gebruik wordt 

gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min 
mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken; 

3 . stoffen, preparaten of andere producten na gebruik als zodanig opnieuw worden 
gebruikt; 

4. stoffen en materialen waaruit een product bestaat, na gebruik van het product 
opnieuw worden gebruikl; 

5. afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een 
andere wijze van energieopwekking; 

6. afvalstoffen worden verwijderd door deze Ie verbranden op land; 
7 . afvalstoffen worden gestort. 

Deze voorkeursvolgorde wordt ook wei aangeduid als de Ladder van Lansink, genoemd 
naar het Tweede Kamerlid dat in 1979 bij motie deze volgorde in de toenmalige 
Afvalstoffenwet liet verankeren. Deze voorkeulVolgorde is sinds kort ook opgenomen in 
de EU·kaderrichtlijn afvalstoffen (zie par. 3.2.1). 

Op basis van artikel 10.14 van de Wet milieubeheer dien! de provincie Gelderland als 
vergunningverlener rekening te houden met het Landelijk Afvalbeheerplan 2 (LAP 2). 
Het LAP 2 is daarmee hel toetsingskader voor het verlenen van de vergunning op grond 
van de Wet milieubeheer waarbij afvalaspecten aan de orde zijn . Hiema wordt nader 
ingegaan op het LAP 2. 

Relatie met het voomemen 
Ten behoeve van wijziging in expJoitatie zaf aan ARN Ben veranderingsvergunning 
ingevofge de Wet milieubeheer moelen worden verleend. Oil MER vormt een bijlage bij 
de aanvraag daarloe. 
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Besluit milieueffectrapportage 
De m.e.r.·procedure is toegelicht in paragraaf 1.3. Het gewijzigde m.e.r.·besluit is op 7 
juti 1999 inwerking getreden en is gewijzigd in september 2006. Met dit beslult vindt de 
implementatie van de Europese m.e.r.-richtlijn in de Nederlandse regelgeving plaats. In 
onderdelen C en 0 van het besluit zijn de activiteiten beschreven die resp . m .e.r.-plichtig 
en m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn . 

Relatie met het voomemen 
Het meeverbranden van gevaarlijke afvalstoffen valt onder categorie 18.2 van het 
Besluit m.e.r., bij/age C. In categorie 18.2 gaat het om de oprichting van een inrichting 
bestemd voor de verbranding, de chemische behandeling, het storten of het in de diepe 
ondergrond brengen van gevaar/ijke alva/stoffen. 

NoR 
Voor componenten die naar de lucht geemitteerd worden door middel van onderdelen 
van de verwerkingsinstaliatie, voor zover die geen directe relatie met het 
verbrandingsproces hebben (bijvoorbeeld de opslag van alval, chemicalien en/of 
reststoffen), geldt de Nederlandse emissierichtlijn (NeA). 

Re/atie met het voornemen 
Voor de emissies die niet direct het gevolg zijn van het verbrandingsproces za/ de 
Nederlandse emissiericht/ijn het toetsingskader vormen voor het voomemen. 

Wet luchtkwaliteit 
De Wet luchtkwaliteit heeft als doel om de kwaliteit van de omgevingslucht te behouden 
cq. Ie verbeleren. Wanneer er (gereinigde) rookgassen uit de instaliatie geemitteerd 
wordt, dient te worden getoetst 01 de emissies niet leiden tot zodanige immissie, dat de 
grenswaarden voor achtergrondwaarden daardeor worden overschreden. In de Wet 
Luchtkwaliteit zijn de volgende componenten opgenomen, die relevant zijn veor ARN: 
lijn stol, S0 2, CO, NOK en Pb. 

De Eerste Kamer heelt op 9 oktober 2007 de wijziging van de 'Wet milieubeheer' 
goedgekeurd (Sib. 2007, 414). Met name hoofdstuk 5 tite15.2 uil genoemde wei is 
veranderd. Omdat titel 5.2 handelt over tuchlkwalileit staat deze bekend als de 'Wet 
/uchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 november 2007 (Sib. 2007, 434) in werking 
getreden en vervangt het 'Besluit luchtkwaliteit 2005'. De wet is een van de maatregelen 
die de ovemeid heeft getroffen om: 
• negalieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van Ie hoge niveaus van 

luchtverontreiniging aan Ie pakken; 
• mogelijkheden veor ru imtelijke ontwikkeling te creeren ondanks de overschrijdingen 

van de Europese grenswaarden veor luchtkwaliteit. 

Voor de grenswaarden, plandrempels en alanndrempels van de verschi1lende 
componenten die in bijlage twee van de Wet Mifieubeheer behorende bij titel 5.2 staan, 
wordt naar paragraaf 6.2.2, effecten op luchtkwaliteit verwezen. 

Relatie met het voomemen 
De effecten van het meeverbranden van gevaarlijk alval dienen fe voldoen aan de eisen 
gesteld in titel 5.2 van de Wet milieubeheer. 
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Regeling saldering luchtkwaliteit 2007 
Op 15 november 2007 is de Regaling saldering luchtkwaliteit 2007 in werking getreden. 
De regaling werkt de regels voor saldering uit de Wet luchtkwaliteit 2007 uit. Saldering is 
de mogelijkheid om ruimtelijke plannen uit Ie voeren in gebieden waar Ie veel fijn stof en 
stikstofdioxide in de ruch! zit. Het gaal daarbij ook om plannen die op aen bepaalde 
locatie feiden tot een beperkte toename van de concentraties in de lucht, maar op aen 
andere locatie (of meerdere locaties) feiden tal aen verbelering van de luchtkwaliteit. De 
volgende uitgangspunten zijn van belang: 
Inhoud; 

• Compensatie moet plaalsvinden binnen dezetfde stot; 
• Een compenserende maatregel moet gegarandeerd zijn . Oaarbij moet worden 

gelet op financiering, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. 
Plaats: 

• Compensatie moet in de directe nabijheid van een project worden gezocht. 
Tijd: 

• Verslechtering en compensatie dienen tegelijkertijd gerealiseerd te worden. 

Re/atie met het voomemen 
De regeling sa/dering luchtkwaliteit is niet van toepassing op de voorgenomen activiteit 
omdat er geen overschrijding van desbetreffende stoffen op de voorgenomen lacatie 
p/aatsvindt (zie hoofdstuk 5). 

Uitvoeringsnota Klimaatbeleid 
De Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, die medio 1999 in de Tweede Kamer is behandeld, 
geeft de context aan, waarbinnen het klimaatbeleid voor de komende jaren gevoerd 
moet worden. Er wordt een basispakket met maatregelen gepresenteerd die in de 
periode 2008 - 2012 door de doelgroepen uitgevoerd moeten worden om de 
binnenlandse emissiereductie tijdig te kunnen realiseren. Het betreft voomamelijk 
maatregelen gericht op CO2-reductie door energiebesparing in aile belangrijke sectoren, 
de inzet van duurzame energie, maatregelen bij kolencentrales en maatregelen gericht 
op de reductie van de niet-C0 2-broeikasgassen. 

Voorts wordt aangegeven , welke beleidsinstrumenten en middelen de overheid zal 
inzetten am elVoor te zorgen dat de doelgroepen deze maatregelen ook daadwerkelijk 
uitvoeren. De voortgang van de uitvoering van het beleid zal worden bewaakt via een 
systeem van emissie- en beleidsmonitoring. De beoogde voortgang van de 
beleidsvoering wordt in actiepunten vormgegeven. De beoordeling elVan vindt plaats op 
ijkmomenten. 

Relatie met het voomemen 
81j het voomemen zal rekening worden gehouden met energiebesparende maatregelen 
alsmede een optimaal energetisch rendement (elektriciteit en warmte) en sluit daarmee 
aan bij de doelstellingen van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. 

De Regeling Aanwijzing BBT documenten 
Op 24 oktober 2005 is de regeling aanwijzing BBT documenten van kracht geworden. 
Deze regeling geeft aan welke BBT -documenten voor welke inrichting relevant zijn . Op 
23 november 2007 zijn in de staatscourant wijzigingen op de regeling aanwijzing BBT 
documenten gepubliceerd. 
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Op de inrichtingen voor de verbranding van alval zijn de volgende zes definitieve 
BREF's van toepassing op basis van deze regeling : 
• BREF "Waste Incineration- (Atvalverbranding); 
• BAEF 'Waste treatment" (Afvalverwer1<ing); 
• BAEF "Industrial Cooling Systems" (Industriele koelsystemen) ; 
• BREF ~Emissjons from storage of bulk or dangerous materials" (Op- en overslag van 

bulkgoederen 
• BREF ~ Monitoring Systems· (monitoring systemen); 
• BAEF -Economics and Cross-media Effects· (economie en onderlinge invloeden). 

Relatie met het voomemen 
De voorgenomen activiteit is getoetsl op BST aan de hand van de genoemde BST
documenten. 

Emissiehandel 
De Europese Unie heeft op 13 oktober 2003 een richtlijn uitgebracht 'tot vaststelling van 
een regeling voor handel in broeikasgasemissierechten binnen de gemeenschap' 
(richtlijn 2003/87/EG). Het betreft een wijziging van richtlijn 96i61 /EG . 

In de richtlijn 2003l87/EG is vastgelegd, dat lidstaten een systeem voor de handel in 
broeikasgassen moeten gaan opzetten. 

Onder broeikasgassen worden in deze richtlijn verstaan: CO2, N20, NO~, CH4 , HFK's, 
PFK's en SF6• In een nationaal allocatieplan wordt door EZ, VROM en de bedrijven de 
totale hoeveelheid beschikbare emissierechten vastgelegd. Oat plan bevat tevens een 
schatting van het aantal rechten dat een bedrijf, volgens bepaalde rekenregels. krijgt 
loegewezen. Voor elke handelsperiode geldt een allocatieplan. Het eerste gold voor 
2005-2007, de huidige voor 2008-2012. Nadal de Europese Commissie het allocatieplan 
heeft goedgekeurd, worden de rechten aan bedrijven toegewezen volgens een nationaal 
toewijzigingsbesluit. 

Re/a lie met het voomemen 
Afvalverbrandingsinstalfaties voor gevaarlijk of huishoudelijk alval hooven niet mee te 
doen aan de COr emissiehandel, maar mogen op vrijwiflige basis hieraan wei 
deelnemen. Het systeem van NOx-emissiehandel is van toepassing op de 
atvalverbrandingsinstallaties van ARN. 

Besluit Verbranden A1valstoffen (Bva) 
In maart 2004 is het Besluit Verbranden Afvalstoffen (8va) gepubliceerd. Hierin worden 
de emissie-eisen voor de verbranding van afval in afvalverbrandingsinstallaties, 
elektriciteitscenlrales en cementovens in onderlinge samenhang geregeld. 

Het 8va is een uitwerking van de Europese richtlijn afvalverbranding, waarbij tevens 
rekening gehouden is met de IPPC-richtlijn . Het 8va stelt eisen aan de verbranding en 
het meeverbranden van zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke afvalstoffen en stelt 
strengere eisen aan de emissies dan voorheen (zoals eerder opgenomen in het Besluit 
luchtemissies afvalverbranding, Bla). Tevens zjjn nu voor hel eerst regels opgenomen 
voor het meeverbranden van afvalstoffen in elektriciteitscentrales en cementovens. 
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Het Bva gaal in sommige opzichten verder dan de EU~richtlijn en sluil goed aan op de 
BREF (zie vorige paragraaf). Zo zijn de emissie-eisen voor de componenten 
stikstofoxiden en tolaal stofdeeltjes in het Bva overgenomen uil het Besluit 
Luchtemissies Afvalverbranding en daarmee stranger dan de EU-richtlijn. 

Met betrekking tot het verbranden van het afval stelt het Bva het volgende: 
Afvalverbrandingsinstallaties worden zodanig ontworpen, uitgerust, gebouwd en 
ge~xploiteerd dat het bij het proces ontstane gas, na de laatste loevoer van 
verbrandingslucht. gedurende twae seconden op beheerste en homogene wijze wordt 
vemit tot ten minsle 850 0 C, gemeten dichtbij de binnenwand of op een door het 
bevoegd gezag in de vergunning toegestaan ander representatief punt van de 
verbrandingskamer. In afwijking hiervan wordt de temperatuur gedurende twee 
seconden tot ten minste 1100° C opgevoerd, indien gevaar1ijke afvalstoffen met een 
gehalte van meer dan 1 % gehalogeneerde organische verbindingen, ui!gedrukt in 
chloar, thermisch worden behandeld. 

Re/arie met het voomemen 
De verbrandingsinstaflatie zaJ moeten vo/doen aan het Bva. Een toetsing aan de criteria 
gesteld in het Bva is opgenomen in dit MER (hoofdstuk 4.5.9). ARN za/ geen 
gevaarlijke afvalstromen verbranden die meer dan 1 % gehalogeneerde verbindingen 
bevatten. De standaard eisen uit het Bva zijn daarom dus in pn'ncipe van toepassing. 

Wet geluidhinder 
Sinds het einde van de jaren zeventig vormt de Wet Geluidhinder (Wgh) he! juridische 
kader voor het Neder1andse geluidsbeleid. De Wgh beva! een uitgebreid stelsel van 
bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidshinder door onder meer industrie, 
wegverkeer en spoorwegverkeer. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder 
in wer1<:ing getreden. Er is nag een repara!iewet in procedure. 

Re/alie met het voomemen 
In Bijlage 4 is een geJuidsrapportage bijgevoegd. Hierin zijn de ge/uidsemmissies 
getoetst aan de Wet geluidhinder, 

Landelijk Afvalbeheerplan 2(LAP2) 
In het LAP wordt (in het beleidskader) het algemene afvalbeleid aangegeven, met in een 
bijlage een uitweri<ing van da! beleid voar specifieke (categorie~n van) afvals!offen (de 
seclorplannen) . De 'traditionele' activiteiten als afvalscheiding, inzamelen, nuttige 
toepassing, verbranden en storten komen aan de orde, maar oak over1<:oepelende 
onderwerpen als definities, scenario's, monitoring en handhaving. Uiteraard worden oak 
de uitgangspunten en de doelstellingen gepresenteerd. Een betangrijk onderdeel van dit 
LAP is het ketengericht afvalbeleid , 
In de sectorplannen is hel beleid uil het beleidskader nader ingevuld naar specifieke 
stromen. Dit kan een concretisering zijn , maar oak een specifieke afwijking van een 
bepaalde algemene beleidslijn wanneer daar reden toe is. Bovenal vormen beleidskader 
en sectorplannen het toetsingskader voor de vergunningverlening aan afvalverwerkende 
inrichtingen. 
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Re/alie met het voomemen 
Nieuwe activiteiten die leiden tot een ten minsle even hoogwaardige wijze van 
afvalbewerk1ng worden in beginse/ vergund. De door ARN voorgenomen activiteit zoals 
omschreven in paragraaf 4.5 is in overeenstemming met de beleidsuitgangspunten en 
minimumstandaarden uit het LAP 2. Ter onderbouwing daarvan is in dit MER een 
overzicht van de nieuwe fe verbranden afva/stoffen en de relevante sectorplannen 
opgenomen alsmede de daarin opgenomen minimumstandaarden voor verwerking en 
een toetsing of de voorgestelde verwerking daaraan voldoet. 

Besluit bodemkwaliteit 
Het Bouwstoffenbesluit is per 1 juli 2008 vervallen. De regels voor bouwstoffen maken 
nu onderdeel uit van het Besluit bodemkwaliteit . Het Besluit bodemkwaliteit is op 1 
januari 2008 deels in werking getreden. Het besluit verandert het bodembeleid 
ingrijpend. Het moet de bodem beter besehennen en meer ruimte bleden voor nieuwe 
bouwprojeeten, zoals woningen en wegen. Het besluit geeh gemeenten en provineies 
meer verantwoordelijkheid am de bodem te beheren. 

Refalie met hel voornemen 
8 ij de se/eerie van de te verbranden afva/stoffen zal zodanig op de samenstefling ervan 
worden gelet dat de samenstelling van de bodemassen niet substantieel zuJlen w/jzigen. 
De samensteJling van deze reststoffen, die een nuttige toepassing a/s toevoeging in 
bouwstoffen zuJlen vinden, moet aan de eisen in het besluit bodemkwa/iteit (blijven) 
vo/doen. 

Nederlandse richtlijn bodembescherming 
De Nederlandse richtlijn bodembeschenning is geen wet of regelgeving , maar een 
beleidsregel. De richtlijn uit 1997 schrijft preventieve maatregelen voor aan bedrijven om 
bodemverontreiniging te voorkomen. Het bevoegd gezag gebruikt de richtlijn voor het 
opstellen van vergunningen en voor handhaving van de Wet milieubeheer. 
Het uitgangspunt van de NAB is om door een doelmatige combinatie van maatregelen 
en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisieo te realiseren. 

De bodemrisico-cheeklist (BACL) vonnt het hart van de NAB (A3 NAB). Aan de hand 
van de BACL kan per bedrijfsaetiviteit bepaald worden wat het bodemrisieo is van deze 
aetlviteit. Het bodemrisieo wordt weergegeven door middel van een emissieseore. Bij 
een emissieseore van 1 noemt men het bodemrisico verwaarloosbaar. 

Met de laatste uitbreiding introduceert de NAB voor grotere inrichtingen de mogelijkheid 
om bodemrisico's aanvaardbaar te maken met geborgd beheer van bodemincidenten. 
Het nieuwe deel B1 geeft achtergrondinfonnatie over de verschillende vonnen van 
bodemonderzoek die in het verlengde van de NRB nodig kunnen zijn. Aanpassing van 
de delen A2 en A4 bleek nodig am bodemincidentenbeheer en 
bodembelastingonderzoek een plaats in de NRB-systematiek te kunnen geven. 

Relatie met het voornemen 
In het kader van de voorgenomen activiteit zuffen die preventieve maatregefen worden 
getroffen die nodig zijn om bodemverontreiniging Ie voorkomen. 
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De wettelijke bescherming van natuurgebieden is geregeld in de Natuurbeschermings· 
wet 1998. Sinds 1 oktober 2005 is hierin ook het beschermingsregime van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn geimplementeerd. Vogel- en Habitatrichtlijngebieden worden volgens de 
gewijzigde wet beschouwd als Bescherrnd Natuurmonument annex Natura 2000-gebied. 
Daarnaast blijft het beschermingsregime van de al bestaande 8eschermde 
Natuurmonumenten (voorheen 8escherrnde en/of Staatsnatuurmonenten) gehandhaafd. 
Het beschermingsregime van Natura 2000-gebieden is - conform Vogel- en 
Habitatrichtlijn - slnkter dan van 'gewone' Beschermde Natuurmonumenten. Een 
befangrijk aspect hierbij is de instandhoudingsdoelstellingen die voor een gebied gelden: 
de habitats en soorten waarvoor Natura 2000~gebieden zijn aangewezen of aangemeld. 
Handelingen of projecten in of bij een Natura 2000-gebied met een negatieve invloed op 
de instandhoudingsdoelen zijn 'vergunningplichtig'. 

In 2008 zijn de eerste instandhoudingsdoelenlbeheerplannen voor dergelijke gebieden 
opgesteld. 

Re/atie met het voomemen 
Het dichtstbijzljnde Natura 2000-gebied betrett de Uiterwaarden WaaJ en de Ge/derse 
Poort binnen een straal van circa 5 km van de inrichting van ARN (zie figuur 3.3). De 
milieueffecten zijn getoetst via een ecologische voortoets (zie bij/age 5). 

Flguur 3.3 Ligging ten opzlcht van Natura2()()()...gebieden " Uiterwaarden Waa!" (links) en " Gelderse 

Poor!" (rechts), bouwlocat ie in rood 
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Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 van krach! geworden. In deze wet is het 
intemationaal geldende beschermingsregime opgenomen voor intemationaal 
aangewezen plant- en diersoorten en voor vanuit nalionale optiek Ie bescherrnen 
soarten. Deze wet vervangt een aantal oude wetten op het gabled van 
soortbescherming, waaronder de Vogelwet, de Jachtwet en de Wet bedreigde 
uitheemse diersoorten. Oak de soortbescherming uit de Natuurbeschermingswet is in de 
Flora- en faunawet opgenomen. 

De bescherrnde planten worden in de Flora- en faunawet per 500rt aangewezen. 
Daamaast zijn in principe aile zoogdieren, vogels, amfibieen, raptielen en vissen die in 
Nederland voori<omen , bescherrnd. Er is in de wet aen uitzondering gemaakt voor 
schadelijke dieren als de zwarte en bruine rat , de huismuis en een aantal vissoorten. 
Deze zijn dus niet beschermd. De zogenaamde lagere diersoorten (zoals vlinders , 
libellen en kevers) worden per soort voor bescherming aangewezen. 

Voor beschennde planlen (of deel ervan, of product ervan) geldl dat het zander 
vergunninglontheffing verboden is ze 'te plukken 01 op enigenei andere wijze van hel 
groeiplaals Ie verwijderen dan wei Ie beschadigen'. Voor beschermde diersoorten (of 
deel, produci of ei , foetus of larve ervan) is hel verboden ze 'Ie doden, Ie verontrusten of 
nest , hoi , voortplantingsplaats of ruslplaats Ie versloren, te beschadigen of Ie vernielen'. 

Reparaliewel 
De Flora· en faunawet bledl een beoordelingskader voor de effecten van ruimtelijke 
ingrepen. Om in de toekomsl te voorkomen dat algemeen voorkomende beschennende 
soorten bij ruimlelijke ingrepen aanleiding zijn voor uitgebreide vergunningsprocedures 
is voor de Flora- en faunawet een reparatiewetgeving voorgesteld. In de reparatiewet 
worden waarschijnlijk vier categorieen beschennde soorten onderscheiden. Voor (op 
Europees niveau) zeer schaarse en kwetsbare soorten gelden dan zwaardere criteria 
dan voor algemeen voorkomende soorten. Voor de eerstgenoemde groep soorten zullen 
de effecten van een ingreep gecompenseerd moeten worden, bijvoorbeeld door buiten 
het plangebied vervangend leefgebied Ie maken. De eisen en voorwaarden die de 
wetgever aan de uitvoering van het plan slell, worden vastgelegd in de Onlheffing ex. 
artikel 75 van de Flora & faunawet. 

Relatie met het voomemen 
Vit de ecologische voortoets moet blijken of en in welke mate de instandhouding wordt 
aangetast en of een ontheffing van de Flora- en fauna wet dema/ve van toepassing is. 

NatuurbeleidspJan 
De basis voor het Neder1andse natuurbeleid is gelegd in het Natuurbeleidsplan (1990) in 
2000 geactualiseerd en aangevuld in de Nota 'Natuur voor Mensen, Mensen voor 
Natuur' . De hoofddoelstelling van hel naluurbeleid luidt 'behoud, herslel , ontwikkeling en 
duurzaam gebruik van natuur en landschap, als essentiele bijdrage aan een leefbare en 
duurzame samenleving.' In het natuurbeleid gaat het steeds om behoud en versterking 
van de nationale en internationale biodiversiteit, zowel wat betreft scorten als habitats. 
Voor soorten gelden lijslen van bedreigde en/of 1e bescherrnen soorten, met dee Is ook 
wettelijke consequenties. Het gaat daarbij am Rode Lijsten van de IUCN, bijlagen van 
het Verdrag van Bonn, van de EU Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, nationale Rode 
Lijsten etc. 
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Sinds 1990 vormt de bescherming en ontwikkeling van de nationale Ecotogische 
Hoofdstructuur (EHS) de ruimtelijke ruggengraat van het natuurbeleid. De glabaal 
begrensde EHS is planologisch verankerd in het Structuurschema Groene Ruimt9 en in 
de Nota Ruimte. 

Voor ingrepen in de EHS geld! het 'nee, tenzij'-principe: Ingrepen zijn verboden tenzij er 
geen reele altematieven zijn en indien er sprake is van groot openbaar belang. In dal 
geval dienen effecten zo goed mogelijk Ie worden gemiligeerd en moeten resterende 
effecten worden gecompenseerd. 

Re/atie met het voomemen 
De voorziene ontwikkeling vindt niet plaats in de Ecofogische Hoofdstructuur (EHS). 
waardoor toetsing aan de kaders van dit ruimtelijk be/eid niet nodig is 

Besluit risico's zware ongeva llen 
Het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRlO) is de Nederlandse uitwerking van 
de Europese Seveso II-richtlijn, Het BRlO integreert wet- en regelgeving op het gebied 
van arbeidsveiligheid, exteme veiligheid en rampbestrijding in sen juridisch kader. 
Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen betrokken zijn. 

Het BRlO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. 
Daamaast wordt in het besluit de wijze geregeld waarop de overheid daarop moet 
toezien, 

Relatie met het voomemen 
Oe afvafverbrandingsinslallatie van ARN behoorl niel tot de in het besluit genoemde 
risicovolle bedrijven en er zijn binnen de inrichting geen staffen aanwezig in zodanige 
hoeveelheden dat deze de drempelwaarclen overschrijden. 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Het 8esluit exteme veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe 
veiligheid inrichtingen zijn op 27 oktober 2004 in werking getreden. Het doel van dit 
besluit is om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld 
vanwege risicovolle inrichlingen tot een aanvaardbaar minimum Ie beperken, Mel het 
oog op deze waarborgfunctie strekt dit besluit er onder andere toe de mogelijkheden 
veor rampenbestrijding en zelfredzaamheid van personen te betrekken bij de 
besluitvorming op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening ten aanzien van 
risicovolle inrichtingen, waardoor het integrale karakter van het extern veiligheidsbeleid 
wordt bevorderd. Het 8evi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico 
vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein, bijvoorbeeld rondom chemische 
fabrieken, lpg-stations en spoorwegemplacementen waar goederentreinen met 
gevaal1ijke sloffen rangeren . 

Relatie met het voomemen 
De afvalverbrandingsinstallatie van ARN behoorl niel tot de categorieen bedrijven als 
genoemd in het besluit. Desalniettemin heeft de provincie Gelderland de ammonia
opslag van ARN als risicothema aangewezen. In bijlage 9 is de veiligheidsbeoordeling 
voor de ammoniatanks bijgevoegd die bij de revisievergunningsaanvraag bijgevoegd 
zat. 
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Hieruit bfijkt dat ef geen extern veifigheidsprobleem ten gevolge van de ammonia opslag 
bestaat. Ten gevo/ge van de voorgenomen activiteit spefen ef geen additionele ex/erne 
veiligheidsaspecten een rol. 

Richtlijn "De verwerking verantwoord" (acceptatie en verwerking) 
In het rapport ~De Verwerking Verantwoord" (OVV) worden richtlijnen gegeven veor de 
beschrijving van het aceeptalie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve 
organisatie en interne controle (AD/IC). Oil rapport is van oorsprong opgesteld voor 
bedrijven die gBvaarfijk afval verwerken en die veel mengrisico's in zich habben. Het 
LAP verwijst naar dit rapport. Vergunningaanvragen vaor afvalbedrijven moeten door 
het bevoegd gezag altijd getoets! worden op de juiste procedures veor de acceptatie en 
verwerking van de afvalstoffen en de administratieve organisatie en interne controle 
zoals aangegeven in het rapport OW. Hoewel in het LAP2 de richtlijnen veor hel AV en 
AOIlC-beleid kort zijn opgenomen hanteren bevoegde gezagen de richtlijn ow nog 
steeds als handleiding voor de beoordeling van het AV en AO/IC-beleid. De onderdelen 
uil de richtlijnen van het A&V-beleid en de AO/IC van het rapport OW zijn niet voor elk 
bedrijf allemaal even relevant . Het LAP spreekt daarom van het leveren van maatwerk 
bij de toepassing van deze richtlijnen. 

Re/arie met het voomemen 
In de vergunningaanvraag dient een gedetailleerde uitwerking te worden opgenomen 
van het A&V-beleid en de ADlle in overeenstemming met de uitgangspunten en 
voorwaarrien uit het rapport "De Verwerking Verantwoorri". 

Waterwet 
De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis van de 'watersysteembenadering' 
centraaL Deze benadering gaat uil van het geheel van relaties binnen watersystemen. 
Denk hierbij aan de relaties tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en 
grandwater, maar ook aan de samenhang tussen water, grondgebruik en 
watergebruikers . Hiernaasl kenmerkt integraal waterbeheer zich oak door de 
samenhang met de amgeving. Dit kaml tat uitdrukking in relaties met beleidsterreinen 
als natuur, milieu en ruimtelijke ordening. 

De Waterwet voegt de volgende acht bestaande waterbeheerwetten samen: 
• Wet op de waterhuishouding; 
• Wet verontreiniging oppervlaktewateren; 
• Wet verontreiniging zeewater; 
• Grondwaterwet; 
• Wet droogmakerijen en indijkingen; 
• Wet op de waterkering; 
• Wet beheer rijkswaterstaatswerken (de 'natte' delen daarvan); 
• Waterstaatswet 1900 (het 'natle' gedeelte ervan). 

Daarnaast wordt vanuit de Wet bodembescherming de regeling voor waterbodems 
ondergebracht bij de Waterwet. 

Re/alie met het voomemen 
Met de intreding van de WatelWet is voor de indirecte lazing (via een leiding naar de 
RWZI) de provincie Gelderland bevoegd gezag. Voor de directe fozing (op 
oppervfaktewater) is Waterschap Rivierenland bevoegd gezag. 
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Onderstaande onderdelen zijn met de ingan9 van de Waterwet onderdeel van de 
Waterwet, volledigheidshalve worden deze wei beschreven. 

Handboek Wvo-vergunningverlening 
In mel 1999 is een nieuw handboek Wvo-vergunningverlening gepresenteerd, waarin de 
verschillende belaidsthema's zijn beschreven. Sinds het verschijnen van de tweede nota 
hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden, die invloed hebben op het Wvo
vergunningenbeleid . Op intemationaal niveau kan daarbij gedacht worden aan de 
Europese IPPC-richtlijn en de Kaderrichtlijn water. Onderwerpen die op nationaal niveau 
mede hierdoor spaten zijn o.a. de ketenbenadering , de implementatie van OS PAR· 
afspraken (beeindiging van lozingen van stoffen) , de integrale milieuafweging, de 
prioriteitsstelling in de emissiereductie, de doelgroepenaanpak, etc. Hierdoor is de 
noodzaak ontstaan om het Wvo·vergunningenbeleid te actualiseren. 

Relatie met het voomemen 
8ij ARN wordt er structureel gefoosd. Er zuffen geen gevaarlijke afvalstromen in direct 
contact komen met afvafwaterstromen omdat dit afval inpandig opgeslagen zal worden. 
Aangezien de veranderde samenstefling van de fe verbranden afvalstoffen nie! tot 
andersoortige fozingen leidt, zal geen nieuwe Waterwetvergunning aangevraagd 
worden. 

Standaardisatie Wvo-vergunningverlening 
De CIW heeft in mei 2003 het rapport "Standaardisatie Wvo-vergunningen" opgesteld. 
Dit rapport is het resultaat van een project dat als doer had am te komen tot een 
efficiente, consistente, kwalitatieve en klantvriendelijke Wvo-vergunningverlening. Het 
rapport is tot stand gebracht door intensieve samenwerking tussen 
water1<waliteitsbeheerders (directies Rijkswaterstaat en waterschappen) en het 
bedrijfsleven. 

Refatie met het voornemen 
8ij ARN wordt er structureel geJoosd. Er zuflen geen gevaarlijke afvalstromen in direct 
contact komen met afvafwaterstromen omdat dit afval inpandig opges/agen zal worden. 
Aangezien de veranderde samenstelfing van de fe verbranden afvafstoffen niet tot 
andersoortige lozingen feidt, zal geen nieuwe Waterwetvergunning aangevraagd 
worden. 

Lozingseisen Wvo-vergunningen 
Aangezien lozingseisen als kembepalingen in aen Wvo-vergunning worden opgenomen, 
en deze over het algemeen niet adequaat geformuleerd zijn, leidt dit tot knetpunten 
tussen vergunningveneners, handhavers en aanvragers (vergunninghouders) . Om deze 
redenen zijn in deze CIW nota van november 2005 aanbevelingen gedaan voor 
adequate lozingseisen in Wvo-vergunningen. De term 'adequaat' wordt in dit verband 
gedefinieerd als 'aenduidig, zo mogelijk uniform, handhaafbaar en naleefbaar'. Deze set 
aanbevelingen is gerubriceerd in een te doorlopen a·stappenplan, die de 'systematiek' 
genoemd wordt. 
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Relatie met het voomemen 
8ij ARN wordt ef structureel geloosd. Er zullen geen gevaarlijke alva/stromen in direct 
contact komen met atvalwaterstromen omdat dit afval inpandig opgeslagen za! worden. 
Aangezien de veranderde samensteffing van de fe verbranden alva/staffen niel tot 
andersoortige lozingen leidt, zal geen nieuwe WatelWetvergunning aangevraagd hoeven 
worden. 

3.2.3 Provinciaal beleid en regelgeving 

Streekplan Gelderland 2005 
De Gelderse samenleving is dynamisch. Oak het ruimtegebruik verandert snal. Het 
streekplan voorziet in aen integrale herziening van het streekplan Gelderland 1996 en 
de daaropvolgende partiele herzieningen. Het streekplan 2005 is er op gericht de 
verschillende functies in regionaal verband een zodan ige plek te geven dat de 
ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt 
omgegaan. De afvalverbrandingsinstaliatie van de AAN wordt beschreven in het 
streekplan in de rubriek 'ruimte voor bedrijvigheid voor het deelgebied KAN (De 
Stadsregio Arnhem Nijmegen, voorheen Knooppunt Arnhem·Nijmegen)': 

"Om reden van goede bedrijfsvoering en doelmatigheid van de verwerking kan het 
wenselijk zljn de hoogcalorisehe fraetie van de belreffende afva/stromen afzonder/ijk 
te verwerken in (een) installatie(s) waarbij energie met hoger rendement wordt 
leruggewonnen. De provineie acht het wenselijk om ruimte te bieden aan dergelijke 
installatie(s) voorzover het verwerkingsvolume proportioneel is aan de binnen 
Gelder/and aangeboden afva/stromen. Vestiging bij de bestaande 
afvalverbrandingsinstallaties heeft de voorkeur." 

Re/atie met het voomemen 
De voorgenomen activiteit heeft in het streekplan de ruimte om ontwikkeld te worden 
mils de hoeveelheden in relatie staan met de aangeboden hoeveelheden in de 
provlnc/e. 

De provinciale milieuverordening 
Op grand van de Wet milieubeheer bestaat de verplichting een verordening ter 
bescherming van het milieu vast te stellen. In Gelder1and wordt hier invulling aan 
gegeven door de Provinciale milieuverordening Gelderland (Pm G). 
In de PmG zijn onder andere over de volgende onderwerpen regels gesteld: 

• Grondwaterbeschermingsgebieden; 
• stiltegebieden; 
• bodemsanering; 
• afval ; 
• ontheffingen. 

Vi jfde tranche PmG 
Provinciale Staten hebben op 27 juni 2007 de vij fde tranche van de PmG vastgesteld . 
Deze meest recente wijziging van de PmG is op 16 juli 2007 in werking getreden. 
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Bodemsanering 
De belangrijkste aanpassing in het PmG, is de wijziging van de saneringsdoelsteHing in 
de Wet bodembescherming: van multifunctioneel saneren naar functiegericht en 
kosteneffectief saneren. Aan Provinciale Staten wordt de bevoegdheid gegeven om 
nadere regels Ie stellen waaraan het saneringsplan, het evaluatieversJag en het 
nazorgplan moeten valdoen. De PmG gaeft invulling aan de weHelijke bevoegdheid om 
deze nadere regels Ie stellen. 

Alval 
In de PmG staan artikelen opgenomen met betrekking tot het vervoeren en accepteren 
van afval. In artikeI4.3.2.6 is opgenomen dat degene aan wie bedrijfsatvalstoffen 
worden afgegeven. die behoren tot aen categorie die is genoemd in bijlage 4, onderdeel 
a, verplicht is die afvalstoffen gescheiden Ie houden van andere stoffen en afvalstoffen 
die behoren tot een andere categorie, en gescheiden at te geven, als hii zich daarvan 
ontdoet. 

Relatie met het voomemen 
In de PmG staan geen afva/stoffen beschreven die ARN voomemens is Ie verbranden. 
ViI de PmG vloeien daardoor geen consequenties voorl voor de voorgenomen acliviteit. 

Waterhuishoudingsplan provincie Gelderland 
Het Waterplan wordt de opvolger van het huidige derde Waterhuishoudingsplan 
(WHP3). Het beleid uit WHP3 wordt grotendeels voortgezet. Het ontwerp Walerplan is 
tegelijk opgesteld met de ontwerp waler(beheer)plannen van het Aijk en de 
waterschappen. 
In onderlinge samenwerking ziin de plannen zo goed mogeliik op elkaar atgestemd. In 
het plan staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die daarvoor nodig ziin 
en wie ze gaat uitvoeren. Voor oppelVlaktewaterkwaliteit, hoogwateroescherming, 
regionale wateroverlast, watertekort en waterbodems gelden provinciebrede doelen. 
Voor een aantal tuncties, zoals landbouw, natte natuur, waterbergingsgebieden en 
grondwateroeschermingsgebieden, ziin specifieke doelen getormuleerct. 

Kaderrichtlijn Water 
In de Europese Kaderrichtlijn Water ziin voor bepaalde wateren de huidige ecologische 
toestand van het oppervlaktewater vas!gelegd en zijn ecologische doelen geformuleerd. 

Veranderingen door nieuwe Waterwet 
Met de komst van de nieuwe Waterwet medio 2009 verleen! de provincie aileen nog 
vergunningen voor onttrekken van grondwater voor bodemenergiesystemen, openbare 
drinkwatervoorziening en industriale onttrekkingen van meer dan 150.000 m3fJaar. Het 
Waterplan is het toetsingskader voor deze vergunningen. 

Auimtelijke maatregelen 
Voor de realisa!ie van bepaalde waterdoelen zijn ruimtelijke maatregelen nOdig. 
Hiervoor krijgt het Waterplan op basis van de nieuwe Waterwet de status van 
structuurvisie en is beschreven welke instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening de 
provincie daarvoor wi! inzetten. 

Het ontwerp Waterplan Gelderland 2010-2015 is op 9 december 2008 door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld . 
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Re/alie met het voornemen 
Middels de Waterwetvergunning wordt geborgd dat de waterkwaliteil in Gelderland aan 
de normeringen vo/doet. Voor de onttrekking van het grondwater is vanwege het 
specifieke karakter van de ARN niet de provincie maar het waterschap leidend. 

3.2.4 Regionaal beleid 

Beleid stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) 
De KAN raad heeft op 26 oktaber 2006 het Regionaal Plan vastgestsld. 
Hoofddoelsteliingen van het Regionaal Plan is het werken aan aen aantrekkelijk 
vestigingsklimaat van de regio Amhem Nijmegen vaor inwoners, ondememers, en 
bezoekers. 

Refatis met het voomemen 
ARN onderschrijft het be/ang van een goed en aantrekkelijk vestigingsklimaat in de 
regio en draagt hier onder meer aan bij door werkgelegenheid fe voorzien in de regia. 

De Milieusamenwerking en Atvalverwerking Regio Nijmegen 
De Milieusamenwerking en Atvalverwerking Regia Nijmegen afgekart MARN, is een 
samenwerkingsveroand van tien gemeenten in de regio Nijmegen. De MARN ondersteunt 
de deelnemende gemeenten bij de bescherming van het milieu op de onderwerpen atval , 
bodem, exteme veiligheid handhaving, klimaat en energie. 

Refatie met het voomemen 
De MARN vraagt ARN regelmatig naar de mogefijke bijdrage van ARN binnen 
milieuhygi~nische verwerking van afvalstromen in de regia. Het verwerken van 
gevaarlijk afval is een initiatief van ARN, hier figt geen vraag van de MARN aan ten 
grondsfag. 

3.2.5 Gemeentelijk beleid 

Landschapsontwikkelingsplan 
De gemeente Beuningen heett samen met de gemeenten Druten en Wijchen 
momenteel het Landschapsontwikkelingsplan 'Landschap in Beweging' voor het 
buitengebied opgesteld. In de ruime omgeving van ARN zijn er zogenaamde 
waalkommen gerieht op reereatieve routes en verbindingen. 

Relatie met het voomemen 
Het meeverbranden van gevaarfijk alval zal geen impact hebben op de kwafiteit van het 
amfiggende landschap. 

Bestemmingsplan 'Atvalverwerking ARN, partiiHe herziening bestemmingsplan 
Afvalverwerking Weurtse Polder". 
Hierin staan de bestemmingen vaar de granden van het ARN terrein beschreven als; 

• gecantraleerd starten en landsehapsbouw, en 
• Atvalverwerkingsinrichting. 

Relatie met het voomemen 
De voorgenomen activiteit zal binnen het huidige bestemmingsplan gereafiseerd 
worden. 
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3.3 De vigerende vergunningen van ARN 
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Bij de beoordeling van de voorgenomen activiteit zij" , naast de beslui1en die zij" 
genomen inzake beleid zoals beschreven in voorgaande paragrafen, de vigerende 
vergunningen van ARN van betang. Het betreft de volgende vergunningen (Tabel 3.1). 

label 3.1: Qverzicht vergunnlngensituatie ARN 

Wm-vergunning Aevislevergunning 

Wm-vergunning Ambtshalve wijziging 

Wm· ... ergunning Veranderingsvergunning 

Wm-vergunning veranderingsvergunnlng 

Wm-vergunnlng AmbtshatV9 wijziglng 

Wm-vergooning veranderingsvergunning 

Wvo-vergunnlng Revlslevergunning 

Wvo-vergunning Veranderingsvergunnlng 

Wvo-vergunning Veranderingsvergunnlng 

Wvo-vergunnlng veranderingsllergunnlng 

Grondwalerwel Grondwateronttrekklngvergunning 

6 november 2003 

Nr. 2003·295193 

G.S. van Gelderland 

G.S. van Geldenand 

G.S. van Gelder1and 

G.S. van Gelderland 

G.S. van Gelderland 

G.S. van Gelderland 

Ws. Rivierenland 

WS. Rivierenland 

Ws. Rivierenland 

WS. Rivierenland 

G.S. van Geldenand 

Ten tijde van indiening van dit MER loopt er een procedure voor een revisievergunning 
voor de complete inrichting van ARN. Wanneer deze vergunning van kracht wordt, 
vervallen de genoemde (deel)vergunningen. 

3.4 Te nernen besluiten 

De voorgenomen activiteit betreft een activiteit die valt onder de bedrijfsvoering van een 
inrichting volgens categorie 28.4 sub e onder punt 3 (Inrichtingen veor het verbranden 
van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen) van het inrichtingen- en 
vergunningenbesluit (Ivb). 

Het belangrijkste publiekrechtelijke besluit in het kader van de veorgenomen wijziging 
betreft de beschikking van het bevoegde gezag voor de vergunning ingevolge de Wet 
milieubeheer. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn veor deze 
vergunningprocedure bevoegd gezag. 
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Ten aanzien van de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppelVlaktewateren 
\'Nvo) in het kader van de Waterwet is het Watersehap Rivierenland bevoegd gezag. 
Naar verwaehting zal de voorgenomen aetiviteit geen effeeten hebben op de lozing op 
het oppervlakte water. 

Voor wat betreft de Wm-vergunning wordt hier aangegeven, dat ARN op 16 april 2010 
een aanvraag voor een revisievergunning voor haar gehele inriehting heeft lngediend. 
De aangevraagde vergunning dient als referentiekader voor onderhavige procedure. 
Een belangrijke pijler in onderhavige vergunningprocedure is daarom ook dat de 
revisievergunning wordt verleend. 

De belangrijkste wijziging binnen de inriehting van ARN, die in de 
revisievergunningaanvraag is opgenomen, betreft het opriehten en bedrijven van een 
GFT-vergistingsinstallatie met nacompostering met een capaciteit van maximaal70.000 
ton/jaar. Voor ARN is het van groot belang dat de vergunning voor deze 
vergistingsinstallatie op een zo snel mogelijke termijn wordt verkregen, vanwege 
marktontwikkelingen op dit gebled. ARN was daarom voornemens om dit initiatief via 
een veranderingsvergunning Ie formaliseren. Bevoegd Gezag was echter van mening 
dat op basis van het vigerende vergunningenpakket er een ondoorzichlige 
vergunningsituatie was ontstaan en heeft om een revisievergunning gevraagd. ARN 
heeft hier haar medewerking aan verleend. Echter in overeenstemming met het 
Bevoegd Gezag is besloten om het meeverbranden van gevaarlijk aNal niet in de 
revisievergunningaanvraag mee Ie nemen, omdat voar deze activiteit een MER 
apgesteld dient te worden en daarmee de risico's op veri raging van het 
vergunningsverleningsproces worden verhoogd. Het bestult van Bevoegd Gezag op de 
gecombineerde Wm- en Waterwetrevisievergunningaanvraag is daarom tevens een 
publ iekrechtelijk bestuit dat van belang is voor de realisatie van de voorgenomen 
activiteit . 

Referentiekader 
Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat de situalie zoals aangevraagd in de 
revisievergunningaanvraag wordt beschouwd als de nulsituatie cq. de bestaande 
situatie in dit MER.. De uiteindelijke beschikking zal mogelijk op een aantal aspecten 
iets stringenter zijn dan aangevraagd. De nulsituatie zoals in dit MER gehanteerd kan 
daarom tevens als worst-case worden beschouwd. Het MER loont aan dat de 
voorgenomen actlviteit niet of nauwelijks leidt tot wijzigingen in de milieueffecten len 
opzichte van de nulsituatie. Oaarmee kunnen de milieueffecten zoals aangegeven in dit 
MER als gevolg van de voorgenomen activiteil ook beschouwd worden als worst-case. 
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In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de bestaande inrichting en de huidige 
bedrijfsvoering. Hierbij wordt tevens ingegaan op de huidig te verbranden afvalstromen. 
Vervolgens wordt de voorgenomen activiteit beschreven, waarbij eerst kart aen 
beschrijving van de afvalstotfen wordt gegeven gevolgd door een beschrijving van het 
vervangen van een deel van de huidige afvalstromen door gevaarlijk afval (de 
voorgenomen activiteit) en een beschouwing van altematieven en varianten. De emissie 
effecten als gevolg van deze gewijzigde bedrijfsvoering wordt hiema beschreven. In 
onderstaande tabel is vermeld welke informatie in welke paragraaf is opgenomen. 

TabeI4.1: 

_" 
milieuvrieodelijk 

Leeswijzer hoofdstuk 4 

Besctuilving van de verguncle afvalstromeo 4.3 

Beschrijviog van de Ie verwerxeo gevaaJ1ijk atvalstromeo 

Hel MMA Is de combioatie van variaoten met de beste mogelijkhedeo voor 4.8 

de be$Chermiog van hel milieu. De vastslelliog van hel MMA vindl plaats 

4.2 Beschrijving van de bestaande situatie 

ARN js een afvatverwerkingsbedrijf waar afval op verschiltende manieren wordt verwerkt . 
Op jaarbasis wOrdt maximaal300.ooo ton huishoudelijk afval en hiermee vergelijkbaar 
bedrijfsafval verbrand en ongeveer 25.000 m3 afval gestort. Door het verbranden van afval 
wOrdt energie opgewekt en geleverd aan het landetijke elektriciteitsnet. Vanuit de 
stortplaats wordt stortgas onttrokken, waarmee tevens elektriciteit wordt opgewerkt. Naast 
storten en verbranden van afvat worden op het terrein ook afvalstromen op· en 
overgestagen en gesorteerd. Daamaast is tevens een Wm·vergunning aangevraagd voor 
vergisting van ca. 70.000 ton GFT-afval met nacompostering. In figuur 4.1 is een compleet 
overzicht opgenomen van de verschillende activiteiten, die ARN op haar terrein uitvoert 
(donkergroenlbtauw gemarkeerd)/Wil gaan uitvoeren (Iichtgroen gemarkeerd). In het 
navotgende worden aileen de blauw gemarkeerde activiteiten beschreven; deze 
activiteiten zijn vergund voor niet-gevaar1ijk afval en hebben een relalie hebben met de 
voorgenomen activiteit (het deels meestoken van gevaar1ijk afval). De overige onderdelen 
zjjn hier niet uitvoerig beschreven, omdat deze geen directe relatie hebben met de 
voorgenomen activiteit. Eehter, deze activiteiten zijn aangevraagde in 
revisievergunningaanvraag van ARN van april 201 O. De milieueffecten van deze 
aangevraagde aetiviteiten vormen het uitgangspunt (nulsituatie) voor de voorgenomen 
activiteit. 
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Figuur 4.1; Samenhang van de afvalbewerking5- en afvalverwerkingS8ctiviteiten bij ARN 

In de verbrandingsinstallatie kan, afhankelijk van de calorische waarde van het afval en 
de technische beschikbaarheid van de in5tallal i9, jaarlijks 300.000 ton afval worden 
verbrand. De meesle te verbranden niet-gevaarlijke afvalstromen worden voorbewerkt . 
Er worden oak afvalstoffen ontvangen die veor directe verbrandinglvernietiging worden 
aangeboden: Afvalstoffen die voor directe verbrandinglvemietiging worden aangeboden 
(zoals brandbaar klein of reeds elders verkleind alval , Ie vemietigen archieven of 
vertrouwelijke documenten en door politie of douane in beslag genomen genotmiddelen 
of goederen), worden rechtstreeks of via de shredder in de RDF·bunker gedeponeerd. 
Indien men eIVan verzekerd wil zijn dat verbranding I vernietiging terstond plaatsvindt, 
wordt het afval in de trechteropening van de oven gedeponeerd. Het deponeren van 
afval in deze trechteropening wordt begeleid door ARN·personeel en de betreffende 
aanbieder. Voor dit afval wordt voor het overige dezelfde acceptatieprocedure gevolgd 
als veor de vrachten die in het gangbare werkproces worden velWerkt. 

De verbrandingsinstallatie bestaat uit twee ovens en stoomketels voorzien van een 
nageschakelde rookgasrein igingsinstallatie per lijn. 
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De verbrandingsinstal1atie van ARN voor het opwekken van (deels duurzame) 
elektriciteit en warmte gebruikt afval en biomassa. Het afval dal gebruikt kan worden als 
brandstof yoor het opwekken van stoom en elektriciteit bestaat uit de volgende stromen 
brandbaar afval die ongeschikt zjio voor materiaalhergebruik, maar nog wet geschikt 
voor energiehergebruik: 
• gemengd bedrijfsafval ; 
• bij recyclingprocessen vrijkomend residu, zoals van bouw- en sloopatval; 
• huishoudelijk afval , zoals grof huishoudelijk atval en grijs huishoudelijk atval; 

• Niet specifiek ziekenhuisatval. 

Semenstalling en kwaliteit afval 
De input voor de instaliatie zal bastaan uit de eerdergenoemde categorieen: 

8edrijfsafval bestaat uit restfracties die bij bedrijven worden ingezameld. Herbruikbare 
fracties worden veela! aan de bron gescheiden ingezameld. Dit geldt tevens vcor 
huishoudelijk afval dat bestaat uit restfraeties die bij huishoudens worden ingezameld. 
Geseheiden inzameling vindt vocr de volgende fracties plaats aan de bran: plastics, 
papier en karton, glas en GFT en vcor de volgende fracties in overslag/verzamelstations 
van gemeenten: puin, hout, metalen en KCA. Deze fraeties maken daarom geen 
onderdeel uit van het huishoudelijk en bedrijfsafval voor de installatie. 

Residu bouw- en sloopafvallbedrijfsatval/grof-huishoudelijk afval komt vrij bij de 
sorteerinstallaties. Voor bouw- en sloopafval geldt dat uit de gemengd ingezamelde 
restfraetie middels sorteerinstallaties 60-70 % monomateriaal (o.a. hout, puin, metalen, 
zeefzand) voor hergebruik wordt gehaald. De resterende 30-40 % kan worden benut 
voor energieopwekking. 

ARN accepteert 'gewoon' (niel-speeifiek) ziekenhuisatval. Verder bevat de vigerende 
vergunning toestemming om tevens gedeeontamineerd ziekenhuisatval te accepteren 
op voorwaarde dat dit afval vooraf deugdelijk is gedecontamineerd (voldoende lang 
voldoende vern it) en dit ziekenhuisafval administraUef onderseheiden blijft van het 
gewone ziekenhuisatval . 

Fysisehe samenstelling 
In tabel4.2 is de fysische samenstelling van droog bedrijfsafval , residu bouw- en 
sloopatval en huishoudelijk restafval weergegeven. Van integraal bedrijfsatval zijn geen 
gegevens over de fysisehe samenstelling bekend (zie tabel 4.3 voor de chemische 
samenstelling) Grofweg kan worden gesteld dat bij integraal bedrijfsafval de 
hoeveelheid nat organisch maleriaal groter is dan in droog bedrijfsafval , maar dat er 
verder niet veel verschil is in samenslelling. Om Ie bepalen of atval geschikt is om Ie 
verwerken is de fysische samenstelling overigens van beperkt belang, in die zin dat 
afvalverbrandingsinstallaties goed kunnen functjoneren bij zeer uiteenlopende 
samenstellingen. 
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TabeI4.2: Gemiddelde samenstelling in g8wichtsprocenten van droog bedrij fsafval (BA) en residu 

bouw· en sloopafval (BSA) en huishoudelijk restefY81 

(brannen: www.mllieuennatuurcornpendium.nl. Characterisat ion combustible waste, 

Component Residu Huishouct.lljk 

brood, diaf1ijk atvaJ an 6,9 o 33 

• totaal hard en zacnl plastic 

•• ferro en non ferro metaleo samen 

Bij de label dien! uitdrukkelijk in achl Ie worden genomen da! dit indicatieve 
samensteUingen betreft. De samenstel1ing kan varieren, made afhankelijk van de 
herkomst van het afval. Verder kan de samensteliing varieren in de tijd . Voor 
residustromen is de samenstelling sterk afhankelijk van het toegepaste sarteerproces. 

Chemische samenstelling 

In tabel4.3 is de chemische samenstelling van bedrijfsafval, residu BSA en 
huishoudelijk afval weergegeven. Ook voor de chemische samenstelling geldt dat dit 
indicatieve samenstellingen betreft, afhankelijk van herkomst, tijd , en aard van de 
afvalstromen die werden ingezet in het sorteerproces. 

Verder dient (voor bedrijfsafval en residu BSA) te worden opgemerkt dat 
• de gepresenteerde data op een beperkt aantal analyses zijn gebaseerd, waardoor 

geen statistisch verantwoorde bandbreedte kan worden aangegeven; 
• voor sommige parameters (met name Sb, Mn, Zn, Pb, Cu) de spreiding in de 

resultaten erg hoog is; 
• metalen in metallische vorm bij de monsterpreparatie voor een relatief groot 

gedeelte blijken te worden verwijderd. Dit betekent dat voor sommige metalen (met 
name Zn, Pb, Cu, Cr) de daadwerkelijke concentratie hoger kan zijn dan de 
aangegeven concentratie. 
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Paramater Eanheld Bedrl}fNfv1l1 R •• ldu an Hulahoudalljk restlitval 
• 

l HV (klwer heating MJ/ltg 12,4 1 1 ,5 24 1" • 

• aile paramelers BA eo BSA op basis van 'as received'. voor hulshoodelijk aNal: water op basis van 'as 

received', averige op basis da! (dry, ash free) 
•• gepresent&erde waarde op basis da! {dry, ash free). lHV 'as received' VOQ( hulshoudelijk restaNalls 

ongeveer 9 - 10 MJ/kg 

4.4 Beschrijving van de bestaande inrichting 

Het bedrijf kent de acUviteiten die in figuur 4.1 zijn weergegeven. In het MER zullen 
aileen die activiteiten behandeld worden die betrekking hebben op de voorgenomen 
activiteit, zijnde: 
1. Ontvangst en wegen; 
2. ShredderinstaJlatie (incidenteel): 
3. Afvalverbrandingsinstallatie (AVI); 
4. Rookgasreinigingsinstallatie (RGR); 
5. Opslag en bewerken van bodemasiketelas; 
6. Reststoffenverwerkingsinstallatie (RVI); 
7. Energieproductie en ·afzet; 
8. Toepassing producten; 
9. Afvalwaterbehandeling. 
In navolgende paragrafen worden deze activiteiten beschreven. 
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4.4.1 Ontvangst en wegen 
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Figuur 4.2 Ontvangst afvalstoffen 
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Type afvalstoffen 

Hieronder is aen overzicht gegeven van de Ie verwerken atvalstoffen in de 
afvalvernrandindingsinstallatie van ARN . 

i wordt aftijd geaccepteerd. Indien in dit afval klein gevaarlijk afval 
wordt aangetroffen, dan wordt dit gevaar1ijk afval teruggegeven aan de chauffeur. Het 
huishoudelijk atval wordt v8rwet1<:t in de scheidingsinstallatie en de brandbare fractie 
wordt verbrand. 

Grot huishoudelijk atval : 
Oit is alval, afkomstig van particuliere huishoudens. dal door stuksgrootte of gewicht 
normaliter niet tegelijk met huishoudelijk atval wordt ingezameld. Het afval wordt 
verkleind in de shredder en veIVelgens verbrand. 

8edrijfsafval (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) : 
Oit afval is afkomstig van bedrijven en wordt verb rand , al dan niet na verkleinen door de 
shredder of verwerkt In de breker/scheiderinstallatie en/of 1ST installatie. 

Bouw· en sloopafval (onderdeel van bedrijfsafval) : 
Brandbaar (sorteerresidu uit) bouw· en sloopafval moet worden aangeleverd als te 
verbranden bedrijfsafval . 

Afvalstoffen voor directe verbranding/yemietiging: 
Afvalstoffen die voor directe verbrandinglvemietiging worden aangeboden (zoals 
brandbaar klein of reeds elders verfijnd afval, te vemietigen archieven of vertrouwelijke 
documenten en genotmiddelen), worden rechtstreeks of via de shredder in de RDF· 
bunker gedeponeerd. Indien men ervan verzekerd wit zijn dat verbranding I vemietiging 
terstond plaatsvindt, wordt het afval in de trechteropening van de oven gedeponeerd. 

Acceptatie en controle afvalstoffen 

Voor de acceptatie van brandbare afvalstoffen wordt verwezen naar bijlage 10 de 
AVIAOIC procedure. Hieronder is een beschrijving opgenomen die een verkorte versie 
van het AV/AOIC procedure met betrekking tot brandbare atvalstoffen. 
De acceptatieprocedure bij ARN bestaat uit: 
• Vooracceptatie ; 
• Eindacceptatie; 
• Feitelijk acceptatie. 

Ad 1. Vooracceptatie 
Algemeen 
Voordat een afvalstroom voor verwerking mag worden aangeboden, dient een verzoek 
tot acceptatie en verwerking van een (afval)stof in behandeling te worden genomen door 
de Weegmeesters, die bij ARN tevens als acceptanten belast zijn met de 
vooracceptatie . Zij initieren het vooracceptatie·onderzoek en beoordelen de resultaten 
hiervan. Zij beslissen of een afvalstroom geaccepteerd en verwerkt kan worden en 
welke route (met welke specifieke ARN·afvalstroomnummer) dient te worden gevolgd. 
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Elke atvalstroom wordt bij ARN B.V. vooraangemefd door middel van het toezenden van 
en geretourneerd krijgen van aen ingevuld omschrijvingsformulier. Oit geschiedt v66rdat 
de afvalstroom fysiek bij ARN B. V. aangeboden kan worden. Door ondertekening van 
het omschrijvingsfonnulier ver\daart de aanbieder dat de gegevens op het formulier 
overeenstemt met het aan te biaden afval en verklaart de aanbieder van de betreffende 
afvalstroom dat deze akkoord gaa! met het acceptatiereglement en derhalve 
aansprakelijk kan worden gesteld voor gevolgen die voortvloeien uit de aanlevering van 
afvalstoffen, wanneer die niet door ARN B.V. magen worden geaccepteerd. 

Door ARN worden over het algemeen relalief grove, visueel herkenbare afvalstoffen 
geaccepteerd. Bij visueel herkenbare stromen behoeft door de ontdoener - voor zover 
Qberhaupt mogelijk - geen chemische analyse omtrent de precieze samensteUing van 
een afvalstof bij de vooraanmelding te worden overgelegd. 
Deze standaardstromen zijn onder meer: 
• A-hout voor materiaalhergebruik respectievelijk B-houl voor de AVI ; 
• Huishoudelijk restafval voor breker- en scheidingsinstaUatie, voor biologische 

drooginstallatie (IBT) en/of voor de shredders; 
• Brandbaar afval voor de AVI; 
• Grof bedrijfsafval voor product- of materiaalhergebruik respectievelijk AVI ; 

Aan het einde van de vooracceptatiefase kan het volgende worden (vast-)gesteld : 
• dat een goed beeld van de aangeboden afvalstof is verkregen; 
• dat een beslissing omtrent de vooracceptalie van de aangeboden afvalstof is 

genomen; 
• vooracceplatie: 

• is procestechnisch mogelijk; 
• is binnen de wet- en regelgeving mogelijk ; 
• geeft een indicatie voor de logistieke mogelijkheid; 

• dat een voorstel is gemaakl voor de te hanleren opslaglocalie met de bijbehorende 
verwerkingsmethode; 

• da! (eventuete) instructies voor de acceptatiefase zijn opges!eld; 
• da! afspraken hierover met de klant zijn gemaakt. 

Vooracceptatie bij een vervolgaangifte 
Vooracceptatie bij vervolgafgifte vindt plaa!s als een ontdoener afval aanbiedt waarvoor, 
voor deze ontdoener, al een (volledige) vooracceptatieprocedure is doortopen. Hel 
betreft hier gelijksoortig afval in hoeveelheden boven de hoeveelheid uil de 
vooracceptatie . De ontdoener geeft hierbij een omschrijving van het afval waarbij in 
ieder geval de volgende informalie wordl verstrekt: 
• De herkomsl van de afvalstof (soort bedrijf en proces) ; 
• De aard en samensteUing van de afvalstof(al dan niel met behulp van een 

monster}; 
• De Eural-code van de afvalstof; 
• De hoeveelheid aangeboden afval ; 
• De wijze van aanlevering van het afval ; 
• De frequentie van aanlevering. 
Indien uit administratieve controle blijkt da! de gegevens niel overeenkomen met de 
gegevens uil de vorige aanlevering is er geen sprake van een vervolgaanlevering en 
dien! de vooracceplalie procedure opnieuw doorlopen te worden. 
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Het vooracceptatie onderzoek biJ vervolgafgifte vindt plaats conform het advies van de 
weegmeester in de vooracceptatiefase. Oit advies is vastgelegd in het 
geautomatiseerde systeem. 

Ad 2. De eindacceptatiefase 
De acceptatiefase start op het moment dat de partij aNal fysiek wordt aangeleverd bij 
ARN. Oit is op het moment als de vracht met afvalstoffen bij ARN op de weegbrug (Ie 
Weurt) staat om fa worden ingewogen. 

Bij aankomst op de weegbrug meldt de chauffeur zich. Door het ondertekend zijn van de 
begeleidingsbrief verklaart de aanbieder dat de gagevens op het formulier overeenstemt 
met de aangeboden vracht en deze overeenstemt met de gagevens van het 
voorafgaande omschrijvingformulier. 

Bovendien wordt armee verklaard dat de aanbieder van de betreffende afvalstroom 
akkoord gaat met het acceptatiereglement en derhalve aansprakeJijk kan worden 
gesteld voor gevolgen die voortvloeien uit de aanlevering van afvalstoffen die niet door 
ARN B.V. mogen worden geaccepteerd. 
De velVoerder verklaart door ondertekening van de begeleidingsbrief dat de afvalstoffen 
in dezelfde staat afgeleverd zijn als zij zijn ontvangen. De weegmeester controleert de 
verstrekte gegevens op juistheid aan de hand van de vooraanmelding en de 
begeleidingsbrief. Daama wordt de aangebeden vracht gewogen en gecontroleerd. Op 
de weegbrug vindt een visuele en gedegen administratieve controle plaats. De 
acceptatiemedewerkers stellen de juiste wijze van verwerken vast zedat storten van 
brandbare en herbruikbare afvalstoffen kan worden voorkomen en om een zo goed 
mogelijke (voor)bewerking van de afvalstromen te garanderen. 

Aile noodzakelijke gegevens liggen vast in het systeem: 
• Afvalstroomnummer; 
• Contractnummer ARN; 
• Datum en tijdstip inwegen; 
• Volgnummer; 
• Naam transporteur; 
• Naam ontdoener; 
• Kenteken auto; 
• Bruto gewicht; 
• Intern afvalstroomnummer ARN ; 
• Eventueel bijzonderheden met betrekking tot de acceptatie; 
• Eventueel de volumieke massa (in geval van doorgeleiden naar de stortplaats) . 

Na passeren van de weegbrug worden de volgende controles onderscheiden: 
• beperkte controle ; 
• uitgebreide controle; 
• monstememing; 
• basiskarakterisering (voor betreffende te storten gevaarlijke afvalstoffen) . 

Op de aangewezen afgiftelocatie meldt de chauffeur zich bij de controleur 
(shovelmachinist, chef Ontvangsthal , IBT·medewerker, afvalstoffencontroleur). Na 
controle van de gegevens, en de gebleken juistheid hiervan, wordt de vracht gelosl op 
de desbetreffende loslocatie. Vrachten die in de ontvangsthal of overslaghal worden 
gelost, worden aile op de losvloer visueel gecontroleerd. 
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Afvalstromen worden stechts geaccepteerd na beoordeling door AAN. Het maleriaal is 
dermate van samenstelling dat er sprake is van visueel herkenbaar afval. Elke vracht 
word! bij de weegbrug administratief en ter plaats8 in de ontvangsthal respectievelijk in 
de overslaghal (na het kiepen op de losvloer) visueel ge'inspecteerd. 
Na lossen toetst de controleur, op grand van de sorteerbaarheid en de specifieke 
samensteliing, of het atval aan de overeenkomst met de aanbieder voldoet. Indien 
noodzakelijk wordt het afval op een Qvereenkomstig contract omgeboekt. 
Ingaval van nieHoegelaten, niet acceplabele of recyclebare bestanddelen (stoorstoffen 
die storing in het proces veroorzaken zoals netten, linten, lange of draadachtige 
componenten kga e.d,) in beperkte mate worden aangetroffen, worden deze verwijderd 
en naar soort gescheiden opgeslagen en verwerkt. 

A select worden door de computer in het weeghuis 1 op de 20 vrachten, met een andere 
beoogde interne bestemming dan de ontvangsthaI/AS-hal , aangewezen om op de 
inspectievloer visueel nader te worden gei"nspecteerd. 

Naast de steekproefsgewijs plaatsvindende uitgebreide visuele inspectie, vindt 
vanzelfsprekend tevens uitgebreide visuele inspectie plaats in geval van 'verdachte' 
partijen overeenkomstig de algemene acceptatieprocedure (frequentie derhalve 
afhankelijk van aard van de aangeboden partij en eerdere ervaringen met die 
afvalstroom resp. ontdoener) . Hiervan wardt een logbaek bijgehouden. 

Wanneer er afval wordt aangeboden dat afkomstig is van een aanbieder, waarmee in 
het verleden minder goade ervaring werd opgedaan - als het gaat am de samenstelling 
van het aangeboden afval- wardt er extra intensief geinspecteerd. 
Hiema wordt door de controleur bepaald of de vooraf overeengekamen route kan 
worden ver- c .q. gevolgd, d.w.z. dus oak of tot samenvaeging met andere partijen kan 
worden overgegaan. 

Afwijkingen 
Blj afwijking van hetgeen overeengekamen in het contract en/of averschrijdingen van de 
maximale acceptatiegrenswaarden wordt de partij geweigerd voor verwerking. Er wardt 
een inspectierapport apgemaakt en de weigering wordt vastgelegd in de computer. 
Tevens wardt dit gemeld aan het provinciaal milieuklachten en informatiecentrum. 
Indien uit de cantroles blijkt dat er atwijkende delen aanwezjg zijn dan wordt hel aantal 
uitgebreide cantrales opgevoerd, zalang als dit nOOig wardt geacht. Afhandeling zal 
plaatsvinden conform algemene acceptatie en levervoorwaarden ARN. 
Contractering kan eventueel opnieuw beginnen, inclusief daaraan voorafgaande 
vooracceptatie, voor een andere enliteit binnen ARN of daarbuiten. In voorkomende 
gevalien vindt voor bedrijfsstramen een amcOOering plaats. Indien dit tot gevalg heeft 
dat belreffende partij een andere verwerkingsraute moet krijgen, wordt geverifieerd of dit 
vergunningstechnisch taegestaan is en zal de accepleerbaarheid voor die andere 
verwerkingsroute worden uitgevoerd als betraf het een eersle verzoek van die 
aanbieder voor die verwerkingsroute. 
Voor de procedure ingeval van onterechte acceptatle wordt verwezen naar het 
acceptatiereglement. 
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De geconstateerd afwijkingen worden geregistreerd en periodiek gerapporteerd aan de 
betreffende leverancier(s). Bij meerdere overtredingen kan het contract van de 
leverancier worden ingetrokken. 
Bij negatieve ervaringen met aen aanleverende partij wordt een volgende partij van 
dezelfde aanbieder in het vervolg -zo mogelijk· pas na een uitgebreider inkeuring (in 
leder geval visueel en zo mogelijk. met monstememing en analyse) geaccepteerd. 

Binnen ARN wordt -zoals aangegeven onder meer 'de ladder van Lansink' als 
uitgangspunt gehanteerd voor de Ie volgend verwerkingsroute. Blj gebleken hogere 
verwerkingsstandaard wordt onderzocht of en zo ja, in welke riehting tot rerouting kan 
worden overgegaan. Andersom kan het voorkomen dat voor afvalstoffen vanwege 
gebleken fysische en/of chemische verontreinigingen een andere dan voorgenomen 
route , wordt toegepast. 
Daarbij vorml een punt van afweging of in een aanlevering van Ie verbranden afval een 
aandeel- op het eerste gezicht herbruikbare - componenten aanwezig is. Wanneer het 
componenten betreft die voor product- of materiaalhergebruik in aanmerking komen, zal 
overwogen worden of deze op logistiek verantwoorde en veilige wijze zijn af te zonderen 
c.q. te rerouten . Wanneer het componenten betreft die maximaal voor gebruik als 
secundaire brandstof in aanmerking komen, wordt de afweging gemaakt dat (ook) bij 
ARN bij verbranding sprake zal ziin van 'hoofdgebruik als brandstof' (Rl-status) . In deze 
gevallen spelen naast de technische overwegingen ook andere 
haalbaarheidsoverwegingen. 

Uitweging 
Indien kleine hoeveelheden stoorstoffen worden aangetroffen, worden deze verwijderd . 
Bij grotere hoeveelheden niet toelaatbaar afval wordt de gehele lading geweigerd. De 
geconstateerde kleine afwijkingen worden geregistreerd en periodiek gerapporteerd aan 
de leveranciers. Vrachten die bemonsterd zijn , worden - in afwachting van de 
analyseresultaten - tijdelijk separaat opgeslagen Ais de vracht akkoord is bevonden 
door de controleur vindt hiervan door aftekening van de weegbon registratie plaats en 
wordt de begeleidingsbrief afgetekend door de controleur. De vrachtwagen keert hiema 
terug naar de weegbrug om uit te wegen. Bij het uitwegen worden de weeggegevens 
vastgelegd. 

VeNolgaanleveringen 
Vervolgaanleveringen doorlopen steeds de (eind)acceptatieprocedure zoals hiervoor 
beschreven: eerste aanleveringen en vervolgafgiften door1open eenzelfde 
acceptatieproces. 

Ad 3. Feitelijke acceptatie 
De overgang van eigendom en risico vindt eerst plaats na het door1open van de 
acceptatieprocedure. De laatste controle in deze procedure wordt uitgevoerd door de 
daartoe binnen de inrichting aangestelde controleurs. Na hun akkoord (paraat op de 
weeg- c .q. terreinbon) zijn de atvalstoffen geaccepteerd. 
Indien ARN een begin maakt met de daadwerkelijke verwerking van de atvalstoffen 
geldt dat als acceptatie van de afvalstoffen door ARN, welke acceptatie contractspartij 
niet uit zijn verplichting uit de overeenkomst ontslaat. 
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Voor wat betrett afvalstoHen waalVan door middet van monstememing en analyse pas 
kan worden beoordeeld of tot eindacceptatie kan worden overgegaan geldt dat deze pas 
worden geacht Ie zijn geaccepteerd op het moment dat uit verstrekte(?) analyse blijkt 
dat de aard en samensteJling van de afvalstoffen overeenkomen met de overeenkomst 
en de geldende acceptatievQorwaarden. Oak voor andere routes kan het voorkomen dat 
atvalstoffen tijdelijk (separaat) worden opgeslagen in atwachting van de resultaten van 
het eind acceptatieonderzoek. Bij tijdetijke opslag van deze biomassa vindt geen 
overgang van eigendom en risico plaatsvindt. 

4.4.2 Shredderinstatlatie 

_. .... Ir ""':::'11<:::"_ 
~-- ... -F • _,_I 

c __________ • ___ ____ ___________ _ 

~ .. ........ ~. --- . - -.-. - . 

-.", ........ - .. """ ' < 
( .... " ..... II< _ & we ...... '-.-1 

De shredderinstallatie is een van de drie installaties waarmee in algemene zin het 
brandbaar atval wordt voorbehandetd alvorens het wordt verb rand , 

Ooel is het ver1deinen van grof brandbaar atval (zowel huishoudelijk afval als ook 
bedrijfsafval) veor zover dat te grof is om direct in de AVI te worden velWerkt Bij die 
gelegenheid wordt na het verkleinen ook de fractie ontijzerd, 

In figuur 4,4 is de bewerking van afval in de shredderinstallatie weergegeven, 

De shredderinstallatie is opgesteld in de ontvangsthaL Om beschadiging van de 
installatie te voorkomen vindt na de ingangscontrole eerst voorscheiding van het te 
shredderen afval plaats, 
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Bliklijzer -recycling 

Figuur 4.3 Shredder installatie 

De installatie bestaat uit twae shredders met iader aen aigen doseerbed. Het 
shredderen geschiedt door roterende scharen. Na het shredderen wordt het afval via 
een platenband afgevoerd naar aen opvoerband. 

Voor de reeds vergunde afvalstromen geld! da! het geshredderde afval normal iter in de 
RDF-bunker gestart om v8rvolgens in de instaUatie Ie worden verbrand. Hel ijzer word! 
afgevoerd naar derden. De term 'nonnaliter' geeft aan, da! dit de mees! gangbare 
methode betraft . Zo is niet op voorhand uit Ie sluitan, dal bepaalde atvalslromen na Ie 
zijn geshredderd, alsnog door de 8/S1 of 1ST installatie word! gevoerd. Omgekeerd is 
niet uitgestoten dat bepaalde afvalstromen, die nonnaliter door de BlSt of 1ST installatie 
gaan, door omstandigheden (bijvoorbeeld een storing in S/SI) worden afgebogen naar 
de shredders. 

De capaciteit van de shredderinstallatie staat weergegeven in Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Technische specificaties Shredderlnstallatie 
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4.4.3 AfvalverbrandingsinstaUatie 

ARNBV 

De doelstelling is het verantwoord verbranden van afvarstoffen, het opwekken van 
energie en het reinigen van rookgassen. 

In de verbrandingsinstallatie kan , afhankelijk van de calorische waarde van het afval en 
de technische beschikbaarheid van de instaliatie, jaarlijks 300.000 ton afval worden 
verbrand. Zoals eerder omschreven, worden de measte Ie verbranden afvalslromen 
voorbewerkt. 

Er worden oak afvalstoffen ontvangen die voor directe verbranding/vernietiging worden 
aangeboden: Afvalstoffen die voor directe verbranding/vernietiging worden aangeboden 
(zoals brandbaar klein of reeds elders verkleind alval, Ie vemietigen archieven of 
vertrouwelijke documentsn en door politie of douane in beslag genomen genotmiddelen 
of goederen), worden rechtstreeks of via de shredder in de RDF-bunker gedeponeerd. 

lndien men ervan verzekerd wit zijn dat verbranding I vemietiging terstond plaatsvindt, 
wordt het afval in de trechteropening van de oven gedeponeerd. Het deponeren van 
afval in deze trechteropening wordt begeleid door ARN-personeel en de betreffende 
aanbieder. Voor dit afval wordt veor het overige dezelfde acceptatieprocedure gevolgd 
als voor de vrachten die in het gangbare werkproces worden verwerkt. 

De verbrandingsinstallatie bestaat uit twee ovens en stoomketels met aan iedere oven 
een nageschakelde rookgasreinigingsinstallatie. De configuratie is schematisch in figuur 
4.4 weergegeven. 

De beschikbaartleid van de installaties is in tabel 4.5 aangegeven, gedefinieerd als het 
aantal daadwerkelijke bedrijfsuren gedeeld door het maximaal aantal bedrijfsuren per 
jaar (8760 uur~aar) .. 

TabeI 4.5: Beschlkbaarheld verbrandingslijnen ARN 

~ar Beschikbaarheid IIIn 1 ,~ Beschlkbaarheld liln ~ 

2005 93,S ",. 
I 2006 93,8 .. ,. 
I 2007 " ,7 83,1 

I 2008 93,3 91 ,0 

Voor lijn 1 geldt dat de beschikbaarfleid erg hoog is (met uitzondering van 2007 toen 
vanwege een bunkerbrand de installatie vanwege schade aan de meet- en regelkamer 
tijdelijk heeft stilgelegen). De beschikbaarf1eid van lijn 2 is tevens goed echter iets lager 
dan die van IUn 1 vanwege de wat grotere complexiteit van de configuratie. 
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Afvalverbrandingsinstallatie 
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Ujn2 j! .>< -
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Figuur 4.4: Overzicht van onderdelen in de afvalverbrandingsins tallatie 
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4.4.3.1 Oven en ketel 

IW,~""I, ..... ... 
( ....... 10<1 .. , ....... ....., ....... I<~"" .. ) 

.. 11<<< ......... ' ............ ___ 

It .... ¥rfIII_ "'" ...... .. 
1 .. 100,...." dr "1<IfJ<III ..... 1<11 .. 1<0:) 

De verorandingsinstallatie bestaat uit twee lijnen: 

1. p." .. ......" 

• Ujn 1, welke is gerealiseerd in 1985 (en aangepast gedurende de periode 1991-
1995) , heeft een nominale verbrandingscapaciteit van ongeveer 9 ton afval per uur 
bij een gemiddelde calorische waarde van 13,5 MJlkg en aen nominale thennische 
capaciteit van 37,5 MWth; 

• Ujn 2, gerealiseerd in 1992, heeft een nominale verbrandingscapaciteit van 23 ton 
afval per uur bij een gemiddelde calorische waarde van 13,5 MJlkg en aen nominale 
thermische capaciteit van 78,75 MWth. Lijn 2 is geschikt om afval met een 
calorische waarde van 10- 16 MJlkg Ie verwerken. Bij aen calorische waarde van 
10 MJ/kg bedraagt de capaciteit 25 ton per uur. 

De volgende figuren bevatten de stookdiagrammen van de verbrandingslijnen. 
Stookdiagram geven de relatie weer van verbrandingscapaciteit en thermische 
capaciteit. 
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Figuur 4.5 Stookdiagram liin 1 
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Figuur 4.6 Slookdiagram lijn 2 

9V471 7.01/AOOO3lNijml 

1S juli2010 - 52· 

C·12 

\ :~ ;; 

U1 • UA 
Ln. • Li' 3 
U! • l?C • 

L ~ , ' LP,J, 

Del initief rapport 



000 
- p . 9 -

000 

Toelichling op het verbrandingsdiagram (Iijn 2): 

lP ' Maximale afvaldoorzet bij 100% Ihermische belasting (continu) 

(21 torVuur bij een slookwaarde van 13,5 MJ/kg) 

.O"A' " .... 0 •.• 0 

LP2, 3, 9 en 10 

slookwaarden 

LP4,8 enl1 

lP5 

Atvaldoorzel bij lijdelijke maximale thermische overbelasling bij verschiUende 

LP6, 7en 11 

Afvaldoorzet bij minimale Ihermische belasling bij verschillende slookwaarden 

AfvaJdoorzet bij 60% Ihermische belasting en stookwaarde van 13,5 MJ/kg 

Afvaldoorzel bij afval mel maximale slookwaarde 

(12,6 ton/uur bij een stookwaarde van 15 MJ/kg) 
lP6 Afvaldoorzel als functie van mechanische overbalsting en stookwaarde van 10 MJ/kg 

Het gebied aangeduid als -normaJbelrieb~ bel reft de ruimle die nodig is de voor hel opvangen van 

varial ies in de afvalsamenstelling. Ook bij aen goade procesregeling treden bij afvalverbranding 

variaties in de hoeveelheid vrijkamende wannte op. ter grootle van circa 5%, die door de instaliatie 
zander problemen verwerkt moelen kunnen worden . Ditzelfde geldt voor het stookdiagram van lijn 1 

(gearceerd gebied). 

lijn 1 verwerld in hoofdzaak hoogcalorisch afval: het eindproduct van de IBT-instaliatie, 
of afval dat al als hoogcalarisch afval wordt aangevoerd (zoals sorteerresidu). In lijn 2 
wordt een mix verwerkt van hoogcalarisch afval , van brandstof uit de shredderinstallatie 
en van rechtstreeks te verbranden afval. 

De twee verbrandingslijnen worden vanuit de bunker met een kraan met poliepgrijper 
gevoed. De AVI-bunker wordt ap verschillende wijzen gevuld: 
• direct via lossen van vrachtwagens; 
• RDF rechtstreeks vanuit de breker- en scheidingsinstallatie; 
• Geshredderd afval rechtstreeks vanuit de shredders; 
• Gereed product vanuit de IBT-installatie. 

Het bunkennanagement vindt als voigt plaats: afhankelijk van het aangevoerde afval 
wardt door de kraanmachinist bepaald waar het afval wordt geplaatst in de bunker. Zo 
wordt hoogcalorisch afval vanuit de breker- en scheidingsinstallatie, de shredders, de 
IBT-installatie en het afval dat als hoogcalorisch direct wordt aangevaerd in de bunker 
gebracht en tot een homogene brandstof gemengd. Haul e.d. (hoogcalarisch) wordt 
apart opgeslagen, indien dat ap karte termijn beschikbaar diant te zijn voor het komende 
opstarten van de installatie. Om operationele redenen wordt niet-specifiek 
ziekenhuisafval ruimtelijk begrensd gescheiden in de bunker opgeslagen. Dit geschiedt 
vaoraan in de bunker. Alsdan kunnen dus praktisch gezien een drietal plaatsen worden 
onderscheiden in de bunker met daarin specifiek afval : 
• houl e.d. ten behoove van de opstart (incidenteel) 
• hoogcalarisch afval (middenstuk bunker) 
• mengsel niet-specifiek ziekenhuisafval (voor in de bunker) . 

ledere locatie in de bunker - voor, midden achter - wardt separaat door de 
kraanmachinist gehomogeniseerd. 
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Hierbij wordt vermetd dat vanwege deze verdeling van afval over de bunker en het feit 
dat de kraanmachinist en de AVI-operator in dezelfde ruimte ziHen snal en adequaat 
kan worden ingespeeld op veranderende procescondities. Wanneer de temperatuur iets 
zakt kan de operator bijvoorbeeld aan de kraanmachinist aangeven meer hoogcatorisch 
afval toe Ie voeren, zedat de temperatuur weer zal stijgen. Deze directe communicatie 
tussen kraanmachinist en operator is van grote waarde in relalie met stabiele 
bedrijfsvoering van de installatie. 

Het Ie verbranden afval wordt door een verdeelschuif gelijkmatig op het rooster 
geschoven. Het rooster en ankala wandconstructies zijn watergekoeld. De avenge delen 
zijn luchtgekoeld. Door een combinatie van luchttoevoer, roosterbeweging en warmte
instraling vanuit de vuurhaard, wordt het afval gedroogd, vergast en verbrand. De 
roosterbeweging is regelbaar, waardoor de doorlooptijd van het afval geregeld kan 
worden. De toediening van verbrandingslucht kan via rooster en wanden worden 
gedoseerd. De combinatie van roosterbeweging en luchtdosering maakt dat een zo 
volledig mogelijke uitbrand wordt verkregen. 

Voor wat betreft de voor de verbranding van belang zijnde parameters (als: de 
temperatuur, de minimale verblijftijd van de rookgassen bij deze temperatuur en het 
zuurstofgehalte) kan worden opgemerkt dat het verbrandingsproces wordt uitgevoerd 
conform de daarvoor opgeslelde wet- en regelgeving (Bva, BREF). 

Ujn 2 is conform het gestelde in het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) uitgevoerd 
met sleunbranders die aulomatisch in werking treden zodra in de vuurhaard tijdens het 
verbranden van afval, de rookgastemperatuur daalt onder 850 °C.1 

Tijdens de verbranding van afval bedraagt de verblijftijd van de rookgassen ten minste 
twee seconden bij een temperatuur van minimaal850 °C en een zuurstofgehalte van ten 
minste 6%. 
In de praktijk bJijkt dat deze condities nog nooit werden onderschreden als gevolg van 
het hoog calorische afval dat door de AAN wordt verb rand. ARN onderzocht de effecten 
van het niet inzetten van de steunbranders bij het afstookproces. Deze bleken niet af Ie 
wijken van de emissies bij het wei inzetten van deze steunbranders. 

De verbrandingsresten (slakken) vallen aan het eind van het rooster in de 
slakkentrechter. Tijdens de verbranding vallen kleine asdelen door het rooster in de 
astrechters. De uitlaat van de astrechters bevindt zich in een waterslot, waardoor de 
asdelen worden gekoeld. De gekoelde as wordt via een transportsysteem naar de 
slakkentrechter gevoerd. 

De slakkentrechter mond! uil in de ontslakker waar de slakken met water worden 
geblust en gekoeld, tevens fungeert deze als waterslol om het intreden van valse luchl 
Ie voorkomen. De afgekoelde slakken worden vervolgens afgevoerd naar de 
slakkenbunker. Vanuit deze bunker worden de slakken naar het opslagdepot 
getransporteerd. 

1 Bfj beschfkking van 29 september 2009 is ARN niel langer verplicht om onder aile omstandigheden 

de steunbranders lijdens op- en afsloken bij Ie zetten, maar mag van gevallol geval de beslissing 

daartoe baseren op een atweging of hel milieu in die specifieke situalie hel mees! gebaal is bij het al 

dan niet bijzetten van de steuooranders. 

9V4717.01 /ROOO3INijml 

16juli2010 ·54 · Definitiel rapport 



000 
R· g -
000 

.OYAL HAIKO_I.G 

Het slakkenwater beval belastende stoffen, die naar aard en concentratie overigens niet 
afwijken van die in de slakken zelf. 
Om die reden wordt dit verontreinigde water afgevoerd naar het slakkendepot, alwaar 
het als sproeiwater (ten behoeve van stofbestrijding) wordt (her)gebruikt. In het 
slakkendepot worden de stakken periodiek met een mabiele installatie bewerkt en 
geschikt gemaakt (gecerti' iceerd als bouwstof) voor nuttige toepassing. Percolerende 
verontreinigde stoffen worden aldaar opgevangen in het aanwezige 
percolatiewatersysteem en afgevoerd naar de (eigen) BWZI. 

Capaciteiten 
De capaciteiten van de verbrandingsinstallatie zijn weergegeven in TabeI4.6. 

TabeI4.6: Technische speclficaties van de verbrandingsinstallatie 

Varbrandlngscapacitail (tonljaar) 300.000 oJ 

I Aantal ~ineo 2 

~Ieil ~tonIuur) 9 tonIuur ~slookwaarde van 13,5 MJ~ 

Slookwaarda alvalli'n 1 (MJ~ 11 

Th&rmlsch&~MIN.!!l.. 37' 
Capacilei1 lijn 2 {too'uurJ 21 lonIuur bij slookwaarde van 13,5 MJAl:g, 25 

lonluur bii slookwaarde van 10 MJ/k 

StQOkwaarda alval li'n 2 (MJ~lJr8!!9!L 135(10-16) 

Tharmische . ait liin U"MIN.,1 7875 

VertJrandi slem rawr In de vuumaar~C) '200 
8 (bii 13,5 MJi\< an 11 ~ ~rOOk en~fvall 

Ou I natla rook en 'AI: afv& 94 (bi; 13,5 MJIk 9 6°~ an 25% vochl) 

Ou I volume vasta restfraclies (vol %) 15 -20% 

'J biJ &eO lheoratische beschikbaarhaid van 100% eo gebasaard op een slookwaarda van 10 - 13,5 MJl1tg). Hal 

betrafl hiar da Indicatiave capacileit, da aangavraagde capaclteil is beschreven in H6.3 

In Tabel4.7 zijn, ter indicatie , per lijn de in 2008 verwerkte hoeveelheden afval en de 
hierbij geproduceerde elektrische energie weergegeven: 

Tabel 4.7. Verwerkta afvalhoeveelheid en energieproductie per lijn (2008) 

Verwerkt atval Geproduceerde 

[In lonljaar] ener i8 in MWh] 

liin 1 79.712 62.542 

lijn 2 193.127 130.510 

TOlaal 272.839 193.052 

Stoomketelinstallatie 
De vuurhaard boven het rooster wordt omsloten door watergekoelde pijpwanden die 
onderdeel uitmaken van de stoomketel. 
Het pijpwandgedeelte direct boven de vuurhaard is voorzien van een beschermlaag am 
enerzijds voldoende vuurhaardtemperaluur Ie hand haven en anderzijds de pijpwanden 
Ie beschermen legen de agressieve, reducerende werking van de hete 
verbrandingsgassen. 
Na de vuurhaard kamen de rookgassen in hel convectiegedeelte van de ketel alwaar de 
neg in de rookgassen aanwezjge warmte wordt teruggewonnen. 
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Na het convectiegedeelte van de ketel passeren de rookgassen een 
voedingswatervoorverwarmer (economiser) . 

De stoomketel maakt deel uit van aen water-/stoomsysteem bestaande uit stoomketel, 
stoomturbine/generator, condensor en aen voedingswater-behandelingssysteem. Het 
voedingswater heeft aen temperatuur van 140 °C en wordt via de economiser in de 
stoomdrum van de ketel gepompt. Door middel van natuurlijke circulatie stroomt het 
water door de verdamperpijpen waar het water deels in verzadigde sloom wordt 
omgezet en vervolgens weer terugstroomt naar de stoomdrum. In de stoomdrum 
worden stoom en water van elkaar gescheiden. De stoom wordt vervolgens door de 
oververhitter gevoerd en daar oververhit tot een temperatuur van circa 400 °C bij een 
druk van circa 40 bar. 
Het convectiegedeelte wordt gereinigd met een klopsysteem. Door hel kloppen vall de 
ketelas dat zich tegen de wand van de ketel en op de bundels afzet naar beneden. 
Daamaast dwarrelt een deel van het ketelas , dat zich in het rookgas bevindt, naar 
beneden. Beide stromen worden verzameld in aan de onderkant van de ketel 
aangebrachte trechlers en door een gesloten systeem naar een verzamelsilo 
getransporteerd. Van daaruit wordt de ketelas bij de bodemas gevoegd. 
De ketelwanden kunnen periodiek online worden gereinigd (onldaan worden van aldaar 
neegeslagen stofdelen) door het creeren van gecontroleerde trillingen door middel van 
het in de vuurhaard tot ontbranding brengen van gaswolken. Deze stofdelen worden 
naar de opvangvoorzieningen voor E-filteras (zie hiema) geleld. 

4.4.4 Rookgasreiniging 
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Qua rookgasreinigingssysteem bestaat er verschil tussen lijn 1 en lijn 2. Het 
rookgasreinigingssysteem van lijn 2 bestaat achtereenvolgens uit de volgende 
onderdelen: 
• Elektrofilter 1 ; 
• Sproeidroger; 
• Elektrofilter 2; 
• Tweetraps natte wasser bestaande uit aen zure en neutrale trap; 
• Oagavo; 
• Zuigtrekventilator 1 ; 
• Regavo; 
• DeNO~ - installatie; 
• Adsorptie doekenfilter, 
• Zuigtrekventilator 2; 
• Schoorsteen. 

Het rookgasreinigingssysteem van lijn 1 is niet voorzien van aen sproeidroger en 
elektrofilter 2, voor het averige is het systeem identiek aan dat van lijn 2. 

In onderstaande figuur (Figuur 4.7) is de rookgasreiniging schematisch weergegeven 
met massastromen van het jaar 2008 voor de tijnen 1 en 2. 
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Figuur 4.7 Schematlsche weergave rookgasreinlging (2008) 

Anno 2008 bedraagt de hoeveelheid: 
Bodemas/slakken +ketelas: 66.138 + 4 .560 
Vliegas (filteras): 
Sproeidroogzouten: 
SUb (afhankelijk van ds.-gehalte) 
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= 70.698 tonfJaar 
= 7.866 toni jaar 
- 4.442 ton/jaar 
- 1.836 ton/jaar 
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Elektrofilter 1 
Elektrofilter 1 v81'1Nijdert vliegas uit de rookgassen dal hierin na het verlaten van de ketel 
aanwezig is. Oil gebeurt door met behulp van elektrische stroom een elektrisch veld op 
Ie wekken met behulp van sproei-elektroden. 
De stofdeeltjes worden elektrisch geladen waama zii neerslaan op positief geladen 
platen. Door regelmatig op de platen Ie kloppen komI hel vliegas via trechters in silo's 
terecht. Vanuit deze silo's word! het vliegas tesamen met het inmiddeld bijgevoegde 
ketelas vaor zover die afkomstig is van de online ketelreiniging naar de silo bij de 
Reststoffenverwerkingsinstallatie (RVI, zie paragraaf 4.4.6) overgebracht. 

Sproeidroger 
In de sproeidroger (aileen in lij" 2) word! het afvalwater uit de installatie, afkomstig uit 
beide lijnen, in de rookgassen verdampt. De verdamping van het water heeft tot gevolg 
dat aile zouten worden afgescheiden en tevens wordt het rookgas van lijn 2, die een 
hogere temperatuur heeH dan lijn I , afgekoeld tot circa 170°C. Ongeveer 10% van de 
zouten slaat neer in de sproeidroger. Deze zouten worden via een gesloten systeem 
naar een silo van de RVI getransporteerd. 

Het atvalwater, hoofdzakelijk afkomstig van de wassers van beide lijnen, wordt 
verzameld in een voorraadtank. Eventueel wordt er bedrijfswater toegevoegd, zodat de 
temperatuur van 170°C na de sproeidroger altijd gehaald wordt. Het atvalwater beval 
circa 10 gewichtsprocenten zouten, voomamelijk CaSO •. 2H20 (s) (1 ,5 - 3 
gewichtsprocentenj en CaCI2 (aq) [7-8,5 gewichtsprocentenj. 

De sproeidroger is zo gedimensioneerd dal de verblijHijd van de rookgassen circa dertig 
seconden is teneinde voldoende droging van de zouten te waarborgen. 

De afgescheiden zouten worden naar een breker afgevoerd en vervolgens pneumatisch 
naar een silo van de RVI getransporteerd. Het gesloten transportsysteem en de 
eventueel gebruikte transportlucht worden verwarmd om eventuele verstoppingen, die 
kunnen ontstaan door de hygroscopische eigenschappen van CaCI2, Ie voorkomen. 

Elektrofilter 2 
In het elektrofilter 2 (aileen in lijn 2) wordt de resterende 90% van de zoutdeeltjes 
verwijderd. De manier waarop is vergelijkbaar met de verwijdering van het vliegas in het 
eerste elektrofilter. Ook deze zouten worden naar de AVI (zie paragraaf 4.4.6) 
overgebracht door middel van een gesloten transportsysteem. 

Tweetraps nalte wasser 
De tweetraps naUe wasser ten behoeve van de rookgasreiniging bestaat uit een zure 
wassing en een neutrale wassing die apart hieronder zijn beschreven. Figuren 4.8 en 
4.9 geven respectievelijk de behandeling van het waswater uit de lure wassing en de 
neutrale wassing weer. De lure wassing in de rookgasreiniging verwijderd de lure 
9assen en zware metalen. De neutrale wassing verwijderd hoofdlakelijk SOx. 
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Zure wassing 
Bij de zure wassing worden de zure 9a5sen Hel, HF en relatief vluchtige zware metalen 
uit de rookgassen verwijderd bij aen pH van circa 1. Het rookgas komI in de wasser in 
contact met de vemevelde vloeistof uit de sproeiers. De temperatuur van het rookgas 
zal hierbij dalen tot de verzadigingstemperatuur. Door intensieve menging worden de 
zware metalen, Hel en HF uit het rookgas in de vloeistofdruppels geabsorbeerd. De pH 
van het waswater zal hierdoor dalen, maar word! gecorrigeerd door toevoeging van 
kalksteen. De zuren worden omgezet naar louten. Periodiek word! Ben deel van het 
zure water naar de neutralisatie gevoerd. Na neulralisatie worden de zware melaten met 
behulp van flocculatiemiddelen uit het water verwijderd. Het resterende water wordt 
verdampt in de sproeidroger. In Figuur 4 .8 is de neutralisatie van het waswater van de 
zure wasser schematisch weergegeven. 
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Figuur 4.8 Beschrijving van de neutrallsatle van het waswater ult de zure wasser 

Neutrale wassinq 
De tweede trap bestaat uit een neutrale wassing waarbij zwaveloxiden (SOx) worden 
verwijderd. SOx wordt geabsorbeerd door een vemevelde kalksteensuspensie . 
Regelmatige toevoeging van kalksteensuspensie handhaaft het neutrale milieu. SOx 
reageert met kalksteen tot gips. Uit het waswater van de neutrale trap wordt het gips 
door hydrocyclonen als suspensie verwijderd . De suspensie wordt ingedampt in de 
sproeidroger. Het water uit de cyclonen wordt teruggevoerd naar de neutrale wasser. 
Bovenin de wasser zit een grove en twee 'ijne druppelafscheiders om de 
waterwaterdruppels , die door de rookgassen worden meegenomen, tegen te houden. 
In Figuur 4 .9 is de behandeling van het waswater van de neutrale wasser weergegeven. 
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Figuur 4.9 Behandeling van het waswater uit de neutrate wasser 

..., ..... 
"". 0_· ,. 

-©- .. 

Mocht lijn 2 uit bedrijf zijn dan is de sproeidroger oak uit bedrijf. In een dergelijke 5ituatie 
wordt de suspensie uit de cyclonen (gips) van lijn 1 uitgedraaid met centrifuges en 
afgevoerd naar de RVI (zie paragraaf 4.4.6) dan wei in de toekomst mogelijk voor 
hergebruiksdoeleinden separaat opgeslagen en vervolgens afgevoerd. 

Dagavo 
De Dagavo is een warmtewisselaar waar de rookgassen worden opgewannd, zodat 
condensatie van waterdamp wordt voor1<:omen. Daannee wordt bereikt dat zuren in de 
navolgende stalen rookgaskanalen niet kunnen aplossen en dus nog slechts in 
dampvann aanwezig zijn . Hiennee wordt carrasie voor1<:omen. 

Zuigtrekventilator 1 
De zuigtrekventilator zorgt er door onderdruk voor, dat de straming in het rookgaskanaal 
in stand blijft. Aldus worden drukverliezen van de ketel , elektrofiller 1, de sproeidroger, 
elektrofilter 2, de wasser en van de Dagava gecampenseerd. 

Regavo 
Voorafgaand aan de DeNOx-installatie worden de rookgassen met behulp van een 
rookgaslrookgaswarmtewisselaar (Regavo) op een temperatuur van circa 245°C ~ 
250°C gebracht en vervolgens met behulp van een aardgasgestoolcte brander 
apgewannd tot de voor de katalysatar van de DeNOx-instaliatie benodigde 
bedrijfstemperatuur van 275°C. In de Regavo wordt het rookgas, dat naar de DeNOx-
installatie stroomt, apgewarmd met het rookgas dat de DeNOx-installatie al gepasseerd 
is. Op deze wijze wardt aptimaal gebruik gemaakt van de in de roakgassen aanwezige 
restwarmte. Om lekkage van niet gezuiverde rookgassen naar de schone rookgassen te 
voorkomen is een sperluchtventilator in de Regavo geinstaJleerd. De te hanteren 
temperatuurgebieden kennen een zekere bandbreedte teneinde te kunnen anticiperen 
op het functianeren van de katalysatar. 
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DeNO.-installatie 
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In de OeNO.-installalie worden onder toevoeging van ammonia en met behulp van aen 
katalysator NOx-verbindingen uit de rookgassen omgezet in zuivere stikstof en 
waterdamp. De ammoniadosering wordt gestuurd op basis van NOli. metingen. Per mol 
N02 word! ongeveer 1 mol NH3 toegevoegd, er word! gebruik gemaakt van 24,5% 
ammoniakwater. De dosering wordt bepaald door de NO.-concentratie voor de Regavo, 
de NO.-concentratie in de schoorsteen en het rookgasdebiet. De rookgassen worden na 
de reactor gekoeld in de Regavo. 

Adsorptiedoekenfilter 
In het adsorptiedoekenfilter worden organische bestanddelen (voomamelijk dioxines en 
turanen). de laatsle zware metalen en eventueel resterende 802., HCI en HF uit he! 
rookgas verwijderd. In het kanaal v66r het doekenfilter word! adsorptiemiddel 
(adsorbens: een mengsel van Ca(OHh en ac!ieve bruinkooVcokes) toegevoegd. De 
organische bestanddelen en zware metalen binden zich aan het actieve kooL Resten 
van de zuren gaan een chemische reactie aan met Ca(OH)2' Oit is echter een 
neveneffect van Ca{OH)2' Het hoofddoel is inertiseren om brand· of explosiegevaar te 
voorkomen. De dose ring van adsorbens vindt plaats na een statische mixer. De 
statische mixer zorgt voor een goede verdeling van het adsorbens in het rookgas. De 
afscheiding van verontreinigingen vindt plaats in de filterkoek op de filterdoeken . 

Het verontreinigde adsorbens wordt van het doekenfilter verwijderd door 
drukluchtstoten. Het verontreinigde adsorbens vall in de trechters aan de onderzijde van 
de installatie en wordt in de recirculaatsilo gebracht. Het reinigen vindt continu plaats en 
wordt geregeld aan de hand van een drukverschilmeting. Er wordt continu een klein 
gedeelte van het adsorbens (circa 1/50 deel, ook weI aangeduid als contaminaat) vanuit 
de recirculaatsilo direct worden verzonden als kalksteen naar de zure wasser. Als 
attematief kan het via de contaminaatsito gaan. Het grootste gedeelte van het 
adsorbens wordt weer in de rookgasstroom gebracht. 

Zuigtrekventilator 2 
De zuigtrekventHator zorgt er door onderdruk voor, dat de stroming in het rookgaskanaal 
in stand blijft om de drukverliezen te compenseren van de DeNox en he! doekenfilter. 
Daamaast garandeert deze zuigtrekventitator, tezamen met de onderdruk van de 
schoorsteen (trek) en de hoge temperaluur van de rookgassen , de stroming in de 
schoorsteen. 

Schoorsteen 
De rookgassen worden via een 80 m hoge schoorsteen afgevoerd. Het op de 
binnenwand van de schoorsteen eventueel gevormde condens wordt opgevangen in 
een condensaaUank. 

Hulpstoffenverbruik 
In Figuur 4.1 0 is het verloop van de gebruikte grondstoffen tussen 2003 en 2008 
weergegeven. 
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Figuur 4.10 Verloop gebruilcte grondstoffenlhulpstoffen 2003-2008 
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Het gebruik van ijzerchloride in de afvalwaterbehandelingsinslallatie (neutralisatie) is 
verhoogd met 167% ten opzichte van 2007 (van 450 liter naar 1200 liter) . Voor de 
binding van de zware metalen wordt o.a. ijzerchloride toegevoegd. IJzerchloride zorgt 
voor aen versnelde binding van de zware metalen en gaeft de slibvlokken aen grotere 
massa waardoor de vlokken sneller bezinken. Gelet op de atvalwaterstroom, die word! 
behandeld (38.560 m3) is deze verhoging zeer gering. IJzerchloride is redelijk 
onschuldig. Het is wei aen vrij geconcentreerde stof en bij lazing van afvalwater komi er 
indirect chloride in het milieu terecht. 

De verhoging van het kalksteenmeel is veroorzaakt door het continu vollast draaien van 
de RGR·installatie. Oit kan samenhangen met de toename van het gebruik van 
kalkhydraat voor de neutralisatie van het waswater. Onderzoek hiemaar heeft 
uitgewezen dat dit samenhangt met de veranderende samenstelling van het afval. 
Finamin wordt gebruikt voor de conditionering van het ketelwater en het stoomci rcuit. 

Hierbij wordt nog vermeld dat voomamelijk effluent van de aanpalende RWZI wordt 
ingezet als bedrijfswater in de rookgasreiniging. Wanneer dit niet mogelijk is wordt 
gronciwater toegepast. 
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4.4.5 Opslag en bewerKen van AVI·bodemas 
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Om bodemas uit de vernrandingsketel af te kunnen zeUen, moet het worden 
voorbehandeld. De behandeling vindt plaats in het slakkendepot.. 

Opsla9 
ARN B.V. slaat het mengsel van bodemas en ketelas (hiema aangeduid als 'slakken') 
op in een separaat slakkendepot, dat gesitueerd is in het Tussengebied-Midden. Dit 
terreingedeelte is oorspronkelijk als stortcompartiment ingericht. Voor de opslag van ta 
bewerken slakken, het opwerken van de slakken alsmede van uit slakken 
geproduceerde secundaire bouwstof (het gerede product) gebruikt ARN de gehele 
oppervlakte van dat oorspronkelijke stortcompartiment. Het is conform het Stortbesluit 
ingericht maar functioneert nu ten behoeve van een activiteit waarop het NRB van 
toepassing is. Bodembeschermende maatregelen als voorgeschreven in het Stortbesluit 
zijn van een hoger niveau of tenminste gelljk aan de elsen van de NRB. 
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Bewerken 
Periodiek worden de vrijkomende slakken in dit depot met een mabiele installatie 
bewerkt. Het bewerken bestaat uit breken, ontijzeren en afzeven. Bij deze bewerking 
kamen driB stromen vrij : 
• AV1·bodemas 0 tot 40 mm (zeeffractie) : gereed product dat extern wordt afgezet in 

grootschalige wegenbouwprojecten; 
• schroot (ferro en non-ferro): wordt extern afgezet Yoor hergebruik; 
• overkorrel (> 40 mm): wordt nogmaals gebroken tot een afmeting van 0 tot 40 mm. 

Oil restant wordt ingezet in wegenbouwkundige werken. Deze wordt opgeslagen en 
batchgewijs afgevoerd. 

Daamaast komI bij de opwerking van de AVI-slakkenlketelas een residu vrij , die 
oorspronkelijk werd afgevoerd naar de eigen breker- en scheidingsinstallatie (8SI). Oit 
residu betreft circa 1,5% (900 ton per jaar) van de slakken en wordt aangeduid als 
~onverbrand" . In het onverbrand bevinden zich componenten die feitelijk niet te 
verbranden zijn, maar door hun aard en hoedanigheid via de 8S1 wei in de ROF-fractie 
terechtkomen. Oeze AOF-fractie werd voorheen opnieuw naar de AVI afgevoerd met de 
intentie om alsnog verbrand te worden. Omdat deze fractle niet ta verbranden is, kwam 
het vervolgans opnieuw bij de slakken terecht. ARN wilde aan deze vicieuze cirkel een 
einde maken door deze afvalstroom af te buigen naar de stortplaats. In de beschikking 
van 29 september 2009 is toestemming gegeven om deze stroom als 'technisch niet te 
verbranden afval' vanuit de slakkenbewerking (op loeatie Tussengebied midden) naar 
de eigen stortplaats af te voeren. 

Oit residu is een reststof zoals bedoeld in sectorplan 1 van het LAP. Oit sectorplan heeft 
als minimumstandaard dat reststoffen die minder dan 5% van de ingangshoeveelheid 
bedragen gestort mogen worden. Oaarmee voldoet het storten van de residu aan het 
LAP. 

ARN verwerkt per jaar ca. 75.000 ton. Hierbij komt 900 ton residu vrij die als technisch 
niet te verbranden afval wordt afgevoerd naar de stortplaats. Oaamaast komt er +/-
5400 ton ferro en non-ferro vrij die wordt afgevoerd naar exteme verwerkers. 
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4.4.6 Reststoffenverweli<.inginstaliatie (RVI) 
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In de reststoffenverwerkingsinstatiatie (RVI) worden de residuen v9rwerkt die vrijkomen 
bij de reiniging van de rookgassen in de rookgasreinigingsinstallatie. 

De RVI is dermate flexibel van uitvoering, dat aile stappen al dan niet in de beschreven 
volgorde of separaat, onder bijvoeging van vocht dan wei als droge componenten, en 
met aile denkbare mengverhoudingen van de afzonderlijke componenten als dan niet 
onder bijvoeging van extra bindmiddel blijkt te kunnen functioneren. 
De te verwerken residuen worden separaat opgeslagen in silo's of buffertanks. De 
opslag haeft aen buffercapaciteit van vier dagen. 

In een menger worden rookgasreinigingsresiduen batch-gewijs homogeen gemengd, na 
voorafgaand te zijn gewogen. De mengverhouding an waterdosering zijn gebaseerd op 
onderzoek en praktijkervaring en kunnen derhalve voortdurend varieren. Het mengsel 
werd tot voor kort direct na menging opgeslagen in vloeistofdichte big bags. Voor het 
vullen van een big bag wordt de big bag gekoppeld aan de vulleiding van de 
menginstallatie. 

Door het mangen van vliegas, neutralisatieslib, mengzouten en water ontstaat een 
massief steenachtig product en wordt voorkomen dat de makkelijk oplosbare 
mengzouten in het percolaat van de stortplaats terechtkomen. De vliegas heeft in dit 
proces een bindende (cementerende) werking waardoor de schadelijke stoffen 
gedeeltelijk geimmobiliseerd worden. Vliegas maakt het gebruik van cement overbodig. 
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Met in9an9 van 17 juli 2009 magen gevaarlijke afvalstoffen enkel worden gestort 
wanneer deze aan sindsdien geldende uitloognormen valdoen. Oit impliceert dat de 
rookgasreinigingsresiduen enkel worden verwerkt in de eigen RVI en als immobilisaat 
worden geborgen in de eigen C2-deponie indien aan dan geldende uitloognorrnen wordt 
voldaan. Oat leidt ertee dat taldat het immobilisatieproces adequaat is aangepast door 
middel van het meedoseren van extra, van elders Ie betrekken bindmiddel,en de zoute 
rookgasreinigingsresiduen naar een exteme bestemming meeten worden afgevoerd. 

In de RVI is een voorziening opgenomen om de rookgasreinigingsresiduen vanuit de 
opslagvoorzieningen separaat af Ie kunnen voeren. De opslag heeft een buffercapaciteit 
van vier dagen. Oit impliceert (indien en voor zover de immobilisatie in de RVI
teneinde het immobilisaat te storten op de eigen stortplaats - niet aan de daaraan te 
stellen criteria voldoet) dat er frequent rookgasreinigingsresiduen vanuit deze 
opslagsilo's ter verwerking naar elders moet worden afgevoerd. 

De capaciteit van de RVI wordt primair ingezet voor het immobiliseren van eigen 
rookgasreinigingsresiduen en is ruimschoots toereikend om op jaarbasis de vrijkomende 
ca. 17.000 ton eigen rookgasreinlgingsresiduen te verwerken. Oaar waar de RVI 
overcapaciteit heeft, wenst ARN die te benutten om ermee soortgelijke 
rookgasreiniginsgresiduen van derden te immobiliseren tot een zodanige 
uitloogkarakteristiek dat de gerealiseerde 'monoliet' gestort mag worden. 

4.4.7 Energieproductie 
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Binnen de verbrandingsinstallatie van ARN wordt via stoomproductie energie 
geproduceerd. Deze energiedrager wordt als voIgt benut: 

aaa 
.OYAL HAII:O ••• C 

• de stoom uit de AVI worcH met behulp van aen stoomturoine omgezet in elektriciteit; 
• restwarmte uit de AVI wordt geleverd aan de RWZI; 
• warmte van de roosterkoeling wordt gebruikt voor kantoorverwanning. 

De door de stoomketet geproduceerde stoom wordt naar aen stoomturbine gevoerd. De 
door de expansie in de turbine vrijkomende energie wordt in de, direct aan de 
stoomturoine gekoppelde, generator omgezet in elektriciteit. De geexpandeerde stoom 
condenseert in een condensor. 

Na de condensor wordt het condensaat via aen voedingswatervoorwarm· en 
ontgassysteem door middel van ketelvoedingswaterpompen op de gewenste druk en 
temperatuur via de economiser weer aan de ketel toegevoerd. 
De door de generator opgewekte elektriciteit wordt aan het openbare 10 kV net 
toegevoerd. Voor het voeden van het eigen bedrijf zijn transformatoren geTnstalleerd. 
Voor noodsituaties met betrekking tot de stroomvoorziening zijn dieselgeneratoren 
aanwezig. 

Tijdens het energie omzeUingsproces treden !ekverliezen op in het water
/stoomsysteem, die met gedeminera!iseerd water wordt aangevuld. Voor de demi
installatie en ten behoeve van het conditioneren van het voedings- en kelelwater worden 
de daarvoor geeigende chemicalien gebruikt. Het verbruik hiervan is recent fors 
gereduceercl doordat er opslagvoorzieningen zijn gerealiseerd teneinde tijdens een stop 
het demiwater Ie kunnen opslaan. Hiermee wordt het moeten aanmaken en aanvoeren 
van nieuw demiwater grotendeels voorkomen. Tabe!4.8 toont de verwerkte 
afvalhoeveelheid in 2008 en de geproduceerde elektrische energie. 

Tabel 4.8: Verwerkt a lval en energieproduct ie per liln (2008) 

Verwerkt aNal Geproduceerde 

De resterende warmte zal zaveel mogelijk worden aangewend voor exteme 
warmtelevering. In dit verband is eind 2000 een project gerealiseerd waarbij 
warmtelevering plaatsvindt aan de bij het Waterschap Rivieren!and (WSR) in beheer 
zijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie Ie Weurt gelegen naast ARN (zie Figuur 4.11). De 
RWZI gebruikt de warmte am de beluchtingbassins enkele graden op te warmen. 
Hiermee is een eventuee! tijde!ijk tekort aan koelcapaciteit bij ARN ondervangen. De 
aanwezige luchtkoelers blijven evenwel stand by am in geval van een storing en bij 
hogere omgevingstemperaturen als achtervang te kunnen fungeren . Hoe groat het 
effect van de warmtelevering is op verbrandingscapaciteit en energieopwekking is 
afhankelijk van de variatte in de omgevingstemperatuur en laat zich am die reden niet 
kwantificeren. 
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Figuur 4.11 Schema warmte-uitwissellng 
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De resultaten met betrekking tot energieopwekking uit 2008 zijn weergegeven in Tabel 
4.9. 
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TabeI4.9: Kentallen van de energitH>pwekking (2008) 
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Figuur 4.12: Energiebalans van de inrichting (2008) 
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In relatie met de Europese richtlijn Afvalstoffen is aan ARN onlangs door de minister van 
VROM de zogenaamde R1-status verleend. De R1-status geeft aan dat de verwerking 
van afval binnen de betreffende inrichting kan worden aangemerkt als nuttige 
toepassing (Recovery, conform de hierarchische ladder van afvalverwerking (zie 
hoofdstuk 3». De gestelde eis voor verbrandingsinstallaties is dat het energetisch 
rendement, bepaald volgens de voorgeschreven rekenformule, voor bestaande 
installaties een waarde van 0,60 haalt of overstijgt. Door Sentemovem is voor ARN een 
waarde van 0,67 bepaald, op basis waarvan ARN dus de R1 -status heeft verkregen. 
Voor ARN is het verkrijgen van deze status van belang, omdat hiermee: 

a. wordt aangetoond dat ARN het afval verwerkt met nuttige toepassing en 
b. het voor ARN makkelijker wordt afval aan Ie trekken. 
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4.4.8 Gebruik reststoffen 
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Tijdens het in de voorafgaande paragrafen beschreven verbrandings- en rookgasreini
gingsproces komen diverse scorten reststoffen vrij . ARN streett naar een verlaging van 
de kwantiteit en een verhoging van de kwaliteit van deze reststoffen, opdat deze nuttig 
kunnen worden gebruikt. 

Bij het gebruik van producten wordt onderscheid gemaakt tussen: 
• 'afvalstoffen': afvalstoffen die door derden worden aangeboden ter velWerking door 

ARN ' • 
• 'reststoffen': stoffen die vrijkomen nadat de afvalstoffen zijn be- of verwerkt door 

ARN (indusief afvalwater) . 
Ten aanzien van de afvoervan reststoffen die niet kunnen worden hergebruiktlnuttig 
toegepast, wordt velWezen naar de paragraaf over Op- en overslag van afvalstromen. 
Hiema is de loepassing van reststoffen uit de AVI beschreven. 

Reststoffen 
Bij ARN komen de volgende restsloffen vrij bij de AVI die voor nuttige toepassing in 
aanmerking komen: 
1. slakken en ketelas opgewerkt tot secundaire bouwslof; 
2. metaalafval; 
3. vliegas (het filterstof uit het E-filter); 
4. verontreinigd adsorptiemiddel (afkomstig van het doekenfilter); 
5. gips (afkomstig van de neutrale wasser); 
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6. louten (afkomstig van de sproeidroger) ; 
7. filtarkoek (afkomstig van nautralisatie); 
8. slib. 

Ad. 1. Siakken 
ARN slaat de afvalverbrandingsslakken op in een depot. De aanwezige 
bodembeschermende voorzieningen zjin eerder al als adequaat gekwalificeerd. 
Periodiek worden de vrijkomende slakken in dit depot met aen mabiele installatie 
bewerkt. Het bewerken bestaat uit breken, ontijzeren en afzeven. 
Bij deze bewerking kamen drie stromen vrij : 
• AVI·bodemas 0 tot 40 mm (granulaat) : gareed product dat grotendeels extern wordt 

afgezet in grootschalige wegenbouwprojecten en voor het averige nuttig wordt 
toegepast (als v8rvanging van andere bouwstoffen) op de eigen stortplaats; 

• schroot (ferro en non-ferro): wordt extern afgezet voor nuttige toepassing; 
• overkorrel (> 40 mm): wordt nogmaals gebroken tot een afmeting van 0 tot 40 mm. 

Dit restant wordt ingeze! in wegenbouwkundige werken. 
• technisch niet te verbranden residu . Dit wordt gestort. 

Ad. 2. Metaalalval 
Tijdens de voorsortering in de ontvangsthal wordt grof ijzer uit het afval verwijderd. 
Tijdens de bewerking van afval door de brekerlscheidingsinstallatie voor huishoudelijk 
afval ,in de shredders, tijdens het grof voorsorteren en tijdens de slakkenopwerking 
worden metaalstromen afgescheiden. Het metaal (ferro en non-ferro) wordt extern 
afgezet voor hergebruik 

Ad. 3 Vliegas 
In het (recente) verleden is het vliegas gebruikt in de reststoffenverwerkingsinstallatie 
(RVI) en mel niet herbruikbare AVI-restsloffen gemengd. Aldus onlslaa! een uitgehard, 
gei"mmobiliseerd eindproduct da! zonder problemen in de C2-deponie kon worden 
geborgen. Vliegas maakle het gebruik van cement als verhardingsmiddel overbodig en 
hel gebruik was derhalve een vorm van nuttige toepassing. Ais gevolg van 
veranderende regelgeving is deze toepassing in de huidige vorm sedert 17 juli 2009 niet 
(anger loegestaan. Zodra word! voldaan aan de regelgeving met betrekking tot ui!logen, 
wil ARN het vliegas weer op deze manier inzetten. 

Ad. 4. Adsorptiemiddel 
Het veronlreinigd adsorptiemiddel dal afkomstig is van hel doekfilter wordt als zuur
neutralise rend middel ingezet in de eigen zure wassers van de verbrandingsinstallatie . 

Ad. 5·7 Mengzouten, gips, filterkoek 
Voor zover voor deze sloffen geen mogelijkheden voor nuttige toepassing bestaan, 
werden ze tot voor kort ge"immobiliseerd in de AVI en geborgen in de C2-deponie. 

Vooralsnog zijn er geen alternatieve afzetmogelijkheden van zowel vliegas als 
rookgasreinigingsresidu voorhanden die economische en milieutechnische voordelen 
opleveren. Integendeel, als gevolg van de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving 
(Besluit aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen) dienen deze afvalstoffen vooralsnog 
naar stortplaatsen elders (in binnen- of buitenland) Ie worden afgevoerd. De AVI
infrastructuur werd ten behoeve van deze afvoer naar externe bestemmingen c.q. voor 
verdergaande opwerking aangepast. 

Deflnitief rapport - 71 . 
9V4717.01lAOOO3INijml 

16juli 2010 

I 



000 
c e g 
000 

. OYAL H .... O.UNG 

De intentie bestaat om extern aan Ie (laten) tonen dal immobilisatie volgens de nieuwe 
regelgeving mogeJijk is, door toevoeging van extra bindmiddelen. Indien en zodra dal 
afdoende is aangetoond, zal de RVI- al dan niet in gemodificeerde vorm - weer in 
gebruik genomen gaan worden. De verwachting is dal in 2010 aan het gestelde in de 
alsdan gewijzigde Ministeriele regeling Acceptatie van gevaarlijke afvalstoffen op 
stortplaatsen kan voldoen. 

Ad. 8. Slib 
De bedoelde slibben onlslaat tijdens het eigan BWZI proces. Nadal dit BWZI-slib door 
bezinking en/of mechanische ontwatering is ingedikt, wordt het in de IBT-installatie 
meegedroogd met het aldaar Ie dragen huishoudelijk reslafval en vergelijkbaar 
bedrijfsafval 

4.4.9 Afvalwaterbehandeling 

I 
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Ten aanzien van de afvalwaterbehandeling van ARN kunnen diverse (afval-) 
waterstromen worden onderscheiden. 

8WZI 
ARN beschikt over een aerobe biologische waterzuiveringsinstatlatie (8WZI). In de 
instatlatie worden de volgende waterstromen voorgezuiverd voordat lozing op de 
naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstatlatie van Waterschap Rivierenland plaatsvindt 
(niet limitatief) : 
a. hemelwater, afkomstig van het terrein van de AVI ; 
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afvalenergiecentrale 

b. bedrijfsatvalwater, afkomstig van de afvalverbrandingsinstallatie, bestaande uit: 
1. afvalwater, dat vrijkomt bij rein iging en onderhoud; 
2. regeneratiewater van de demineralisatie-installatie; 
3. spuiwater van de ketels ; 
4. afvalwater van de rookgasreiniging; 

C. condenswater en percolatiewater afkomstig van de IST-installatie 
d. condenswater en parcolatlewater afkomstig van de vergistings- en 

nacomposteringsinstaliatie; 
e. regenwater dat op de gestorte afvalstoffen is gevallen alsmede uitlekwater van 

vochtig geslort maleriaal (parcolatlewater), alsmede terreinwater, afkomstig van het 
terrein voor de opslag van AVI-slakken; 

f. regenwater en uitlekwater (parcola1lewater), afkomstig van aen apart ingericht 
compartiment van de stortplaats, waar uitsluitend C·2 afvalstoffen en daarmee qua 
samenstetting en uittooggedrag vergetijkbare afvalstoffen mogen worden 
opgeslagen; 

g. huishoudelijk afvatwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen in het kantoor, 
de keuken en de bedrijfsgebouwen; 

h. bedrijfsafvalwater, afkomstig van (bijvoorbeetd) het uitwendig schoonmaken van het 
materiee! ; 

i. taboratorium afvatwater. 

Het effluent wordt opgeslagen in het verzamelbassin 'eindlozing' atvorens te worden 
afgevoerd naar de zuivering van het Waterschap. 

Fysischlchemische zuiveringsinstallatie 
ARN beschikt daamaast over een fysisch/chemische zuiveringsinstallatie voor de 
behandeling van de atvalwaterstromen die vrijkomen bij wassing van de rookgassen uit 
verbrandingsinstaltatie . Het effluent van deze zuivering wordt verdampt in de 
sproeidroger van lijn 2. Aileen bij langdurige stilstand van lijn 2 wordt dit water geloosd 
op de zuiveringsinstattatie van het WSR. 

Niet verontreinigende waterstromen 
De volgende schone waterstromen worden door ARN direct geloosd op het 
oppervlaktewater (omringende sloot) (niet limitatlet): 
• niet gecontamineerd water van de stortplaats (run·off water); 
• hemelwater van de daken; 
• hemelwatervan het ingerichte. nag niet in gebruik genomen stortcompartiment 10C; 
• hemelwater van verhard oppervlak dat niet met afvalstoffen in aanraking is geweest. 

De opslag en bewerkingslocatie voor AVI slakken is voorzien van een eigen 
afwateringsinfrastructuur. De neerslag op dit terreingedeelte wordt afgevoerd naar een 
daartoe gerealiseerd bassin. Het water uil dit bassin wordt gebruikl ten behoeve van de 
stofbestrijding op dit terrein (sproeien en vernevelen) . Alteen wanneer de hoeveelheid 
water in dit bassin en bepaald niveau overstijgt, wordt er automatisch een 
nageschakelde pomp geactiveerd waarmee dit overtollige water naar de BWZI wordt 
gepompt. 

Capaciteiten 
Op jaarbasis worden globaal de volgende hoeveelheden geloosd: 
• vanuit het verzamelbassin 'elndlozing' maximaal circa 120.000 m3; 

• rechtstreeks op het oppervlaktewater maximaal circa 50.000 m3
. 
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Ontwateringscontainer 
T ijdens de reinigingsactiviteiten op het terrein wordt gebruikgemaakt van 
zuigperswagens (kotkenzuigers). Deze plegen de te verwijderen afvalstoffen met aan 
hoeveelheid water op te nemen. Gevolg hiervan is dat de inhoud van een dergelijke 
zuigperswagen een zeer vochtige afvatstof betreft. Te nat om te worden gestort of 
verbrand. Ontwatering ligt daarom in de rede . In omvang gazien komt het merendeel 
van de afvalstoffen vrij tijdens het uitvaeren van stops voor groot onderhoud. 
Hoewel het beleid erop gericht is geen Qverrnatig water te {doen} gebruiken kan dit niet 
helemaal voorkomen worden. Enig a/ternalief vormt het ontwateren onder invloed van 
gravitatiekracht alvorens de resterende vaste stol te verwerken. Wanneer het restant 
een droge stol percentage van meer dan 35 % heeft, wordt het gestort, anders wordt het 
uitgespreid over de Ie verbranden afvalstoffen in de bunker. De waterfractie wordt 
geloosd op het eigen riool en aldus afgevoerd naar de eigen biologische waterzuivering 
(BWZI). 

Ontvangsl en opslag van chemicalien 

In Tabel4.9 is ter indicatie een overzichl opgenomen van de relevante 
procesonderdelen waar hulpstoffen, inclusief chemicalien, ingeze! worden alsmede het 
verbruik in 2008. Voor het lossen van hulpsloffen en chemicalien geld! een interne 
procedure, die onderdeel is van het Handboek Milieuzorg ARN. 
De vaten/tanksletc. van de onderhoudsdienst en de Iralo's zijn builen beschouwing 
gelaten. 

Tabe14.9 Ovarzichl verbruikta hulpslotfen en chamicaliiin (toelichting) 

Hulpstotfenl Verbruik 

~ ..-... 
GaSO/ie (ml) 

Gasolie (m3) 

Aardgas (ml) 

Propean (kg) 

Ammonia (m-') 

Kalksleenmeel (Ion) 

Adsorbens (Ion) 

Kalkhydraal (ton) 

Polyeleklrolie l (kg) 

TMT (kg) 

Trinatriumloslaal (kg) 

Finamin (I) 
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Hulpstoffenl 

chemlcaliin 

Adlpinezuur (kg) 

IJzerchloride (I) 

Zoutzuur (ro') 

Natronloog (m3) 

ChlOOrbleekloog (I) 

Terpenline ~) 

Wasbanzine (I) 

Acelon (I) 

Thinner (I) 

A~F(I) 

Ace een (I: 

Forz-bindmiddel 

Verlrager 

Verbrulk 
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Aile stoffen worden apart opgeslagen, waarbij door de toepassing van vloeistofdichte of 
vloeistofkerende vloeren en Qverslagvoorzieningen voorkomen zal worden dat bodem of 
oppervlaktewater worden verontreinigd. De aanvoer, opslag, het gebruik en de afveer 
van de toegepaste chemicalien zal worden uitgevoerd conform de geldende regels. 

Ammonia (24,5% oplossing in water) en gasolie zijn de enige van de gebruikte 
chemicalien c.q. monstemamegassen die moeten worden getoetst aan het Besluit 
risico's zware ongevallen 1999 (BRlO'99). 

Ammonia 
Voor het lossen van ammonia is een aparte vloeistofdichte losplaats ingericht, die is 
omgeven door vloeistofdichte goot. Aegenwater en/of gemorste ammonia lopen via de 
goot en via een pijp naar de vloeislofopvangbak in de hoek van het ammoniagebouw. 
Deze vloeistofopvangbak heeft een niveaumeter. Ais de vloeistof een 
bepaaldelingestelde waarde bereikt, geeft het systeem een alarm . Operations start dan 
een pomp ter plaatse. Met een afzuigpomp pompt men de in de put verzamelde 
vloeistof naar de lekkagetank. Boven de losplaats is een afdak aanwezig. 

Voor de opslag van ammonia zijn 2 doseertanks aanwezig met ieder een inhoud van 25 
m3. Aile tanks staan inpandig. Naast de opslagtanks is een lekkagetank aanwezig (25 
m3) voor het opvangen van water en het tijdelijk bergen van ammonia tijdens keuringen 
van de vaten. De opslaghoeveelheid van 50 m3 (ca. 35 ton) is lager dan lage 
drempelwaarde van BAlD (=100 ton). Daarmee is de inrichting van AAN niet BAlD
plichtig. 

Transport van ammonia vindt plaats in daartoe bestemde bovengrondse AVS-Ieidingen. 
leidingen zijn zo aangebracht, dal ze geen krachten opnemen ten gevolge van andere 
conslructies. leidingen zijn voldoende beschermd tegen uitwendige corrosie. 
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Ondersteuningen zijn zodanig geconslrueerd, dal ter plaatse van de ondersteuning 
corrosie van de pijpleiding zoveel mogelijk word! voorkomen. Flenzen zijn aUeen daar 
waar nodig toegepast. 

Gasolie. smeenniddelen en vetten 
• Opslag van gasolie vindt plaats in tanks die zjin ujtgevoard conform PGS 

(buitenopslag van K3-producten). Intern transport van gasolie vind! plaats via 
pompen en aen ondergronds leidingensysteem in aen dubbelwandige kunststofbuis 
met lekdetectie. 

• Aanvoer van olien en vetten geschiedt per vrachtauto naar behoefte. De producten 
zjin verpakt in vaten, "jerrycans" en blikken. Intern transport van deze producten 
vindt plaats in de verpakking of deelverpakkingen. 

• De olie- en vetproducten worden opgeslagen overeenkomstig PGS 15. In de 
opslagruimte wordt - boven een opvangbak - olie uit de vaten getapt om oliespuiten 
en dergelijke te vullen. 

De totale opslag is vee I kleiner dan 2.500 ton en daarmee lager dan lage 
drempelwaarde BRZO dus niet BRZO-plichtig. 

Table 4.10 Overzlcht bovengrondse op51agfaciliteiten ga50lie, oliiin, vetten en veri 

Product 

Bovengrondse tank 

Bovsngrondse tanks 

SrTIfHiIfflIiddelen en vetten 

8randbare vJoeistoffen in kleine 

verpakkingen: Thinner, filtercteaning, 

ontvetters, verf, spuitbussen, ~jmen, 
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Aanvoer Aangevraagde 

drums 2 l( 100 Ilr 

1 m' 

drums 2 K 200 m' 

Bulk lKllm' 

Drums en blikken 5 m' 

Verpakkingen T olaal t 50 Ilr 

Lacatie 

Opslagconlainer biJ 

Turbinehuis liln 1 

Opslagfac:ilileil in 

tectvlisch magaziln 
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Inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, procesbeheersing, onderhoud, mmeuzorg en registratie 

Bedrijfsvoering (in en uil bedrijf gaan) 
De installatie zal zo veel mogelijk volcontinu in bedrijf zijn. Oit verandert njet naar 
aanleiding van de voorgenomen activiteit. Voor onderhoud en revisiestops wordt de 
huidige onderhouds- en revisieprogramma gehanteerd. Voor de technische 
beschikbaarheid van de installatie wordt uitgegaan van nominaal circa 8.000 uur in een 
periode van een jaar. 

Veor de benodigde opstart- en stopprocedures wordt als betangrijk criterium 
gehanteerd, dat: 
• Starten plaats vindt van achleren naar voren; 
• Stoppen van voren naar achleren. 

Oat wit zeggen, dat veor aen installatiedeel in bedrijf genomen wordt, de benodigde 
achterliggende voorzieningen reeds bedrijfsgereed zijn en omgekeerd bij stoppen deze 
onderdelen bedrijfsgereed blijven totdat de installatie definitiet is gestopt. Daarmee 
worden ongewenste bedrijfssituaties, die een nadelige invloed op het milieu zouden 
hebben, voork6men. 

20 dient bij starten de rookgasreinigingsinstallatie bedrijfsgereed te zijn , alvorens 
brandstof in de verbrandingseenheid wordt gedoseerd en blijtt bi] stoppen de 
rookgasreiniging in bedrijf totdat de verbranding is gestopt. 

Tijdens het opstarten van de verbrandingstijnen wordt gebruik gemaakt van goed 
brandbaar afval (RDF) atkomstig van de 1ST (Integral Biological Treatment) of BSI 
(Brekerl scheidingsinstallatie), Dit atval heeft een extra hoge verbrandingswaarde, 
waardoor de installatie hier goed mee kan worden opgestart. Wanneer de temperatuur 
in de vuurhaard een waarde van boven de 850°C bereikt, wordt het overige atval 
gedoseerd op het rooster. Op het moment dat het gasdebiet en de temperatuur na de 
ketel de gewenste waarde hebben bereikt worden de chemicalien in de rookgasreiniging 
toegevoerd. 

In paragraaf 2.6 van de bijlage in het Bva staat dat: Indien tijdens het op- en 
afstookbedrijf geen atvalstoffen waarop dit besluit van toepassing is, worden verbrand er 
geen emissie-eisen gelden. Omdat ARN tijdens het opstoken van de installaties wei 
gebruik maakt van atval geldt het Bva ook tijdens opstookbedrijf . 

Bediening, registratie bedrijfsgegevens 
De installatie wordt geregeld en bestuurd vanuit een meet- en regelkamer, waarin de 
noodzaketijke metingen, regelingen en beveiligingen zijn ondergebracht. Bediening vindt 
plaats in ploegendienst. Aile essentiele procesgegevens worden in een centraal 
computersysteem opgeslagen en verwerkt. Dit geldt ook voor de registratie van de 
kwaliteit van de rookgassen. 

Procesregeling en -besturing 
De installatie wordt zodanig bedreven, dat aan aile drie hoofdvoorwaarden voldaan 
wordt die van belang zijn voor een goed en volledig verbrandingsproces, namelijk: 
• Voldoende hoge temperatuur (>850°C); 
• Voldoende verblijftijd in de uitbrandzone (>2 seconden); 
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• Voldoende turbulentie in de vuurhaard , waardoor geen gebieden ontstaan met 
afwijkende hoge of lage temperaturen en zuurstofgehalten, die de uitbrand nadelig 
beinvloeden. Dil wordt bepaald door het gebruik van temperatuurmeters op 
verschitlende locaties in de uitbrandzone. 

Het gehele verbrandingsproces wordt gecontroleerd door een procescomputer. die de 
installatie bestuurt. Primair wordt gestuurd op de energieproductie , gebaseerd op de 
geproduceerde hoeveelheid sloom. Hiermee wordt automatisch de brandstoftoevoer 
gestuurd. 

De hoeveelheid Ie produceren energie wordt ingesteld op de procescomputer. De 
hoeveelheid geproduceerde energie wordt continu gemeten aan de hand van de 
hoeveelheid geproduceerde stoom, zodat de thermische belasting van het systeem 
bekend is. Indien de actuele thermische belasting afwijlct van het setpoint zal de 
heeveelheid toegevoerde brandstof dusdanig vermeerderd of verminderd worden, dat 
de ingestelde Ihermische belasting bereikt wordt. Oil alles vindt plaats via een 
automatisch systeem. 

Naast deze primaire besturing op thermisch vermogen word! ook gestuurd op de 
vuurhaardtempera!uur (minimaaI850"C) en op het zuurstofgehalte in de rookgassen . 

In de praktijk word! er aangestuurd op een luchlovermaat van 1.6 in het 
verorandingsproces om Ie allen Iljde de veroranding van koolwaterstoffen, 
koolmonoxide en persistente koolwaterstofveroindingen zoals dioxinen zeker Ie stellen 
(ofwel het realiseren van een goede uitbrand van de rookgassen). 

Aigemeen onderhoud en revisie 
ARN B.V. ondemoudt, beheert en reinigt haar installalies, gebouwen en terreinen 
zodanig da! onnodige milieuverontreiniging wordt voorkomen en installaties en 
gebouwen voortdurend in goede technische staat van onderhoud verkeren. Het terrein 
moet een nene en ordelijke indruk maken en de aanwezige voorzieningen moelen zowel 
technisch als milieuhygienisch geed functioneren. 

Aile bevind ingen van controles en uitgevoerde onder11ouds· en herstelwerkzaamheden, 
die worden gegenereerd door ULTIMO (intern ondemoudbeheersysteem) worden door 
de Onderhoudsdienst in ULTIMO geregistreerd. Van elk installatie·onderdeel is in het 
onder11oudbeheersysteem een historisch bestand aanwezig. Meldingen van storingen 
aan de instaJiatie worden door de wachtchef of de Chef van het betreffende 
bedrijfsonderdeel bij de 00 (Ondemoudsdienst) gemeld middels een melding in het 
ondemoudbeheersysteem. Bij spoed wordt lelefonisch contact opgenomen. 

Drukvaten, procesapparatuur en leidingen 
Aile keuringsplichtige toestellen welke vallen onder het drukvatenbesluit worden 
periodiek volgens de vergunningseisen door een extern deskundig bureau, gekeurd. De 
keuringsdata zijn opgenomen in hel ondemoudbeheersysteem en worden tevens 
bewaakt door de bedrijfsleider 00. In het Ketelboek worden ketelreparalies 
geregistreerd. De Bedrijfsleider AVI beheert het Ketelboek. De Bedrijfsleider 00 meld! 
aan het extem deskundig bureau: 
1) de aard van elk gebrek dat aan drukvaten, procesapparatuur en leidingen is ontstaan; 
2) elke voorgenomen hersteliing daarvan; 
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3) elke voorgenomen wijziging van drukvaten, procesapparatuur en leidingen indien 
deze 
wijzigingen door de 00 worden gec06rdineerd. 

De bedrijfsleider 00 ziet in dit kader toe op de registralie in de betreffende ketelboeken 
door een extern deskundig bureau: 
1) aile gegevens m.b.t. onderhoud, reparaties, onderzoek, keuringen en ongewone 
gebeurtenissen 
van drukvaten, procesapparatuur en leidingen, onder vennelding van datum en l ijd; 
2) de door de Dienst van het NoSa (of gelijkwaardige dienst) gewaarmerkte 
classificatielijsten, processchema's en leidinglijsten. 

'Stoplijst' 
De afvalverbrandingsinstallatie, met bijbehorende systemen wordt tenminste 1 maal per 
jaar uit bedrijf genomen ("OnderhoudsstopM). Tijdens deze stop worden 
onderhoudswerkzaamheden/reparaties uitgevoerd die tijdens bedrijf niet mogelijk zijn . 
(Wacht)chefs leveren gedurende het he Ie jaar gegevens aan die de stafmedewerker 
bedrijfsbureau verzamelt als STOP-items. Deze items, worden toegevoegd aan de 
standaarditems, binnen het desbetreffende project in het onderhoudbeheersysteem. 
Samen met optimalisatieprojecten resulteert dit in een volledige lijst van uit Ie voeren 
stopwer1<zaamheden. 

Elektrische installatie 
De elektrische installalie wordt jaarlijks conform NEN 3140 door ter zake deskundige 
bedrijven gecontroleerd. Er wordt onderscheid gemaakt in: 
• Niet verplaatsbare delen; 
Deze worden vanaf de levering gecontroleerd door de leveranciers, middels een 
onderhoudscontract. Rapportages daarvan worden bewaard bij de medewerker 
bedrijfsbureau 00 in het archief 
• Verplaatsbare delen t .w . aile aansluitkasten waar spanning uit gehaald kan worden ; 
Deze worden gekeurd door extern deskundig gecertificeerd bedrijf. Rapportages 
hierover worden bewaard bij de medewerker 8edrijfsbureau enlof bij de 
keu ringsinstantie. 
• Elektrische gereedschappen. 
Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door een intern opgeleide 
medewerker van de Elektrotechnische dienst. Indien dit niet binnen het takenpakket kan 
worden ingepast, wordt dit verricht door een extem deskundig gecertificeerd bedrijf. 

Terreinonderhoud 
Het terreinonderhoud wordt uitgevoerd door exteme bedrijven. Registratie van het 
uitgevoerde onderhoud vindt plaats op basis van de nota's van de betreffende bedrijven. 
Reinigingstaken en overige onderhoudstaken die onder 00 vallen, worden via ULTIMO 
geregistreerd. 

Milieuzorgsysteem 
Het milieuzorgsysteem van ARN omvat aile bedrijfsactiviteiten op de locatie en is sinds 
januari 1998 onafgebroken op aile onderdelen ISO 14001 gecertificeerd. 

Definitief rapport - 79 -

9V 4717 .Ol /AOOO3lNijm 1 

16jull 2010 



000 
p e g 
000 

.OYAL HA •• O'UIIIIG 

4.4.12 Storingen 

Als er zich aen storing in aen van de inslal1aties voordoet , word! dit veelal direct via 
beeldschermen gemeld aan de dienstdoende operators Iwachtchef. Hiervoor is aen 
apart storingsscherm beschikbaar. Nadal de storing is geanalyseerd, word! de storing 
verholpen. 

Bij stroomstoring en/of storing in de toevoer van instrumentenlucht kamen de voor de 
procesbeveiliging van balang zijnde kleppenfafsluiters in de veiliga stand. 

De plaats, van waaruit de voor beveiliging noodzakelijke apparatuur kan worden 
badiand, is zodanig beschermd da! bij brand bediening van de apparatuur nag minimaal 
een uur mogelijk blijtt . 

Storing in de stroomvoorziening 
Als door omstandigheden de aigen stroomvoorziening, gevoed door de beide 
generatoren van de afvalverbrandingsinstallaties, uitvalt dan wordt (tijdelijk) in de 
stroomvoorziening voorzien door afname van stroom van het openbare net. 

Beide afvalverbrandingslijnen zijn voorzien van een noodstroomaggregaat. De 
noodstroomaggregaten aileen leveren voldoende stroom om veilig en zo snel mogelijk 
uit bedrijf te gaan. De noodstroomaggregaten staan ieder in een aparte ruimte opgesteld 
en zijn aldus bescherrnd tegen brand van buitenaf en mechanische beschadiging. Ten 
gevolge van een lekkage van een gasolieleiding kan een brand optreden, maar deze zal 
gesignaleerd worden door de in de ruimte geplaatste branddetectoren. De kans op 
brand is echter gering. De ruimte waarin het aggregaat staat , is altijd toegankelijk. De 
ruimte wordt voldoende doelmatig geventileerd. 

De noodstroomvoorziening dient ook voor voeding van de bluswaterpompen indien het 
gehele 10 kV-net en derhalve het 400 V-net is uitgevallen. Tevens zal het 
noodstroomnet de 110 VDC- 24 VDC-gelijkrichters tijdens noodstroombedrijf voeden. 

De geinstalleerde 110 volt noodaccu's komen in als de 400 Volt -voorziening wegvalt . 
Deze accu's geven conlinu 110 volt af welke nodig is voor de bediening van aile 
schakelaars van de 400 volt- en 10 kV-verdeling . (Onder normale bedrijfssituatie wordt 
de 110 volt geleverd door gelijkrichters) . Op de noodaccu's zijn oak de 
voedingswaterpomp en de noodoJiepomp van de turbine aangesloten. De noodaccu's 
zijn er voor de bediening van vitale delen, het houden van beperkte 
bedieningsmogelijkheden en bescherming van belangrijke schadegevoelige onderdelen. 

De noodaccu's komen pas in als de volgende onderdelen tegelijkertijd niet functioneren : 

• Generatoren van beide afvalverbrandingslijnen uit bedrijf zijn ; 

• Beide noodaggregaten niet functioneren; 

• De stroomlevering via het openbare net niet functioneert. 

Hieronder zijn twee situaties beschreven in het geval van stroomstoringen. 
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Wanneer er aen storing optreedt in de efektriciteitafname van het openbare net, schakelt 
de AVI automatisch over op eilandbedrijf. Oil houdt in dat de turbines in aen zodanige 
staat geschakeld worden dat voldoende elektriciteit wordt geproduceerd om ARN van 
stroom Ie voorzien. De rest van de aanw8zjge sloom wordt met behulp van de 
luchtkoeler gecondenseerd. Hierdoor kan bij probleman met het openbare net 
ongestoord doorgedraaid worden met de verbrandingsinstallatie. 

Als de stoomturbine uitgeschakeld moet worden ter beveiliging van de instaUatie (in 
verband met bijvoorbeeld trillingen), gaat de bypass klep van de sloom tevens open en 
wordt de turbine uitgeschakeld. De sloom wordt dan gecondenseerd door de 
luchtkoeler. 

Noodbedrijf 
In geval van een ~blackout" valt de stroomvoorziening van de installatie wag. Hierdoor 
vallen aile ventilatoren en pompen af. Voor het veilig uit bedrijf kunnen nemen van de 
installatie starten de noodaggregaten. De DeNOJl is dan al op bypass gegaan om 
schade aan de DeNOx-pakketten te voorkomen. Op de zure wasser staat noodwater om 
schade van de wasser te voorkomen. Zuigtrekventilator 1 gaat draaien om de installatie 
op een verantwoorde manier uit bedrijf te kunnen nemen. 

Het doekenfilter kan tevens "gebypassed" worden als de luchtvochtigheid in combinatie 
met de temperatuur daarvoor aanleiding geven. Bij circa 20% relatieve luchtvochtigheid 
kan het adsorptiemiddel in het doekenfilter gaan klonteren en wordt het doekenfilter 
onbruikbaar. Normaal gesproken levert de DAGAVO voldoende stoom om het 
doekenfilter in bedrijf te houden. Bij constatering van een lekkage in het doekenfilter 
(piek in de stofemissie) wordt de betreffende rij zakken niet meer afgereinigd. Bij de 
eerstvolgende mogelijkheid wordt de betreffende zak vervangen. 

Storingen bij chemica lien opslag en transport 
Natronloog en zoutzuur 
Nabij het reservoir en de doseerinstallatie voor zoutzuur en natronloog is een 
wateraansluiting aanwezig, waarop een slang is aangesloten, om bij lekkage/morsen de 
vloeren en de installatie te kunnen afspoelen. 

De installaties, bestaande uit reservoirs, pompen, leidingen, appendages en 
doseerinstallaties zijn vloeistofdicht uitgevoerd en bestand tegen de inwerking van de 
betreffende stoffen. Elk reservoir met de daarbij behorende doseerpomp is in een 
vloeistofdichte bak opgesteld. De opvangcapaciteit van deze bak is minimaal gelijk aan 
de inhoud van het daarin aanwezige grootste reservoir. 

Op de stationalre reservoirs zijn een vulleiding en een ontluchtingsleiding aangesloten. 
Op elk reservoir en het daarbij behorende vulpunt is aangegeven welke vloeistof het 
betreft, en wat de maximale inhoud van het reservoir is. De ruimtes waarin de reservoirs 
staan opgesteld worden geventileerd. 

Adsorbens 
Op de silo's zijn filters gemonteerd welke de onttuchting van de silo's verzorgen. De 
filters worden automatisch gereinigd door mlddel van werklucht. Een verzadigd filter 
wordt met een luchtschok schoongeblazen, waama afgescheiden stof in de silo's wordt 
teruggebracht. 
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Het filter is voorzien van aen drukverschilmeter, welke aen lek in het filter signaleert en 
meldt in het procesbesturingssysteem. Tar voorkoming van ongecontroleerd 
binnentreden van lucht, zijn gasdichte afsluiters toegepast. De afsluiters vocr het 
loevoeren van inertgas zijn dubbel uitgevoerd. De silo's zUn voorzien van een 
inertiseringsinstallatie. Het silodak is voorzien van een onderdrukbeveillging. 

De elektrotechnische instailatie is uitgevoerd Qvereenkomstig de bepalingen voor 
elektrotechnische installatie in aen omgeving met explosiegevaar (NEN 4310). De 
temperatuur van het silodak en de silo-afvoer wordt automatisch gemeten. Sij 
temperaturen beneden -20°C en boven 70°C treedt aen alarm in werking. Bij explosies 
sluil de loevoerleiding aulomatisch. De elektrische apparatuur is waamodig slofdicht 
uitgevoerd volgens IP 64, respectievelijk IP 54. 

Ammonia 
Het lossysteem is volledig geautomatiseerd en beveiligd. De plaats voor verlading van 
ammonia word! met tv-camera's bewaakl. Tijdens het lossen is een operator aanwezig. 
De ammoniakdamp. welke bij het vul1en van de voorraadtank ontsnapt, word! via een 
leiding naar de tankwagen teruggevoerd (dampretour). Indien in het systeem een 
overdruk ontstaat, dan wordt deze overdruk opgeheven door het ammoniakgas af te 
voeren naar de adsorptietank. Blj de losplaats zijn noodafdichtingsmateriaal en een 
chemicalienpak met adembescherming aanwezig. Daamaast is het mogelijk om schuim 
te spuiten over gernorste ammonia. Nabij de losplaats is absorptiemateriaal aanwezig. 

In de ruimte zijn twee ammoniakdetectoren geplaatst die bij een te hoge concentratie 
een aJarmmelding geven in de meet- en regelkamer. De meesl waarschijnlijke plaats 
van een lekkage is bij de pompen die de ammonia verpompen. De delectie is boven 
deze pompen geplaatst. 

Ter voorkoming van geUiverspreiding bij eventuele calamileiten is een schuiminstalla!ie 
aanwezig. De ruimte wordt op natuurlijke wijze geventileerd. Onder de tanks is een 
vloeistofdichte bak aanwezig die de gehele inhoud van een tank kan bevatten. De 
constructie, fundatie, stijfheid, sterkte en dichtheid van tanks, leidingen en appendages 
zijn overeenkomstig de geldende voorschriften. 

De tanks zijn voorzien van een vloeistofstandaanwijzer en een be-/ontluchtingsventiel , 
welke is aangesloten op de adsorptietank. In de meet- en regelkamer zijn niveaumeters 
van de drie tanks zichtbaar. Daamaast kunnen aile pompen vanuit de bedieningsruimte 
van het ammoniagebouw worden bediend. 

Daar waar nodig zijn delen van het leidingnet en bijbehorende onderdelen voor 
ammonia tegen mechanische beschadiging beschermd. Zo dicht mogelijk bij de tank zijn 
in de af- en toevoerteidingen zowel handbediende als op afstand bediende afsluiters 
aangebracht. De op afstand bediende afsluiters zijn van het fail -safe-type en slulten 
automatisch indien de maximale vullingsgraad van de tanks word! bereikt . De leidingen 
ten behoeve van het injecteren van ammonia in de DeNOx-installatie zijn voorzien van 
terugslagkleppen. Indien in het systeem een overdruk ontstaat, dan word! deze overdruk 
opgeheven door het ammoniakgas af Ie voeren naar de adsorptietank. 
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De silo's ziin aangesloten op een ontluchtingssyteem dal is voorzien van aen doekfilter. 
Een verzadigd filter wordt met aen luchtschok schoongeblazen, waama afgescheiden 
stol in de sito's wordt teruggebracht. Het filter is voorzien van een drukverschilmeter, die 
een Ie hoog drukverschil meldt in het procesbesturingssysteem. Voor de beluchting bij 
onderdruk is een klep gemonteerd welke opengaat bij onderdruk om lucht toe Ie laten. 

Overige storingen 
Overige storingen kunnen zich voordoen door lekkage aan katels, wassers, 
afvaltoevoer, rooster, ontslakker, instrumentenluchtvoorziening, bedrijfswatertoevoer, 
vitale pompen, ventilatoren en gevoelige procesapparatuur. 

Bij langdurig uit bedrijf zijn van de sproeidroger, kan het atvalwater van lijn 1, na 
behandeling in de fysische!chemische afvalwaterzuiveringsinstallatie, worden geloosd 
op de RWZI. 

Ter verhoging van de bedrijfszekerheid zijn vitale onderdelen van de installatie 
redundant uitgevoerd. 

Brand en explosiegevaar 
Brand, explosiegevaar en andere risico's kunnen optreden ten gevolge van: 
• De te verwerken afvalstoffen; 
• Aardgas, gasolie; 
• De toegepaste energiedragers stoom en eJektriciteit; 
• Overige toegepaste chemicalien. 

Ten aanzien van aardgas, gasolie, stoom, elektriciteit en overige chemicalien is de 
installatie ontworpen vol gens de daarvoor geldende voorschriften. 

De inrichting is voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan NEN 2535. 
Diverse ruimten zijn brandwerend gescheiden uitgevoerd confonn NEN 6063 tim 6077. 

De doelstelling van de brandbeveiliging is gericht op (in volgorde van belangrijkheid) 
beschenning van personeel (zowel eigen personeel , personeel van derden als 
omwonenden), het milieu en goederen. Waar mogelijk wordt uitgegaan van passieve 
brandbeveiliging. Daarnaast is een brandblussysteem aanwezig. 

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

Door de bunkers regelmalig , gefaseerd leeg Ie maken wordt langdurig verblijf van afval 
en dus de kans op broei in het afval, verkleind (bunkermanagement). Met name is het 
streven erop gericht om op maandagmorgen als eerste afval van de vorige we(e)k(en) 
uit de bunkers te halen. Hiennee wordt de aanwezigheid van 'oud afval' en daannee de 
kans op broei verkleind. 
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Brandblu5voorzieningen 
Het bluswaterleidingsysteem heeft drie pompen te weten: 

• de kleine algemene dienstpomp (AOje) heeft een capaciteit van 30 m3/h bij een 
opvoerhoogte van 82 meter water. 

• de algemene dienstpomp (AD) met een capaciteit van 180 m3Jh bij een 
opvoerhoogte van 76 meter water. 

• brandbluswaterpomp (Brandpomp) met een capaciteit van 400 m3/h met een 
opvoerhoogte van 80 meter water. 

Gemiddeld is er een constante druk van 9 barg in het bluswaterleidingnet aanwezig. 

In het bluswateneidingnet zijn opgenomen: 

• 23 hydrante" 
• 2 hydrantaansluiting op de muur van de pompenkelder. 
• 38 afsluiters 
Het net vormt een ringleiding zodat, met behulp van de afsluiters , de voeding van een 
hydrant altijd is gewaarborgd. 

Nonnaal worett de kleine algemene dienstpomp gebru ikt voor o .a . spoelen, 
schoonspuiten van vloeren en het blussen van kleine brandjes. Wanneer de druk lager 
wordl dan 8 ,2 barg komt de algemene dienst pomp automatisch bij. Zou de druk lager 
wordl dan 6 ,5 barg dan komI de brandpomp aulomatisch bij . Wanneer de algemene 
dienstpomp enlof de brandpomp bij komen schakelt de kleine algemene dienslpomp uil. 
Bij automatische brandmelding (waarbij sprinklers geactiveerd moeten worden) wordt de 
brandpomp door de BMC automatisch gestart. Mocht de brandpomp niet inkomen, dan 
neemt de algemene dienstpomp het over,dit is voorzien van een "automatische" 
stooromschakeling. De brandpomp stop niet aulomatisch maar moet handmatig vanuit 
de Meet en Regel-kamer gestopt worden, 

Aile pompen zijn aangesloten op de noodstroomvoorziening. 

Voorraad bluswater in het bluswaterbassin is 300 rn3. 
Het bluswalerbassin wordt automatisch aangevuld met gezuiverd water (effluent) van de 
RWZI. Een pomp die op het RWZI terrein staat zorgt ervoor dat het bassin tot 98% 
gevutd blijft. Wanneer de RWZI pomp het aanvullen niet aan kan door bijv. grotere 
afname komt bij een niveau van 92% een van de twee bronwaterpompen bij . En 
wanneer dit niet voldoende is en het niveau 89% bereild komi de tweede 
bronwaterpompen bij. Deze pompen zijn voorzien van "automatische" 
stroomomschakeling. 

Indien de watertoevoer, om wat voor redenen dan ook, verstoord is, kan het water uil de 
reservoirs van de naastliggende Rioolwalerzuiveringsinstallalie gebruikt worden. 

Exteme veiligheid 

Op grand van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat storingen aan de 
installatie (ook waar het de rookgasreinigingsinstallatie betreft) n;et zullen leiden tot 
vemoogde risico's voor de omgeving met uitzondering van de volgende gebeurtenissen: 
• Een uitstaande bunkerbrand. De kans op een dergelijk voorval is klein, aangezien 

eventuete beginnende branden direct en effectief worden gebtust. 
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Brandblusvoorziening. Gezondheidsrisico's voor de omgeving alsmede schade aan 
productiegrond zijo bij een dergelijke brand echler niet Ie verwachten. 

Oil blijkt onder meer uit aen onderzoeksrapportage van het RIVM (609100002l2002) 
op grand van aen ongecontroleerde brand van aen voorraad afvatstoffen bij aen 
atvalverwerkingsinstaJlatie in Gelderland in 2001 . Daarbij is geconstateerd, dat de 
concentraties van de bij de branden vrijgekomen staffen waaraan omwonenden en 
passanten worden blootgesteld vrijwel altijd onder de gezondheidskundige 
grenswaarden veor inhalatoire blootstelling liggen. Oil geldt zowel voor de gemeten 
gasvormige componenten als de in stofdeeltjes voorkomende elementen en 
verbindingen. 

• Een falende beveiliging van de aardgastoevoer en de aardgasbranders. Gezien de 
strenge veifigheidseisen moet de kans op een ongeval met gevolgen voor de 
externe veiligheid als extreem laag worden ingeschat. De mogelijke gevolgen voor 
de omgeving en het milieu betreften explosieschade. De risico's wijken niet af van 
andere aardgastoepassingen. Een eventuele explosie moet van zeer grote omvang 
zijn om gevolgen buiten het eigen terrein (bijvoorbeeld ruitbreuk) te veroorzaken; 

• Een zogenaamde turbine-explosie . Ook hier geldt dat de risico's voor de exteme 
veiligheid extreem laag zijn , gezien de strenge eisen van de NoBo alsmede 
vanwege de toegepaste relatief lage stoomdrukken. Ook hier betreffen de gevolgen 
voor de omgeving en het milieu met name explosieschade aan het turbinegebouw, 
aileen in zeer uitzonder1ijke gevallen daarbuiten. 

4.5 De voorgenomen activiteit 

4.5.1 Inleiding 

De voorgenomen activiteit behelst het meeverbranden van gevaar1ijke afvalstromen in 
de afvalverbrandingsinstallatie van ARN. Het gevaar1ijk afval zal apart met voor vervoer 
van gevaarlijke stoffen uitgeruste voertuigen worden aangevoerd en, na acceptatie, 
direct in de bunker gestort worden, eventueel wanneer het grove (niet vloeibare stoffen 
houdende) stukken gevaar1ijk afval bevat kan er geshredderd worden. De 
verbrandingsinstallatie van de ARN is zo ingericht dat het gevaar1ijk afval , dat 
meeverbrand wordt, prima past binnen de range van afvalstromen die momenteel al 
verbrand worden. De stookwaarde van het afval waarbij de afvaloven zo opUmaal 
mogelijk draait, kunnen op deze manier voor de toekomst geborgd worden. ARN 
beschikt over een modeme installatie die met een sterk oog voor milieu ontworpen is en 
volledig aan de huidige stand der techniek voldoet. De te verbranden gevaar1ijke 
afvalstoffen zullen qua samenstelling niet zeer sterk afwijken van het reeds verwerkte 
huishoudelijk en bedrijfsafval en zodoende geschikt zijn om te verbranden in de 
bestaande lijnen met hun gedegen rookgasreiniging. Voor de betreffende te verbranden 
gevaar1ijke afvalstoffen Is steeds als minimum standaard "verbranden" in het LAP 2 
aangewezen. De argumentatie dat de in Ie nemen afvalstromen als gevaar1ijk afval zijn 
geclassificeerd is in paragraaf 4.5.2 kort weergegeven. Oat de installatie aan best 
beschikbare techniek voldoet ook voor het verbranden van gevaar1ijke afvalstoffen is 
weergegeven in Bijlage 7 (BBT-toets) . 

De mee te verbranden gevaar1ijke afvalstromen waar de voorgenomen activiteit 
betrekking op heeft zijn in de volgende paragraaf beschreven. 
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4.5.2 Mee Ie verbranden gevaar1ijke atvalstoffen 

Beschrijving atvalstromen 
ARN is op grand van de geldende milieuvergunning bevoegd om bepaalde atvatstoffen 
Ie accepteren die in juridische zin als ~gevaar1ijk" zij" aan Ie marken. Vooralsnog betreft 
dat aileen afvalstoffen die geaccepteerd moge" worden teneinde deze Ie storten. 
Daamaast wenst ARN de mogelijkheid Ie bezitten om ook bepaalde afvalstoffen Ie 
acceptere" die in juridische zin als "gevaarlijk" zijo aan Ie marken, teneinde deze Ie 
verbranden. Louter over de laatstgenoemde categorie handelt het in dit document 
gestelde. Oat van deze mogelijkheid gebruikgemaakt wordt, is geen 
vanzelfsprekendheid ; voorafgaande aan aen eventueel bestuit om dergelijke afvalstoffen 
Oberhaupt te accepteren, zal steeds de afweging vooraf gaan (in de aangegeven 
volgorde van belangrijkheid) : 
• of het betreffende afval intern op een (arbeids)veilige wijze gehandeld kan worden; 
• of het betreffende afval op een milieuhygianisch verantwoorde wijze verwerkt kan 

worden: 
• of het financieel aantrekkelijk is om het betreffende afval te verwerken (gezien de 

extra inspanningen die ermee gemoeid zijn) ; 
• of het logistiek mogelijk is. 
Dit betreft de restricties waamaar in de navolgende paragrafen worett verwezen. 

ARN exploiteert twee verbrandingslijnen die speciaal zijn ontworpen voor het 
verbranden van goed brandbaar (hoogcalorisch) afval. ARN wenst haar faciliteiten 
tevens in te zetten voor het verbranden van (ander) hoogcalorisch afval - waarvan 
oliefilters en vervuilde poetsdoeken in omvang de belangrijkste stroom zal zjjn - op 
voorwaarde dat, dat slelselmatig binnen de gestelde emissienormen te realiseren is. Dil 
zal worden gewaarborgd door vooraf aan volledige bijmenging van gevaar1ijk afval een 
opstartprogramma te door1open, zoals beschreven in hoofdstuk 9 van dit MER 
(Monitoring en evaluatie) . In de dagelijkse praktijk zal het toestaan van de acceptatie 
van de bedoelde gevaar1ijke afvalstoffen betekenen dat er altijd sprake zal zijn van het 
in overgrote mate verbranden van de gangbare RDF (en RDF+) en het (in absolute zin) 
op bescheiden schaal meedoseren en meeverbranden van de bedoelde gevaar1ijke 
afvalstromen (zie ook bunkermanagement par. 4.5.5). 

Voor gevaar1ijke afvalstoffen was tot voor kort een speciale verbrandingslijn in 
Rotterdam operationeel. Om commerciale redenen is deze lijn stiigezet, met als gevolg 
dat dergelijke afvalstoffen nu naar het buitenland moeten worden afgevoerd om aldaar 
te worden verbrand of ze mogen in afvalverbrandingsinstallaties (AVI Amsterdam, AVI 
Rotterdam etc .) worden meeverbrand. Een deel van de afvatstoffen, die in Neder1and 
vrijkomt, bestaa! uit met koolwaterstoffen verontreinigde 'gewone' afvalstoffen. Een 
sprekend voorbeeld vormt het gebruik van poetsdoeken voor het opnemen van 
gemorste olian en vetten, oplosmiddelen e.d. 

Het op soortgelijke wijze in Duitsland meeverbranden van dezelfde (gevaar1ijke) 
afvalstoffen - zetts in verbrandingsinstallaties, die ontworpen werden voor laagcalorisch 
afval en die zjjn uitgerust met beduidend minder rookgasreinigingsvoorzieningen dan bij 
ARN - bevestigen dat onder praktijkomstandigheden het geed realiseerbaar is om de 
goade milieuprestaties te handhaven (zie par. 4.5.9, Emissies naar lucht). 

Het is naar aanleiding van dergelijke ervaringen dat ARN het (mee)verbranden van 
afvalstoffen wens!. De afvalsloffen die het betreft, zijn in bijlage 2 genoemd. 
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ARN wit zichzelf bij de acceptatie van die atvatstromen, die formeel (juridisch) als 
gevaarlijk afval worden aangemerkt, een aantal beperkingen opleggen. Die beperkingen 
leiden tot aen stringente wijze van atvalacceptatie. De handelingen die daarbij aen rol 
speten zijn verwoord in de Acceptatieprocedure gevaarlijk atval, die in paragraaf 4.5.3 
wordt uiteengezet. De argumenten op basis waarvan deze afvalstoffen als gevaarlijk 
afval zijn geclassificeerd is weergegeven in paragraaf 4.5.17. 

Daamaast geldt dat ARN deze afvalstoffen gefaseerd zal toevoegen tot maximaat 10% 
van de totale doorzet. In geval dat tijdens het opvoeren van het gevaarlijk afval zou 
blijken dat de emissiecijfers teveel stijgen, zal worden gestopt met de toevoer van dit 
materiaal . 

Eural codes en minimale standaard in LAP 2 
In bijlage 2 is in een tabel weergegeven welke afvalstoffen ARN voomemens is mee te 
verbranden in haar bestaande AVI incl. de bijbehorende euralcodes en een motivering 
vanuit ARN. In de laatste kolom is de minimum standaard aangegeven op basis van de 
bijbehorende sectorplannen uit het LAP 2. 

Bij de voorgenomen activiteit zal ARN aansluiten bij de vergunningsituatie van 
Remondis in Oberflausen. Remondis voert periodiek metingen uit aan de samensteUing 
van het binnenkomende gevaar1ijke afval , conform de Duitse wetgeving. De resultaten 
van 2009 zijn weergegeven in tabel 4.11 . 

Tabe/ 4.11 : Samenstellingsgegevens gevaarlijke atvalstromen (bran: Remondis, 2009) 

Hulshoudelijk alval: ECN Phyllis. gemlddelde as received basis (2010) 

eedrijfsafval : SllA Nederland, jull 2002 

Zoals uit deze gegevens blijkt zal met betrekking tot relevante componenten de 
concentratie naar velWachting afnemen (As, Pb, Cd, Cu, CI), gelijk blijven (S) of iets 
toenemen (Cr, Ni, Hg). Hierbij wordt vermeld dat het hier gaal om wijziging ten opzichte 
van de gemiddelde samenstelling van huishoudelijk afval. De samenstelling van 
huishoudelijk afval zelf kan levens naar boven atwijken. De meetgegevens van 
Remondis vallen ruim binnen de bandbreedte van de schommelingen van de 
samenstelling van huishoudelijk afval. Bij Zn (Zink) wordt een grotere toename 
geconslateerd. Dil zal echter niet leiden tot een evenredige toename in de emissies 
door toevoeging van chemicalien (cokes) in de rookgasreiniging . 
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4.5.3 Acceptatie 

ARN zal onder andere gevaarlijke afvalstoffen aangeleverd krtjgen via de vestigingen 
van haar aandeelhouder Remondis in Moerdijk. Remondis heeft aen eigan 
acceptatieprocedure vocr de acceptalie van gevaarlijke afvalstromen. In geval AAN 
atval van Remondis aanneemt, zal de acceptatieprocedure van Remondis op de 
acceptatiecriteria van AAN worden afgestemd. In geval van aanJevering van derden zal 
ARN dezelfde criteria hanleren, zoals deze door Remondis worden gesteld. In hoofdstuk 
9 Monitoring en Evaluatie is beschreven hoe ARN in de beginfase van het 
meeverbranden van gevaarlijk afval omgaat met de acceptatie. De acceptatieprocedure 
voor gevaarlijk afval is afgestemd op het navolgende. 

Het acceptatiebeleid veer gevaarl ijk afval 
AAN wenst aileen die gevaarlijke afvalsteffen ter verbranding of nuttige toepassing te 
accepteren die qua verbrandingswaarde niet wezenlijk van die van huishoudelijk afval 
en bedrijfsafval afwijken en voor zover van de verbranding ervan geen schadelijke 
gevolgen op de technische installalie(delen), op hel personeel en het milieu Ie vrezen 
zijn . Zo worden van de acceptatie ter verbranding op voorhand aile afvalstoffen 
uitges/oten die door hun aard en samensteUing niel gezamenlijk met huishoudelijk afval 
te verbranden zijn , zoals: 

1. Onbrandbare atvalstoffen zoals grond, ongesorteerd bouw· en sloopatval , 
stenen, zand, slib, as en slakken voor zover deze in een verhouding van meer 
dan 10% in brandbaar atval vermengd worden aangeleverd; 

2. Menselijke en dierlijke uitwerpselen, mest, penetrant geurende stoffen, 
kadavers, giftsloffen en specifiek ziekenhuisatval, voor zover de genoemde 
atvalstoffen een risiee voor de installatie en/of het personeel bevatten; 

3. Vloeistoffen en licht vluchtige stoffen met een vlampunt dat lager ligl dan 55°C; 
4. Stoffen die als gevolg van hun zuurgraad of chemische samenstelling schade 

kunnen brengen aan de installaties dan wei de rookgasemissies ongunslig 
kunnen beinvloeden; 

5. Licht antvlambare, radiaactieve of explosieve afvalstoffen, zoals vuurwerk, 
munitie of carbidresten, al dan niet in droge toestand, en - andere - stoffen die 
tot zelfontbranding kunnen komen; 

6. Grot vull dat zich niet leent am met behulp van de beschikbare 
verkleiningsapparaluur Ie verkleinen; 

7. Batterijen, accu's, koelkasten, elektronicaschroot. 

Daamaasl zullen voar de acceptatie van gevaarlijke afvalstoffen ter verbranding ten 
minsle de volgende beperkingen gelden: 
8. Voorafgaande aan de feitelijke acceptalie zullen restricties ten aanzien van 

samenstelling, tijdstip van aanleveren, calorische grenswaarde en concentraties 
(kunnen) worden gesteld; 

9. Aanlevering van monaslromen mag aileen op afspraak met de bediening van 
het Weeghuis in verband met de gericht uit Ie voeren ingangscontrole 
plaatsvinden; 

10. Aanlevering mag in (voor stofgevoelige afvalstaffen) stofdichte verpakking 
geschieden; 
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11 . Aanlavering mag aHeen in zodanig verkleinde vorm dat de grootste afmeting 
(lengle, breedts of dikte) mindar dan 30 em bedraagr; 

12. Aanlavsring mag niet in opgerolde, gestapelds, gebundelde of gaperste vorm; 
13. Het stuksgewicht mag 5 kg niet Ie boven gaan; 
14. Het aangeleverd afval dient zodanig droog Ie zijn dat daar niet spontaan 

vloeistoffen uittreden; 
15. Alvorans voor de earste maal aen dergetijke afvalstof aan Ie (Iaten) leveren, 

dient de ontdoener aen analyseoverzicht overeenkomstig de wansen van ARN 
Ie overleggen. Op basis van dat averzicht wordt over de acceptatie beslist en 
waar nodig beperkingen aan de aanlevering g8steld; 

16. Zo nodig dient de ontdoener bewijzen Ie overleggen, dat de betreffende afvalstof 
niet-herbruikbaar of anderszins te be- of verwerken is ; 

17. Acceptatie van grand en stenen, baggerspecie en/of chemicalien , die gevaarlijke 
afvalstoffen bevatten geschiedt aileen in noodgevallen (op verzoek van 
brandweer, politie etc.); 

18. Acceptatie geschiedt slechls indien en zodra het afval op een door ARN 
gewenste wijze wordt opgewerkt ; 

19. Veiligheidsbladen dienen voorafgaande aan de aanlevering te worden 
overgelegd; 

20. Acceptatie geschiedt stechts indien en zodra het afval op een door ARN 
gewenste wijze wordt voorbewerkt. 

4 .5.4 Voorbewerking met behulp van de shredder 

Enkel drage gevaar1ijke afvalstoffen van te grate omvang am onbehandeld in de 
vuurhaard te worden gebrach! (en die am die reden niet rechtstreeks in de ROF-bunker 
kunnen worden gedeponeerd) komen voor verkleining met behulp van de shredders in 
aanmerking. Een sprekend voorbeeld betreh vloerbedekkingen waarin PC8-houdende 
hars is verwer1<t (17 09 02' c ). 

In gevallen dat de shredder word! ingeze! voor het verldeinen van gevaarlijk afval , bevat 
dit afval geen ljzer en speelt het ontijzeren derhalve geen rol. 

4.5.5 Verwerking 

De thermische verwerking van het gevaarlijke afval zal op dezeJfde wijze plaatsvinden 
als bij de huidige bedrijfsvoering, waarbij een aantal wijzigingen zullen worden 
doorgevoerd met betrekking tot acceptatie en bunkermanagement. Zoals aangegeven 
zijn de verbrandingslijnen van ARN ontworpen voor de verwerking van hoogcalorisch 
afval. Om deze reden zijn de gemiddelde temperaturen in de vuurhaard gemiddeld 
hoger dan bij andere AVis, die geen gebruik maken van voorbewerking van het afval tot 
ROF. De temperatuurverdeling van beide lijnen is weergegeven in onderstaande 
figuren . 

2 Combinatie van criteria maakt dat bijvoorbeeld PCB-houdende vloerbedekking (17.06.03*) 
alteen zal worden geaccepteerd, indien deze voldoende verkleind wordt aangeleverd c.q. bij 
ARN in voldoende mate verkleind kan worden. 
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Figuur 4.13: Temperatuurverdeling ln vuurhaard lijn 1 (links) en 2 (rechts) in de periode 2006-2009 

Zoals uit de figuren btijkt is bij de huidige bedrijfsvoering de temperatuur van lijn 1 meer 
dan 65% van de tijd hoger dan l100°C en meer dan 27% boven de 1150°C . Daarnaast 
is de oventemperatuur nog circa 27% van de tijd hoger dan lOOaGe . In totaliteit 
bedraagt de vuurhaardlemperatuur dus meer dan 92% van de bedrijfstijd meer dan 
1 aoo°c. Voor lijn 2 geldt dat meer dan 94% van de ti jd de temperatuur boven de 
11 cooe is, waarvan meer dan 82% boven de 11 50°C. Oe vuurhaardtemperatuur is 
daarnaast nog circa 4% van de bedrijfstijd hoger dan 1 OOO°C, waardoor in totaal dus 
meer dan 98% van de !ljd de vuurhaard van lijn 2 word! bedreven op een temperatuur 
hoger dan l000°C. De averige 2% hebben Ie maken met nieHeguliere 
bedrijfsvoeringen zoals op- en afstook. 

ARN wil het gevaartijk aNal op een zo milieuhygi~n;sch mogelijke manier verwerken. 
Het monitoring en evatuatie plan zoals beschreven in Hoofdstuk 9 geeft een belangrijke 
borging van deze belofte. In de de monitoring en evaluatie zijn drie fasen onderscheiden 
waarin gemonitored wordt. De laatste tase is - indien mogelijk • een eenmalige test 
waarin duidelijk moet worden wat de etfecten op de emissies zijn als er gevaartijk afval 
meeverbrand wordt bij lagere temperaturen dan 11 OOoC maar boven de 850°C. In dit 
MER is het uitgangspunt dat er slechts gevaartijk aNal wordt meeverbrand als de 
temperatuur in de oven boven de 11 OOoC is. Daarom zal er aileen gevaarlijk afval 
toegevoerd worden wanneer de temperatuur boven de 11 00°C is . Om dit te kunnen 
bereiken zal het bunkermanagement iets worden gewijzigd. 
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Op een van de twee locaties waarin alval in de bunker wordt verdeeld , Ie weten daar 
waar niet-specifiek ziekenhuisafval wordt opgeslagen zal RDF gemengd met gevaarlijk 
afval worden opgestagen. Vanuit deze locatie woreft dan aileen gevoed, wanneer de 
instaUatie minimaal wordt bedreven op de genoemde temperatuur van 11 OO"C. 
Daarnaast draagt de kraanmachinist zorg Yoor goede homogenisering van het 
gevaarlijke afval met het avenge afval overeenkomstig de huidige procedures voor 
homogenisering. De procedure met betrekking tot het voeden van gevaarlijk afval aileen 
wanneer de temperatuur in de vuurhaard hoger is dan 1100°C zal worden meegenomen 
in het BedrijfslntemeMilieuzorgsysteem (81M). Om deze reden zal de kraanmachinist 
die de trechters van de installaties voedt worden voorzien van het temperaluursignaal 
vanuit de vuurhaard op basis waarvan hij of zij kan bepalen of de toevoer van gevaarlijk 
afval geoorioofd is. 
Afhankelijk van de uitkomsten van de proefperiode, zoals beschreven in het 
monitorings- en evaluatieprogramma zal mogelijk worden afgeweken van het genoemde 
temperatuurcriterium. 

4.5.6 Gebouwen en infrastructuur 

Ten behoeve van de voorgenomen activiteit zullen geen wijzigingen plaatsvinden in de 
gebouwen en de infrastructuur. De velWerking van gevaariijke afvalstoffen, zal 
plaatsvinden binnen de hiervoor beschreven bestaande procesinstallaties. 

4.5.7 Processchema en chemicalienverbruik 

In figuur 4.14 is een globaal processchema van de voorgenomen activiteit opgenomen. 
Vanwege de fluctuaties in de kwaliteit van het alval betreft het hier een indicatie, ook 
indien gevaariijk alval wordt meeverbrand. Zoals eerder aangegeven zullen de 
processen niet wijzigen door het meeverbranden van gevaariijk alvaL Ook de 
massabalans zal niet wezenlijk wijzigen als gevolg van de voorgenomen activiteit en zal 
blijven vallen binnen de bandbreedtes van de huidige bedrijfsvoering. De gegevens in 
figuur 4.14 zijn daarom dezelfde als bij de huidige situatie (tiguur 4.8) . 
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Figuur 4.14: Proeesschema van de voorgenomen activiteit (massabalansgegevens 2008) 

4.5.8 Toepassing van chemicalien 

Het verbruik van chemicalien en hulpstoffen is met name gerelateerd aan het 
conditioneren van ketelvoedingswater en toepassing in de rookgasreinigingsinstaliatie . 
Het type toe Ie passen chemicalien zal voar beide doeleinden niet wijzigen. De 
hoeveelheden toe Ie passen chemicalien ten behoeve van het conditioneren van 
voedingswater zullen tevens niet wijzigen, omdat de sloom·water kringloop evenals in 
de huidige situatie op maximale thermische last van het rooster zal worden bedreven. 

Met betrekking tot het verbruik van chemicalien ten behoeve van de rookgasreiniging 
kan worden gesteld dat dit afhankelijk is van de samensteliing van het ingaande afval. 
De hoeveelheid toe te passen chemicalien wordt geregeld via emissieregistratie van de 
relevante componenten in de schoorsteen. Door vervanging van een deel van de 
afvaltoevoer door gevaar1ijk afval neemt de doorzet niet toe, maar zal mogelijk wei de 
samensteliing iets wijzigen. Bij de huidige bedrijfsvoering is er ook aJ sprake van zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve fluctuaties in het afvalaanbod. De ervaring elders leert dat 
de samenstelling van de bedoelde gevaarlijke afvalstotfen binnen een kleinere 
bandbreedte varieert dan niet·gevaarlijke atvalstoffen voor de betreffende elementen en 
verbindingen. 

Bovendien wordt er door homogenise ring van het afval fluctuaties genivelleerd. Het is 
daarom niet te verwachten dat het chemicalienverbruik zal wijzigen ten opzichte van de 
huidige bedrijfsvoering. 
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Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat er aileen indien nodig meer chemicalien 
worden toegevoerd dan gebruikelijk in geval blijkt dal de emissies de grenswaarden 
dreigen Ie overschrijden. 

4.5.9 Emissies naar lucht 

In deze paragraaf wordl eerst ingegaan op de optredende emissies naar luch! (inclusief 
maatregelen ter voork6ming of beperking daarvan) van de diverse hoofdonderdelen van 
de voorgenomen activiteit. Vervolgens word! ingegaan op de aspecten geuremissie, 
schoorsteenemissie en broeikasgasemissie. 

Emissies naar lucht bij atvalontvangst en -opslag 
Oil betreft met name mogelijke geuremissie. Deze wordt voork6men doordat ontvangst 
en opslag van het afval plaatsvinden in een afsluitbare ruimte. De ruimten waarin deze 
processen zich afspelen worden afgezogen en de ven!ila!ieluch! word! als 
verbrandingslucht gebruikt, waardoor deze ruim!en op een geringe onderdruk worden 
gehouden en geen geurhoudende lucht ongecontroleerd kan uittreden. Door het 
meeverbranden van gevaarlijk alval zal deze situatie niet wijzigen. 

Thermische verwerking, inclusief warmteterugwinning en rookgasreiniging 
De relevante emissies van het verbrandingsproces betreffen de schoorsteen-emissies, 
die hiema separaat zullen worden besproken. Directe, ongecontroleerde emissies 
worden voorkomen, doordat de volledige installatie, tot aan de zuigtrekventilator onder 
een geringe onderdruk wordt bedreven. Bij uitbedrijf gaan, wordt de installatie 
gecontroleerd gestopt, zoals in § 4.5.15 aangegeven, waarbij aan de 
emissievoorschriften wordt voldaan. 

Emissies ten gevolge van opslag en afvoer van reststoffen 
De reststoffen veroorzaken geen noemenswaardige emissie naar lucht. De na de 
verbranding resterende bodemas is nagenoeg volledig uitgebrand en vertoont nog enige 
tijd een geringe, teruglopende restactiviteit, gekenmerKt door een lichte geurvonning die 
tijdens snuffelonderzoek wordt getypeerd als 'cementgeur'. De scheiding van ferro- en 
non-ferro vanuit het bodemas vonnt tevens geen bran van emissies naar lucht. 

De vrijkomende vliegas en het residu van de rookgasreiniging worden in gesloten silo's 
opgeslagen. De bij transport, vullen en lassen optredende verdringingslucht zal aan de 
bovenzijde van de silo's ontwijken na het passeren van een stoffilter waannee ten 
minsle voldaan wordt aan de emissiegrenswaarden van de NeA, zadat de emissie van 
fijn stot op leefniveau optimaal wordt beperk!. 

Met betrekking tot de verlading van de reststoffen (vliegas, AGA-residu (mengzouten), 
gips) wordt hier venneld da! het in de detinitie van de NeA gaa! am zogenaamde 
discontinue fluctuerende emissies. T oepassing van gesloten transportsystemen en 
filters word! beschouwd als BST. Daamaast wordt hier vermeld dat de emissies als 
gevolg van verlading te verwaarlozen zijn in vergelijking met overige emissies van stot 
(zie ook bijlage 3: luchtrapport). Op de silo's zijn filters gemonteerd die de onUuch!ing 
van de silo's verzorgen. De fi lters worden automa!isch gereinigd door middel van 
werklucht. Een verzadigd filter word! mel een luchtschok schoongeblazen, waama 
afgescheiden stat in de silo's word! teruggebracht. Aegelmalig wordt gecontroleerd of 
hel fi lter dicht slaa!. Ter voorkoming van ongecontroleerd binnen treden van luch!, zijn 
gasdichte afsluiters toegepast. 
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De afsluiters voor het toevoeren van inert gas zjin dubbel uitgevoerd. De silo's ziin 
voorzien van aen inertiseringsinstallatie. Het silodak is vocrzlen van aen 
onderd ru kbeve i ligi n9. 

Filterkoek uil de fysisch chemische afvalwaterzuivering wordt in aen open container 
verzameld (capaciteit ca . 1 ton) . De container ,als ook de fysisch chemisch 
zuiveringsinstallatie waar dit slib enlslaat is inpandig geplaatst. Wanneer de container 
vol is (ca. eens per twae waken) wordt deze afgevoerd in aen ge510ten systeem naar 
derden. De filterkoek is steekvast en emissies naar lucht zijn daarom verwaar1oosbaar. 

Geuremissie 
Zoals in het voorgaande aangegeven, zjin in de omgeving van de instaltatie geen 
geuremissies Ie verwachten, aangezien de daarvoor in aanmerking komende activiteiten 
en onderdelen inpandig plaatsvinden. 

Schoorsteenemissie 
In tabel 4.11 is een overzicht opgenomen van de relevante emissievoorschriften, die 
ARN heeft aangevraagd in de lopende revisievergunningprocedure . 

ARN zal enkel gevaarlijke afvalstoffen van zodanige aard en in zodanige hoeveelheid 
meeverbranden dat dit niet ten koste gaat van de vergunde emissiewaarden. Daartoe 
zal telkens een nieuwe afvalstroom gefaseerd worden meegedoseerd, opdat de invloed 
op de emissie kan worden bewaakt (zie ook hoofdstuk 9, Monitoring en evaluatie) . 

De jaargemiddelde emissieconcentraties liggen beduidend lager dan de toegestane 
piekconcentraties op basis van het Bva, met name ook voor de component PCDDIF 
("dioxines") 

De stoffen worden geemitteerd op een hoagte van 80 meter. De rookgastemperatuur bij 
het verlaten van de schoorsteen bedraagt circa 150 °C. 

Op basis van deze uitgangspunten zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd, waarbij 
de maximaal optredende immissieconcentraties in de omgeving zijn bepaald. De 
resultaten zijn aangegeven in paragraaf 6.2.2 . 

De tabel geeft een overzicht van de emissies van die componenten, waarvoor in de 
Europese en Nederlandse normstelling beperkingen zijn opgenomen. Andere 
componenten, zoals PCB's en PAK komen bij dit soart goed beheerste 
verbrandingsprocessen in verwaarloosbare concentraties voor (zie tekstkader) . 
Vanwege het feit dat een deel van het ongevaarlijke alva I wordt vervangen door 
gevaarlijk alval is tevens gekeken naar eventuele emissies van niet in het Bva of BREF 
opgenomen toxische stoffen. Het betreft hier: 
• Pentachloorbenzeen (PCB); 
• Hexabroamcyclodeaan (HBCD). 

In dit kader wordt verwezen naar de samenstelling van afval , zeals dat wordt verwerkt 
bij Remondis in Obemausen (tabeI4.11 ). 
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Zoals uit de samenstellingsgegevens blijkt zal met betrekking tot relevante 
componenten de concentratie naar verwachting afnemen (As, Pb. Cd, Cu, GI), gelijk 
blijven (8) of iets toenemen (Cr, Ni, Hg). Bij Zn (Zink) wordt aen grotere toename 
geconstateerd. Oil zal echler niet leiden tot aen evenredige toename in de emissies 
door toevoeging van chemicali~n (cokes) in de rookgasreiniging. Zoals eerdar 
aangegeven vallen de meetgegevens van Remondis ruim binnen de bandbreedte van 
de schommelingen van samenstellingen van huishoudelijk afval . Aangezien ARN ook bij 
de huidige bedrijsfvoering ruim valdoet aan de emissiegrenswaarden zal door 
toevoegen van aen maximaal aandeel van 10% gevaarlijk afval niet leiden tot wezenlijke 
veranderingen in de bedrijfsvoering. Daarbij komt dat ARN beschikt over een goed 
functionerende rookgasreinigingsinstaliatie, die in geval van een stijging van een van de 
genoemde componenten de flexibiliteit heeft hierop in te spelen door toevoeging van 
additionele chemicalien voor het afvangen van de eventuele additionele emissies. 

PAK en PCB emissies bij afvalverbranding 

Ten behoeve van het BAVI-project van SITA ReEnergy is bij metingen in het kader van 
de m.e.r.-procedure in 2000 een emissieconcentratie van 4,9 llg/m03 stofgebonden plus 
gasvormig PAK vastgesteld, waarvan maximaal 0,59 llg/m03 gasvormig PAK betreft. 
Hierbij is de PAK conform de NeR bepaald op 0 ,03 Ilg/m03. Emissieconcentraties van 
PCB's zijn tijdens deze proeven niet gemeten. 

Ter vergelijking worden hier tevens de resultaten van de metingen bij HVC Ie Alkmaar in 
het kader van de m.e.r.-procedure gepresenleerd: 
• PAK : 0,13 ~glm03; 

• PCB: 0,007 ~g/m03. 

Voor een nauwkeurige gelalsmatige beoordeling van deze waarden ontbreken de 
benodigde gegevens, omdat het om een groot aantal verbindingen met soms 
aanmerkelijke verschillende eigenschappen gaal. Een semi-kwantitatieve beoordeling 
leidt echler tot de conclusie: 
• da! deze emissieconcentraties op Ilg a ng-niveau na verdunning in de atmosteer 

leiden tot immissieconcentraties op pg a fg-niveau; 

• dal dit verwaarloosbaar is ten opzichte van de achtergrondconcentraties van deze 
stoffen, die op ng-niveau (per m3) liggen. 

Effect van toevoegen van gevaarlijk afval op PCBIHBCD en overige dioxines 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van brandvertragers in het in te 
nemen afval, de voornaamste bron veor PCBs en HBCDs, niet leiden tot een verhoging 
van de emissies van deze componenten ten opzichte van afval, waarbij dit niet of in 
mindere mate aanwezig is. Het blijkt dat met name het verbrandingsrendement en de 
hoeveelhaid broom cq. chloor aanwezig in het afval effect hebben op de emissies. Blj 
gecontroleerde verbranding, zoals bij de AVI van ARN, leid! de verbranding van 
gevaarlijk afval niet to! aen grote toename in emissies3. 

3 Oberg, T., Warman, K .. Bergstrom, J" Bromine and waste incineration - an evironmental 
risk?, OrganohaJogen Compounds 2, 339·342 (1990) 
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Andere onderzoeken hebben aangetoond, dat elektronica afval (atval met aen haag 
chloorgehalte, zoals broom en chloor) kan worden meeverbrand in bestaande AVI 's 
zander dat daar nadelige milieueffecten zijn gevcnden, waarbij de gehaltes broom en 
chlcor respectievelijk 0,057 gew% en 0,85 gew% bedroegen4. De in Ie nemen 
gevaarlijke afvatstoffen, zoals in tabel4.11 aangegeven, bevahen veel minder chloor en 
naar verwachting oak veel mindar broom (drt laatste omdat er geen sprake is van 
In name van elektronica·afval, dat een hoog broomgehalte bevat). In aen ander 
onderzoek is tevens bevestigd, wat ook in eerdare onderzoeken is aangetoond, dat 
gecontroleerde afvalverbranding als een 'dioxine put' fungeert , waarbij dioxines 
aanwezig in elektronica-afval met meer dan 95% worden afgebroken5. Ook het effect 
van toenemende broomconcentratie in het afval is onderzocht. Het is daarnaast 
aangetoond, in overeenstemming met eerdere studies, dat broom een positief effect 
heeft op de vluchtigheid van metalen, zoals kalium, koper, zink , antimoon, lcod en tin, 
waardoor de kwaliteit van bodemassen ten behoeve van toe passing in civiele werken 
toeneemt . De zware metalen worden afgevangen met het vliegas en kunnen verder 
worden verwerk1. De toenemende vluchtigheid van zware metalen leidt niet tot 
problemen met betrekking tot verhoogde melaalemissiesl . Tevens is aangetoond dal 
vorming van Br2 - een giftig gas- aileen plaalsvindt onder condities waarbij aile 
aanwezige 802 al is geoxideerd in S03' Volledige oxidatie van zwaveldioxide vindt bij 
ARN niet plaats getuige ook de emissie van 802 uit de schoorsteen6

. 

Uit bovenstaande blijkt dat er tevens een correlatie bestaat tussen de dioxine-emissie 
en die van PCBs cq. HCBD, ofwel de emissiemeting van dioxine bij ARN is een goede 
indicator of er sprake is van een toename van de emissie van deze componenten. 

Effect van toevoegen van gevaarlijk afval op PAK emissie 
Onderzoek heeft aangetoond dar PAKs effectief worden verwijderd in 
verbrandingsprocessen. Tests met olieslib en polyethyleen mengsels hebben 
uitgewezen dat meer dan 99,5% van aanwezig PAK in het afval effectief wordt 
verwijderd in het afvalverbrandingsproces1

. 

Daamaast wordt vermeld dat ARN net als vele andere AVis in Nederland gebruik maakt 
van stookolie in haar steunbranders. Verbranding van olie is de belangrijkste bron van 
PAK-emissie. Aangezien de hoeveelheid olie in het gevaarlijk afval veellager is dan bij 
inzet in de s!eunbranders, bovendien het gevaarlijk alval word! vermengd met het 
huishoudelijk en bedrijfsafval en de olie word! verbrand in de vuurhaard met extreem 
hoge temperaturen is ook een toename van PAKs niet erg aannemelijk. Ui! onderzoek 
blijkt da! onvolledige verbranding veelalleidt tot een verhoogde PAK-emissie. 

4 Rademakers, P., Hesseling, W., van Wetering, J., Review on corrosion in waste 
incinerators, and possible effect of bromine, TNO-report, 1 October 2002 
STange, L. , Drohmann, D., Waste electrical and electronic equipment plastics 
with brominated flame retardants - from legislation to separate treatment - thermal 
processes, Polymer Degradation and Stability, Vol. 88, 35·40, 2005 
6 Vehlow, J. et ai , Bromine in waste incineration, Environ Sci & Pollut Res.Vol. 10 (5) 329-
334,2003 
1 Chun-Teh Li et ai, PAH emission from the incineration of waste oily sludge and PE plastic 
mixtures, Science of the total environment, Vol. 170 (3), 171-183. 1995 
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Onvolledige verbranding levert tevens aen toename van de emissie van CO op. CO is 
hiermee dus aen goede indicator veor een eventuale toename van PAK-emissie8

. 

Ervaringen bij de atvalverbrandingsinstaliatie van Remondis in Oberhausen, die 
momenteel < 1 0% gevaarlijke afvalstoffen mee verbrandt, geven aan dal organische 
schadelijke stoffen zoals PAK's en PCB's niet toenemen als gevolg van de gedeeltelijke 
toevoer van gevaarlijke atvalstoffen. De emissiecijfers van GMVA Oberhausen zijn 
opgenomen in figuur 4.15. 

Bij de voorgenomen aetiviteit sluil ARN volledig aan bij de vergunningsituatie van 
Remondis Oberhausen. 

Op basis van de samensteJlingsgegevens kan ook worden geconcludeerd dal het 
chloorgehalte van de Ie verbranden afvalstoffen naar verwachting veellager zal zjin dan 
een gewichtsprocent, waardoor de 11 00°C voor dit afval conform het Bva niet van 
toepassing is. ARN wi! achter afval met hogere chloorgehalten niet accepte ren vanwege 
de hiennee gepaard gaande additionele risico's op corrosie in de ketel. 

Tabel 4.11 : Overzicht schoorsteenemissies en weHelijke normen van de voorgenomen activiteit bij 

11%zuurstof, droog 273 K en 101,3 kPA 

Continue gemonitoorde componenten 

Compo Norm Bva 

Anent (100% van de 

discontinu 

so, 50 

NO, 200 
I 

NH, 1 

BREF WI -max 

(bovengrens range 

da9gemlddelde 

waarden) 
I 

40 

100 

<10 

1: op1 en101 
2: dit betrett een maandgemiddelde. 

Oaggemiddelde waarde 

(mgINm3
) 

50 

200 

10 

Jaargemiddelde 

waarde (mglNm3
) 

40 

5 

3: betreft de waarde voor bestaande installaties in de NeR. 

8 Chun-Teh U et ai, PAH emission from the incineration of three plastic wastes 
Environment International, Vol. 27, 1.1, 2001 
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Periodiek gemonltoorde componenten 

Component 

Jaarvracht (kg/jaar) Jaarvracht (kgljaar) 

Siol 

0,5 15 35 

0,1 25 mgljaar 55 mgljaar 

en i met name van 
betrouwbaarheidsvoorstellen conform bijgaand voorslel 

De emissies zjjn gekoppeld aan het rookgasvolume uil de schoorsteen. Het 
rookgasvolume is voornamelijk afhankelijk van de thermische belasting van de 
installatie. Aangezien de elektriciteitsproductie een belangrijke inkomstenbron Voaf een 
afvalverbrandingsinstallatie is, wordt getracht de installatie altijd op maximaal thermisch 
... ermogen Ie bedrijven. 8ij gelijkblijvende thermische belasting zal dus als gevol9 van 
een toename in de massadoorzet van de instaliatie het rookgasvolume niet wijzigen. De 
emissies naar de lucht zullen daarom ook niet of nauwelijks wijzigen. 

Aile geemitteerde stof is qua deeltjesgrootte te beschouwen als fijn slot. Het betreft 
echler een emissie op schoorsleenhoogle. De concenlraties op leefniveau zijn daarom 
zeer gering (2ie paragraaf 6.2.2). 

Oppervlaktewater 

Ten aanzien van de afvalwaterbehandeling van ARN kunnen diverse (afval-) 
walerstromen worden onderscheiden. Voor een beschrijving van de 
afvalwateroehandeling van ARN wordt verwezen naar paragraaf 4.4.9. 

Omdal de lotale hoeveelheid Ie verbranden afval niet wijzigt en de kwaliteit niel zal 
wijzigen als gevolg van hel meesloken van een relalief kleine aandeel gevaar1ijk afval 
kan worden gesleld dat als gevolg van de voorgenomen activiteil, er geen wijzigingen Ie 
verwachlen zijn in de afvalwaterbehandeling. 

Bodem en grondwater 

In de installatie vinden activiteiten plaats die een bedreiging kunnen vormen voor de 
bodem. Bij de uitvoering van deze activiteiten zijn zodanige maatregelen getroffen dat 
het risico daarop wordt voork6men. De opslag van stortgoed (brandstof) : maakt gebruik 
van vloeistofkerende ondergrond en overkapping. Voor de ver1ading van stortgoed vindt 
er oversrag plaats via open systeem boven een vloeistofkerende ondergrond en is er 
een incidentmanagementplan. De opslag van bulkvloeistoffen (chemicalien) vindt plaats 
op vloeistofdichte opvangvoorziening en heeft een incidentmanagementplan. 
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De laad· en losplaatsen en leidingtransport van vloeistoffen gebeurt op vloeistofdichte 
vlaeren en haeft aen vloeistofdicht leidingontwerp. De terreinriolering en ondergrondse 
riolering haeft een inspectieprogramma en bedrijfsnoodplan. Daamaast zijn ef 
voldoende opvangmogelijkheden voor bluswater. 

Aile procesonderdelen, die potentieel aen emissie naar de bodem en grondwater 
kunnen veroorzaken zijn gelegen boyan vloeistofdichte cq. vloeistofkerende vlaeren. De 
residuen (vliegas, rookgasreinigingsresidu) worden in afgeslaten silo's opgeslagen. Ten 
gevolge van de voorgenomen activiteit zal er niks veranderen ten aanzien van effectan 
naar de bodem en grondwater. De bodem van de bunker Jigt op zodanig peil dat deze 
altijd omgeven is met grondwater. Gezien het feit dat de staat van de atvalbunker niet te 
inspecteren vall, zal ter verificatie van het vloeistofdicht zijn er een peilstok ge'installeerd 
worden om daarmee te monitoren of er grondwater in de bunker dringt. 

Buiten de inrichting treden emissies naar de bodem op door depositie van componenten 
uit de rookgassen (zie hoofdstuk 6.2.2) . 

De mogelijke emissies naar bodem en grondwater betreffen met name: 
• Het zwerfvuil en verontreiniging door brand- of reststoffen alsmede lekkage van 

procesvloeistoffen of chemicali~n tijdens het verwerkingsproces. Zwerfvuil wordt 
effectief tegengegaan doordat de ontvangst van de brandstof in een afsluitbare hal 
plaatsvindt, van waaruit de aanwezige lucht wordt afgezogen als verbrandingslucht. 
Bodemverontreiniging door brand- of reststoffen of door lekkages gedurende het 
verwerkingsproces wordt voorkomen doordat aile verwerkingsprocessen 
plaatsvinden boven vloeistofdichte vloeren. Leidingen ten behoeve van 
vloeistoftransport zijn zoveel mogelijk gelegen binnen de installatie; 

• De depositie van uit de schoorsteen geemiHeerde componenten in de omgeving 
van de installatie. De schoorsteenemissies zullen, na verspreiding uiteindelijk via 
naHe en droge depositie belanden op de bodem en/of oppervlaktewater. De 
schoorsteen-emissies zijn reeds in paragraaf 4.5.9 behandeld. De daaruit 
resulterende depositie komt in paragraaf 6.2.2 aan de orde; 

• Ten behoeve van de processen gerelateerd aan de rookgasreiniging wordt effluent 
van de aanpalende RWZI toegepast, als dit niet toereikend is zal grondwater 
onHrokken worden; 

• Tijdelijke opslag en definitieve verwijdering van reststoffen (bodemas, vliegas, 
rookgasreinigingsresidu) . Het transport van de bodemassen uit de installatie naar 
de tussenopslag vindt zodanig plaats dal er geen emissies naar de bodem en het 
grondwater plaatsvinden. 

Utt het voorgaande voigt, dat emissies naar bodem- en grondwater niet zullen optreden, 
met uitzondering van de depositie van componenten ten gevolge van de schoorsteen
emissies. Hierop wordl, zoals reeds aangegeven, in paragraaf 6 .2.2 ingegaan. Voor de 
volledigheid is in bijlage 12 een NAB-toets opgenomen, waarin een compleet overzicht 
van aile bodem- en grondwaterbeschermende voorzieningen is opgenomen binnen de 
complete inrichting van AAN, zoals deze ten behoeve van de 
revisievergunningaanvraag van april 2010 is ingediend. 
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Verkeer en geluid 

Als 99vol9 van de voorgenomen activiteit zal een deel van het huidige brandstofpakket 
worden vervangen door gevaarlijk afval. De bedrijfsvoering van de AVI verandert 
hierdoor niet. Voor het in ta nemen gevaarlijk afval geldt dat er geen of nauwelijks 
voorbewerking benodigd is. Daardoor zal mogelijk de getuidsemissie van stationaire 
brannen, zoals bijvoorbeeld de IST-installatie iets kunnen worden verlaagd. Oaarnaast 
zal het aantat transportbewegingen gelijk blijven aan de huidige situatie, omdat oak het 
aan te voeren afval in bulk zal worden aangevoerd vanuit op- en overslaglocaties van 
inzamelaars/verwerkers van gevaarlijk afval. De geluidsemissie als gevol9 van transport 
zullen daarom nlet wljzlgen ten opzichte van de huldige situalie. Voor een volledige 
beschrijvlng van de geluldseffecten wordt verwezen naar paragraaf 6.2.5. 

Reststoffen 

Ais gevolg van de bedrijfsvoering van ARN ontstaan enkele reststromen als gevolg van 
het verbranden van afval en het reinigen van rookgassen. Het betreft bodemassen, 
vliegas en rookgasreinigingsresidu . 

TabeI4.12: Stromen reststoffen ARN 

Rlztllb oom Afgevoerde ho.vlliheid 

De totale productie van reststoffen is direct gerelateerd aan de totale hoeveelheid afval 
en gedeeltelijk oak aan de calorische waarde van het afval dat op de inrichting wordt 
verb rand . Ais gevolg van de voorgenomen activiteit zal daarom de produclie van aile 
reststoffen mln of meer gelijk blijven. Met dien verstande dat de totale hoeveelheid 
bodemassen mogelijk zal afnemen als gevolg van de verbranding van afval met 
gemiddeld een wat hogere calorische waarde (oliehoudende afvalstoffen). 

In het geval de installatie op een lagere doarzet (bij hogere stookwaarde van het atval) 
wordt bedreven zal over het algemeen de atvoer van reststoffen afnemen. De grooHe 
van deze afname wordt voamamelijk veroarzaakt door de afgenomen afval - en dus 
asdoorzet, maar hangt tevens samen met de oorzaak van de hogere stookwaarde. Over 
het algemeen wordt een hogere stookwaarde veroarzaakt door of een lager asgehalte of 
een lager watergehalte in het afval. Bij een lager asgehalte zullen er minder assen per 
ton verbrand afval worden geproduceerd. Bij een lager watergehatte zal juist de 
productie van assen per ton verbrand afval toenemen bij een overig gelijkblijvende 
samenstelling. 
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De verwachte reststoffenproductie zal vanw9g8 het relatief lage aandeel gevaarlijk atval 
niet significant wijzigen. In het kader van dit MER word! dan oak aangenomen, dal deze 
gehandhaafd blijft op het huidige niveau. ARN zal enkel gevaar1ijke afvalstoffen van 
zodanige aard en in zodanige hoeveelheid meeverbranden dal dit niet ten koste gaa! 
van hel opwerken van de bodemas tot secundaire bouwstof. Daartoe zal telkens een 
nieuwe afvalstroom gefaseerd worden meegedoseerd, opdat de invloed op de 
bouwstoffenkwaliteit kan worden bewaakt. 

Energie 

Ten opzichte van de huidige bedrijfsvoering zullen er geen wijzigingen optreden met 
betrekking tot de energieproductie vanuit de afvalverbrandingsinstaliatie , omdat deze 
evenals huidige op maximale thermische belastfng zal blijven worden bedreven. Omdat 
geen (aileen in uitzonderlijke gevallen zal de shredder worden toegepast) 
voorbehandeling van gevaarlijk afval zal plaatsvinden zal het eigen verbruik mogelijk 
iets gaan afnemen . Omdat de calorische waarde van het afval gemiddeld ongeveer 
gelijk zal blijven zal het energetisch rendement van de installatie daarmee minimaal 
gelijk blijven of mogeUjk iets toenemen. 

Inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, procesbeheersing, milieuzorg en registratie 

Ten opzichte van de huidige procesvoering zullen er geen wijzigingen plaatsvinden met 
betrekking tot de inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en de procesbeheersing van de 
verbrandingsinstallaties , zoals beschreven in §4.4.11 . Ook de situatie rondom 
milieuzorg en registratie zal niet wijzigen. 

Voor wat betreft het opstoken van de instaUatie wordt hier vermeld dat hierbij geen 
gevaarlijk afvalstoffen zullen worden ingezet. Voor opstookbedrijf zal evenals in de 
huidige situatie gebruik worden gemaakt van RDF uit de IBT en/of de B/SI. 

Storingen 

De voorgenomen activiteit zal geen verhogend effect hebben op de hoeveelheid 
storingen gezien het feit dat er procestechnisch geen veranderingen plaatsvinden. 
Storingsgevoeligheden die hun oorsprong vinden in de aard van de brandstof worden 
hieronder beschreven 

Brand in bunker 
In de huidige situatie ligt er in de bunker RDF (Refuse Derived Fuel). Dit betreft 
hoogcalorisch (goed brandbaar) afval. De calorische waarde ligt in de ordegrooHe van 
13 MJlkg. De calorische waarde van het mee te verbranden gevaarlijke afvalligt typisch 
in de ordegrooHe van 14-17 MJlkg. Daamaast ligt het vlampunt van de oliehoudende 
afvalstoffen in vrijwel aile gevallen boven de 55°C waardoor het afvat haar 
gevaarskwalificatie verliest. Verder zal evenals in het huidige geval goed 
bunkermanagement plaatsvinden en vindt er zodoende adequate homogenisering van 
het afval plaats (met uitzondering van het afval dat wordt gereserveerd ten behoeve van 
opstookbedrijf).Doordat het personeel direct zicht heeft op de bunker kunnen 
ongewenste situaties snel opgelost worden. De eNaring teert dat deze hoogcalorische 
fracties in de afvalbunker niet tot verhoogde risico's op brand in de bunker leidt. Verder 
zijn voldoende repressiemiddelen aanwezig om een eventuele bunkerbrand Ie blussen. 
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4.5.17 

Voor raravante informatie over brandblusvoorzieningen wordt ef verwezen naar Bijlage 
11 van dit MER. Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er geen 
significante stijging van de risico's op aen bunkerbrand antstaat als gevol9 van het mee 
verbranden van gevaar1ijke afvalstoffen. 

Sloringen in de rookgasreinigingsinstallatie 
De rookgassen zullan qua samenstelling niet wijzigen. Ook het dabiet zal niet of 
nauwelijks wijzigen, waardoor ef geen andere effecten Ie v9rwachten zijn als gevol9 van 
het mee verbranden van gevaarlijke afvalstoffen met betrekking tot stonngen aan de 
rookgasreinigingsinstal lalie . 

Zoals eerder aangegeven zal ARN het gevaar1ijk afval gefaseerd gaan mee verbranden, 
zodat tijdig kan worden waargenomen of er sprake is van een te hoge stijging van de 
emissiecijfers. In dat geval zal het aandeel gevaarlijk afval in de bunker worden 
teruggebracht , zadat de emissiecijfers de grenswaarden niet zullen gaan overschrijden. 

Externe veJligheid 

ARN zal mogelijke specifieke gevolgen van de voorgenomen activiteit opnemen in haar 
reeds bestaande noodplan.Voor wat betreft de in te nemen afvalstoffen geldt dat deze 
gectassificeerd zjjn als gevaarlijk op basis van gezondheidsrisico's bij directe 
bloatstelling aan componenten die deze afvalstoffen (mogelijk) bevatten. Het betreft hier 
blootstelling via de luchtwegen, huid, oogcontact e.d . Deze bloatsteUing zou in principe 
aileen plaats kunnen vinden via de handling van deze afvalstoffen alvorens deze de 
oven ingaan. Met betrekking tot dit punt kan worden gesteld dat de risico's op een 
verhoogde bloatstelling nagenoeg nihil is , omdat: 

• Er geen handenarbeid verricht wordt op de in te nemen gevaarlijke afvatstoffen. 
Alles wordt via gestoten systemen en machines (met uitzondering van de bunker) 
vanuit de vrachtwagen naar het eindproces geleid. Uit de bunker wordt de lucht 
afgezogen; 

• de risico's op vluchtige bestanddelen in de afvalstoffen miniem is. omdat wanneer 
dit (oorspronketijk) aanwezig zou zijn dit bij Inzamelingltransport reeds verdampt zou 
zijn . Het bij ARN aangevoerde afval heeft daarom nauwelijks nog een risico op het 
bevatten van vluchtige componenten; 

• de afvalstoffen direct in de bunker worden gedeponeerd, met uitzondering van 
vrachten (bijv. tapijt) die eerst door de shredder vel'1<Ieind moeten worden. De 
bunker bevindt zich in de loshal , waar een onderdruk heerst door afzuiging van lucht 
dat wordt toegepast als verbrandingslucht in de oven. Eventuete diffuse emissies 
worden daardoor direct afgevangen en verbrand; 

• Zich in beginsel in de loshal geen personen bevinden. Uitzondering vormen de 
shovelmachinisten (hun shovels zijn voorzien van onderdrukcabine met stoffilter en 
airco) en vrachtwagenchauffeurs (zij zijn niet langer in de hal dan strikt noodzakelijk 
is om de wagen te lossen - kleppen te openen - voor het overige zijn zij verpticht om 
in hun cabine te wachten totdat de vracht gelost is en men de ontvangsthat kan 
verlaten) . T ijdens het openen van kleppen bevinden zij zich bulten de 
stromingsrichting van de afgezogen lucht uit de bunker en worden daardoor niet of 
enkel kortstondig btoatgesteld. Genoemde personen zijn overigens nooit 
alleen, .zodat calamiteiten altijd opgemerkt en adequaat ingegrepen kan worden. 
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De medewerkers die met het vullen van de vuurhaard resp. het bewaken van het 
verbrandingsproces zijn belast bevinden zich in een gesloten cabine/kamer 
(kraanmachinisVoperator) ; 

• de afvalstoffen worden vemietigd middels een verbrandingsproces met 
nageschakelde rookgasreiniging, waardoor emissies van schadelijke componenten 
worden gereduceerd tot aan de vergunde waarden. 

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de veiligheid van personae] 
en derden, die direct met de handling van de gevaarlijke atvalstoffen Ie maken hebben, 
niet in het geding is. De argumenten die gelden voor de interne veiligheid gelden tevens 
voor de exteme veiligheid . Daarnaast geldt dat de emissies binnen de vergunde norman 
blijven en dat risico's met betrekking tot een bunkerbrand niet worden verhoogd (zie oak 
par. 4.4.13). Samenvattend kan worden gesteld, dat als gevolg van toepassing van de 
gevaartijke afvalstoften de risico's met betrekking tot exteme veiligheid niet zullen 
toenemen ten opzichte van de huidige situatie. 

Het nulalternatief 

Het nulaltematief is de situatie waarbij de voargenomen activiteit niet wordt 
gerealiseerd. Indien de voorgenomen activiteit niet wordt gerealiseerd zal de 
bedrijfsvoering doorgaan op basis van de bedrijfsvoering zoals aangevraagd in de 
revisievergunning van april 201 0, De bedrijfsvoering is niet wezenlijk anders dan 
conform de vigerende vergunning met uitzondering van de emissies naar lucht. Ervan 
uitgaande dat de revisievergunningaanvraag leidt tot een vergunning op basis van de 
aanvraag wordt deze situatie hier als nulsituatie gehanteerd. 

4.6 Technische uitvoeringsvarianten 

4.6.1 Aigemeen 

4.6.2 

In dit MEA word! een aantal technische uitvoeringsvarianten behandeld. De 
altematleven voor de voorgenomen verwerking betreften: de mogelijkheid am het 
gevaartijk afval elders Ie verbranden en het toepassen van voorscheiding van ferro en 
non ferro componenten in het gevaar1ijk afval. 

De varianten met milieuhygienische voordelen (op basis van een integrale afweging) 
worden opgenomen in het mees! mitieuvriendelijk attematief (hoofdstuk 7) . 

Elders verbranden van het gevaartijk afval in Nederland 

In de voorgenomen activiteit zal gevaartijk afval mee verbrand gaan worden met de 
regullere atvalstromen van de AAN. Op dit moment wordt er in Nedertand gevaartijk 
afval mee verbrand in de volgende afvalverbrandingsinstaUaties (9): 

• AVA afvalvelWerking Aijnmond; 
• AEB Amsterdam; 
• HVC atvalcentrale locatie Alkmaar. 

9 Atvalverwerking in Nederland : gegevens 2008 / Werkgroep Atvalregistralie. - Utrecht : 
SenterNovem, 2009 .. (SenlerNovem ; 3UA0917) : (Vereniging Afvalbedrijven ; VA09001IA .A) 
ISBN 978-90-5748-076-B 
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Een altematief zou kunnen zij" om het gevaarlijk afval dal beschikbaar is veor 
verbranding niet bij ARN maar in de genoemde AV l's mee Ie verbranden. De 
milieuhygienische verwerking van afvalstoffen door ARN zij" in vergelijking met 
bovenstaande afvalverbrandingsinstallaties niet minder en qua emissies op puntan beter 
(in een vergelijking van de openbaar beschikbare milieujaarrapportages). AEB 
Amsterdam, AVA Rozenburg en de nieuwe lijnen van HVC Alkmaar krijgen net zoals 
ARN naar v8rw8chting de Rl -status, wat betekent dal de atvalstoffen aen nuttige 
toepassing krijgen in de vorm van efficiente energie terugwinning. 

ARN haeft samen met Atte ra (voorheen Essent Wijster) als 8nlge in Nederland aen 
afvalverbrandingsinstaliatie die ontworpen is om hoogcalorisch afval te verwerken. De 
beoogde mee te verbranden gevaar1ijke afvalstoffen zijn overwegend hoogcalorisch van 
aard, die zich het beste thermisch laten verwerken in een afvalverbrandingsinstallatie 
die speciaal daarvoor ontworpen is. 

Afweging elders in Nederland verbranden vs. de voorgenomen activiteit 
Geconciudeerd kan worden dat het meeverbranden van gevaar1ijke afvalstoffen in de 
afvalverbrandingsinstallatie bij AAN milieuhygienisch verantwoord kan plaatsvinden en 
dat in een vergelijking met de andere afvalverbrandingsinstallaties AAN 
milieuhygienisch beter scoort of minimaal gelijk met betrekking tot de relevante 
aspecten, die een rol speten bij gevaar1ijk afval (emissies naar lucht, kwaliteit van de 
assen). Het beoogde gevaar1ijke afval is overwegend hoogcalorisch van aard. Een 
fractie die zich het beste thermisch laat verwerken in een AVI die ontworpen is om 
hoogcalorische afvalstoffen te verbranden. AAN heeft bij vergunningver1ening de enige 
installatie in Nedenand, die dan de mogelijkheid heeft om dit gevaar1ijke afval mee te 
verbranden in een installatie, die tevens speciaal is ontworpen voor de verbranding van 
hoogcalorisch afval . 

4.6 .3 Verbranden van het gevaar1ijk afval Bij Remondis, Oberhausen (Ouitsland) 

Naast verbranding in afvalverbrandingsinstallaties op andere locaties, wordt hier een 
altematief met betrekking tot verbranding van gevaar1ijk afval op een andere loeatie 
uitgelicht, namelijk de verbranding bij GMVA (Gemeinschafts MOII-Verbrennungsanlage) 
in Oberhausen (Duitstand). Dit altematief wordt separaat beschouwd, omdat Remondis 
aandeelhouder is van ARN en beschikt over altematieve afvatverbrandingscapaciteit 
voor de verbranding van gevaar1ijk afval en bovendien (aanvankelijk) voor een groot 
deel van de aanvoer van het gevaar1ijk afval zal verzorgen via haar inrichting in 
Moerdijk. Momenteel wordt het gevaar1ijk afval vanuit Moerdijk afgevoerd naar de 
afvalverbrandingsinstallatie in Oberhausen. 

De installatie van GMVA bestaat uit vier verbrandingslijnen, waarvan er een specifiek 
gebouwd is voor de verbranding van afval , terwijl de overige drie oorspronkelijk 
kolengestookte installaties betrof en zijn omgebouwd tot afvalverbrandingsinstallaties. 
De totale capaciteit van GMVA Oberhausen bedraagt maximaaI710.000 ton afval per 
jaar bij een thermische input van 270 MW . De gemiddelde calorische waarde van het 
afval bedraagt 10,5 MJ/kg. De totale elektriciteitsproductie bedraagt circa 430.000 
MWhJjaar, waarvan het eigen verbruik ligt op circa 78.000 MWhJjaar. De netto 
elektriciteitslevering bedraagt daarmee circa 352.000 MWhJjaar. 
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De stoomparameters van de installatie zijn 40 bar en 400°C, ofwel overeenkomend met 
die bij ARN. Het verbrandingsrooster betreft aen roUenrooster, waarbij aen 
verbrandingstemperatuur tussen de 850 en 1100°C. De vuurhaardtemperatuur bij ARN 
ligt over het algemeen hoger. De rookgasreiniging bestaat uit selectieve niet
katalytische reductie (SNCR) voor NOx-verwijdering met nageschakelde elektrofilter 
voor de verwijdeimg van stof, naHe wassers voor de verwijdering van zuurvormende 
componenten (Hel , HF, 802) en nageschakeld doekenfilter met chemicalieninjectie ten 
behoeve van de verwijdering van nog aanwezige zware metalen en dioxines. De 
rookgasreiniging is met uitzondering van de OeNOx, waar bij ARN SeA wardt 
taegepast, avereenkamstig met die van AAN. 

Bij GMVA wardt sinds 2000 gevaarlijk afval meeverbrand in de bestaande installatie tat 
eveneens een maximum van 10%.Het gevaarlijk afval dat wardt meegestookt betreft 
dezelfde type afvalstaffen, zaals AAN voomemens is mee te staken in haar installatie. 
Het gevaarlijk afval wardt bij GMVA aangeleverd en in een half·apen antvangsthal via 
een separaat toevaersysteem aan de bunker toegevaerd , waar dit wardt 
gehomogeniseerd met het avenge afval. Oil in tegenstelling tat de antvangst bij AAN, 
waar het gevaarlijk afval-evenals het avenge afval - in een geslaten hal wordt 
ontvangen en in de bunker gevaerd, alwaar dit tevens wardt gehamageniseerd met het 
avenge afval. 

De emissiecijfers van GMVA inclusief het taevaegen van gevaarlijk afval zijn hiema 
weergegeven. Omdat GMVA in de penode voor 2000 niet door Aemandis is bedreven 
zijn gegevens van de installatie zander meestook van gevaarlijke afvalstaffen niet 
beschikbaar. Oaamaast hebben in de periode 2002 tat 2006 relatief grate revisies 
plaatsgevanden, waardoor het niet zinvat is deze emissies te vergetijken, amdat effecten 
van deze revisies het beeld (kunnen) vertroebelen. 

GMVA Emissionswerte 2006 
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Figuur 4.15: Emissiecijfers GMVA Oberhausen in vergelljking met duitss &missiegrenswaarden 
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Atweging verbranden bij GMVA Oberhausen vs. de voorgenomen activiteit 
De toegepaste technologie bij GMVA Obemausen is vergelijkbaar met die van ARN met 
dien verstande dal de vuurhaardtemperatuur bij GMVA Oberhausen gemiddeld 
genomen wat lager ligt dan bij de installatie van ARN. Dit is onder ander Ie wijten aan de 
lagere calorische waarde van het afval dal bij GMVAwordt toegepast (10,5 MJlkg 
versus 13,5 MJlkg bij ARN). Omdat de vuurhaardtemperatuur bij ARN gemiddeld hoger 
rigt dan bij GMVA zulle" bij ARN organische componente" als dioxines en PAK's beter 
worden vernietigd (zie 4.5.9), Voor wat betreft de in het Bva opgenomen componenten 
geldt dal de rookgasreiniging ongeveer tot dezelfde reductie leidt bij ARN als bij GMVA. 
Daamaast zal het gevaarlijk afval bij ARN in een gesloten ontvangshal worden 
ontvangen. De verwerking bij Remondis in Oberhausen vindt op een milieuhygienische 
wijze plaats. De parameters die bij ARN afwijken van die van GMVA zullen aileen maar 
een positief effect hebben ten opzichte van de verwerking bij GMVA Oberhausen. 

Daarbij komt dat een groot deel van het afval dat nu naar Oberhausen wordt 
getransporteerd vanuit Moerdijk in de toekomst bij ARN in Nijmegen zal kunnen worden 
verwerkt, waardoor ook op transport en de hierrnee gepaard gaande emissies en 
verbruik van energie wordt bespaard. 

4.6.4 Voorscheiding van ferro en non ferro componenten 

Bij de voorgenomen activiteit wordt er geen voorscheiding toegepast om de ferro en non 
ferro componenten af te scheiden alvorens deze thermisch te verwerken. De 
voorgenomen activiteit zal de gevaarlijke afvalstromen eerst therrnisch verwerken 
waama de ferro en non ferro componenten uit de bodemassen worden afgezonderd en 
voor hergebruik aangeboden worden. 

Gedacht kan worden aan een mogelijk milieuvriendelijk allematief om de gevaarlijke 
afvalstromen voorafgaand aan de therrnische verwerking te scheiden in ferro en non 
ferro componenten. VeNolgens zouden deze componenten voor verdere verwerking 
aangeboden moeten worden. In dit geval zullen de ferro en non ferro componenten neg 
steeds vervuild zijn mel gevaarlijk afvalstoffen. oit houdt in dal de voorscheiding van 
herbruikbare materialen neg steeds een Iherrnische nabehandeling behoeft. Om die 
reden leert de eNaring dat afnemers van ferro en non ferro -schroot een voorkeur 
hebben voor het schroot dat in de vuurhaard is geweest (schoon gebrand) boven vooraf 
afgezonderd schrool. 

Afweging voorscheiding vs. de voorgenomen activiteit 
Bij de afweging tussen de voorscheiding mel een therrnische nabehandeling en 
Iherrnische verwerking met een nascheiding is een thermische verwerking met 
nascheiding milieuhygienisch beler om de volgende redenen: ARN beschikt over 
energie terugwinning wal normaliter niet beschikbaar is bij een thermische 
nabehandelaar. ARN beschikl over een modeme rookgasreiniging, een therrnische 
behandeling am de ferro en non ferro schoon Ie branden. Daamaast kan bij ARN de 
therrnische verwerking en de scheiding op een en dezelfde plek worden uitgevoerd , wat 
minder vervoersbewegingen tot gevolg heeft. 

4.7 Het meest milieuvriendelijke alternatief 

Het meest mitieuvriendelijk altematief (MMA) betreft een altematief of een combinatie 
van altematieven waarbij de minsle effecten op het milieu optreden. 
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Het meest milieuvriendelijke altematief wordt vastgesteld in hoofdstuk 7 van dit MER. 

4.8 Overzicht van de nader uit te werken alternatieven en varianten 

Op basis van de beschreven voorgenomen activiteit alsmede de altematieven en 
varianten zullen in hoofdstuk 6 aileen de milieueffecten van de voorgenomen activiteit 
en de reele attematieven: het nulaltemalief en v8rwerking van gevaarlijk afval bij 
Remondis, Oberhausen in beerd worden gebracht (veor de overwegingen hierbij wordt 
verwezen naar paragraaf 6.4). 
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5 BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN AUTONOME ONTWIKKELING 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de bestaande toestand van het milieu en de autonome 
ontwikkelingen beschreven. Oaarbij worcH onder de autonome ontwikkelingen verstaan: 
de toekomstige ontwikkeling van het milieu, als de voorgenomen activiteit niet word! 
gereaJiseerd. maar wei rekening word! gehouden met voltooide en in uitvoering zijnde 
ingrepen alsmede ingrepen die als gevolg van reeds vastgelegd beleid worden voorzien. 

De beschrijving van de bestaande milieutoestand en de aulonome ontwikkelingen dient 
als referentiekader voor de beoordeling van de Ie verwachten milieueffecten bij 
realisatie van de voorgenomen activiteit. 

Het studiegebied omvat de bestaande infichting van ARN en de omgeving daarvan, 
voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen optreden. Oil betekent 
da! de omvang van het studiegebied per milieuaspect (lucht, geluid, bodem etc.) kan 
verschillen . 

5.2 Lucht 

5.2.1 Huidige toestand 

De luch!kwaliteit rondom de locatie van ARN Ie Weurt kan hel best worden beoordeeld 
door de achtergrondconcentraties van (N02, Pm10, Benzeen, 802, CO en BaP). te 
raadplegen van het programma CAR 2 op de localie van ARN over het jaar 201 O. 
Daamaast zijn de achtergrondconcenlraties van het dichtst bijzijnde meetstation van de 
RIVM geraadpleegd over het jaar 2008. CAR 2 geeft de achtergrondconcentratie op het 
terrein van de ARN , het rapport van RIVM op de dichtstbijzijnde meetstation, daardoor 
heeft CAR 2 de voorkeur. En zijn voor aile componenten die CAR 2 weergeeft de 
waarden gebruikt . 
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TabeI S.1 : Achtergrondconcentraties aan luchtverontreinigende stoffen 

Component Gemeten luchtkwelitett Perlode 
, 

Sial « 10Jim) 

(PM1 0) 

25Sl2l , 40 Jaargemiddelde 

5 101 « 2,5 JIITl ) 1,1 

74~111 3600 
-==-----j------'-=--;:-

,-=--' , 
I Jaaroverzichl luchtkwaliteil2008 

CAR 2 versle 9.0 
98 percenliel8h 
Meetstation Wekerom-Riemterdfjk 
Meelstation Billhoven - Van leeuwenhoeklaan 

eee 
, g . R 

C CC 
.OVAL M .... O"" •• 

(6) Er is een I'lOfTTI van 30 J.lglm3 van toepassing OIl gebieden met een opperv1ak van tenminste 1000 
vierkante kilometer, die zich mlnimaal op sen alstand van 5 km van bebouwing, inrichting of 
autosnelweg bevindl. In Nederland ziin dergelijke gebieden alleen in hel OQ()(Ijen van het land Ie 
vinden. Voor andere gebieden zijn nog geen I'IOOT1en VOOf NOx opgesteld. 

WJk~component: NOx 
De nonn voor NOx wordt rond de localie van ARN niet overschreden. 

Wlk-componenet: HF 
De MTR voor hat jaargemiddelde MTR-waarde voar fluoride is 0,05 ~g/m3. 

Emissies kamen voomamelijk vrij bij bronnen als steenfabrieken, keramische industrie, 
en alumin iumproductie. Emissies van ftuoriden vinden plaats in een beperkt aantal 
gebieden in Nederland: Noordoost-Groningen, rivierengebied, Sloegebied, 
Rijnmondgebied en Zuid-Limburg. Aangezien HF een hoge depositiesnelheid heeft 
worden de hoogste concentraties en deposities nabij brongebieden gevonden. 
Fluoridemetingen in lucht worden uitgevoerd in gebieden waar door lokale industrie een 
verhoogde fluoride-emissie plaatsvindt. De meetgegevens zijn daarom niet 
representatief voor de gemiddelde concentratie over Nederland. 

Over;ge njet Wlk-componenten 
In de Wet luchtkwaliteit zijn slechts voor een beperkt aantal stoffen grens- en 
drempelwaarden gegeven. Oak andere stoffen die kunnen voorkomen in de rookgassen 
van de AVI van ARN kunnen echter invloed hebben op de lokate luchtkwaliteit. Daarom 
worden in dit MER meer stoffen beschouwd dan strikt volgens de Wet luchtkwaliteit zou 
moeten. Met betrekking tot de emissies van de AVI zijn met name de uitstoot van zware 
metalen en dioxinen (PCDD'slPCDF's) van belang. 
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In label 5.2 is aen overzicht gegeven van de achlergrondconcentraties veor de veor 
AAN relevante stoffen, die niet onder de Wet luchtkwaliteit vallen. 

TabeI5.2: Achtergrondconcentraties van enkele nlet onder het Wet Luchtkwaliteit vellende 

componenten 

Co~nt Achtt!!S!0ndconcentratie ~ 
Arseen o,Er" 
cadmium o,t '• 

I Lcod I 9,3(I j 

Nikkel 2, , 111 

PCDF/F a/s TEO 23,3 ram amissle liJ(3J 
. • . . 

(1): AIVM luchlkwahlelt 2008, meelstatlon Bllthoven Van leeuwenlaan 

(2): Bren: http://www.rivm.nVrvsll mageslOioxines%2CH)8t'420U cm35-54897.pdf 

(3) Emissie is lolaal in Nederland 

5.2.2 Trends 

Om effectan Ie kunnen relateren aan de huidige situatie word! in de volgende 
paragrafen aen beschrijving van de trend van de achtergrondconcentralies in de lucht 
op leefniveau gegeven. Belangrijke bronnen in het studiegebied zijn enkele stationaire 
bronnen en het vel1<.eer. De luchtverontreinigende stoffen die besproken worden zijn 
zwaveldioxide (80 2) , stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) , koolmonoxide(CO), 
dioxines (PCDD/PCDF), stof en enkele zware metalen (onder andere cadmium (Cd), 
kwik (Hg). koper (Cu). load (Pb) en zink (Zn)) en geur. Omdat achtergrondconcentraties 
door verschillende bronnen worden beinvloed wordt hier niet ingegaan op de 
emissieconcentraties, maar op de bijdrage van de bronnen aan de 
immissieconcentraties. Hierbij is gebruik gemaakt van de meetgegevens van rapportage 
Luchtkwaliteit 2008 van het RIVM (zie tabel 5.3). Voor ARN wordt er gekeken naar zone 
Midden met desbetreffende regimens 

TabeI5.3: Reglme-indeling per zone en agglomeraat yoor verschiltende componenten. 
Regimes: 1 =strengst, hoogste meetintensiteit j 3:minst streng 

Gebu:d SO. • 
Zone Noord • , 
Zone Midden • , 
Zone Zuid 3 

Aggiomeraue Amsterdam/HaRriem 3 

Agglomerntie Rotterdnm'Dordrechl 2 

Agglomeralle Den Haag.1..eiden • , 
Agglomernlie Utrechl • , 
Agglomeralie Eindho,·en 3 

Agglomeralie HeerlenIKerkrade 3 

I Zwale Illelalell (111"11«11 . cndmhllll. lul:kel ell l·wil:) 
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NO • • PM Ph 
1 1 3 

I I 3 

I I 3 

I I 3 

I I 3 

I I 3 

I 1 3 

I 1 • , 
I I 3 
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C,H, CO 0 , BlalP ZW111
1 

3 3 1 3 3 , • I • • , , , 
, , I 3 3 

I I I , 3 -
2 2 I 2 • , 
, 2 I 3 • , 
2 2 I 3 • , 
, , I • 3 - , 
, 2 I 3 3 -
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De beoordeling van de luchtkwaliteit aan de hand van de beoordelingsdrempels leidt tot 
de vaststelling dat voor lood overal, en voor zwaveldioxide bijna overal , regime 3 geldt. 
Toetsing aan grenswaarden levert tevens op dat de grenswaarde voor het 
jaargemiddelde voor stikstofdioxide in veel stedelljke gebieden wordt overschreden. In 
mindere mate geldt dit voor de grenswaarde veor het jaargemiddelde voor PM1 0-
concentraties. De norm voor de daggemiddelde PM1 O-concantralie wordt overal 
overschreden. Voor PM1 0 is daarom in aile gevallen sprake van een indeling in regime 
1 ; voor stikstofdioxide is dit eveneens in de measle gebieden het geval. 

Stationaire bronnen 
In het studiegebied zijn geen bronnen aanwezig die opgenomen zijn in het individuele 
emissieregistratiesysteem. Het terrein beslaat een oppervlak van 45,8 hectare. 

Opgemerkt wordt dat de huidige AVI van ARN een bron van emissies naar de tucht is. 
Deze emissies zijn dus opgenomen in de huidige achtergrondconcentraties. De 
milieuimmissies zouden eigenlijk op basis hiervan moeten worden gecorrigeerd, maar 
vanwege de complexiteit van toewijzing van deze emissies aan de immissies is dit in dit 
MER niet toegepast en wordt dus een overschatting berekend (zie hoofdstuk 6) . 

Verkeer 
Om de verkeersaantrekkende werking op de juiste manier te bepalen is het noodzakelijk 
am inzicht te krijgen in de autonome verkeerssituatie. De Hogelandseweg, de Nieuwe 
Pieckelaan en de Reekstraat kunnen gezien worden als enige ontsfuitingswegen voor 
ARN en zijn derhalve getoetst aan de Wlk. De autonome verkeerscijfers voor de 
ontsluitingswegen van ARN zijn verkregen van de gemeente Beuningen en reeds 
gebruikt door Grontmij l0 voor het jaar 2008. De verkeerscijfers zoals deze zullen gelden 
in 2012 zijn geprognosticeerd uit de cijfers van het jaar 2008 (zie 5.5.1, huidige toestand 
verkeer en geluid). De uiteindelijke geprognotiseerde verkeerscijfers (zander bijdrage 
van ARN) zoals deze zijn gebruikt in de luchtemissieberekeningen zijn weergegeven in 
tabel 5.4. 

Tabe1 5.4 Verkeerscijfers zonder bijdrage van ARN 

Ho elandsewe Nieuwe Plackelaan Reekstraat 

2012 

Uchl 9.428 5.647 23' 
Middelzwssr 1.184 39' 5 

Zwasr 88' 343 15 

Beschr;jving per component 

S02 
De jaar- en wintergemiddelde 802-concentratie beclroegen in 2008 respectievelijk 2 en 
2 ~g/m3 . Weergegeven is het ruimtelijk beeld voor het jaargemiddelde. Het ruimtelijk 
beeld van het wintergemiddelde komt hiermee overeen. De hoogste niveaus werden in 
het Rijnmondgebied, Zeeland en in het zuidwesten van Noord-Brabant waargenomen, 
samenhangend met lokale industrie, scheepvaart en de nabijheid van Belgische 
bronnen. De grenswaarde van 20 jJglm3 voor de jaar- en wintergemiddelde 802-
concentratie is in 2008 nergens in Nederland overschreden. 

to luchtkwaliteit ARN te Weur1. Grontmij, I&M·99065183-FOIjj , 31 oI<tober 2008 
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Jaargemlddelde concenlratle ItikSlofdloxlde In 2008 

- . -
De jaargemiddelde 
concentratie bedroeg in 2008 
gemiddeld over Nederland 19 
lJg/m3. De concentraties waren 
het hoogst in de Randstad en 
het laagst in het noorden van 
het land. Overschrijdingen van 
de norm voor de 
jaargemiddelde concentratie 
van 40 ).Jg/m3 zijn op 9 van de 
verkeersbelaste stations 
geconstateerd. Een aantal 
stations met overschrijdingen 
van de norm maar waarvan het 
aantal gemeten (en 
gevalideerde) 
uren minder dan 90% van het 
jaar beslaat zijn buiten 
beschouwing gelaten. 

NOx 
De jaargemiddelde 
concentratie NOx, gemiddeld 
over Nederland in 2008, 

Figuur 5.1: Jaargemiddelde concentratie N02 in 2008 bedroeg 
26 IJglm3. De concentfaties waren het hoogst in de Randstad en het laagst in het 
noordoosten van het land. Concentraties hager dan 30 IJglm3 kwamen in 2007 
voornamelijk voor ten zuiden van de lijn Alkrnaar-Arnhem. In de Regeling Beoordeling 
Luchtkwaliteit worden specifieke gebieden genoemd waar de grenswaarde voor NOx 
van toepassing is. Het betrett enkele regionale gebieden in het Noorden van het land. 
In de betreffende gebieden wordt de grenswaarde niet overschreden. 

NH, 
Ammoniak (NH3) is de meest voorkomende basische component in de atmosteer. Zure 
atmosferische componenten, zoals salpeterzuur (HN03) en zwavelzuur (H2S04), 
worden door ammoniak geneutraliseerd onder vorming van ammoniumzouten. Oe 
depositie van ammoniak en zijn reactieproducten - samen aangeduid als NHx -Ievert 
een grote bijdrage aan de vermesting van bodemen oppervlaktewater en voor een deel 
tevens aan de verzuring van de bodem. 

Vanat 19971ijken de jaargemiddelde ammoniakconcentraties redelijk gestabiliseerd te 
zijn op een gemiddelde waarde van circa 8 ).Jg/m3. Oe meandering om dit gemiddelde 
wordt voomamelijk veroorzaakt door de meteorologische variatie van jaar tot jaar. 
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Kooistofmonoxide (CO) wordt voornamelijk gevormd bij onvolledig verlopende 
verbrandingsprocessen. Het verkeer revert het grootste aandear in de Nederlandse 
emissie, in 2005 circa 60% (Milieu- en Natuurcompendium, MNP 2007). Hoge 
concentraties CO hebben merkbare invloed op het zuurstofbindende vermogen van het 
bloed. Oil leidt tot klachten varierend van sufheid en afnemend reactievermogen tot 
veranderingen in hart- en longfunctie bij zeer hoge concantralies. Ter bescherming van 
de bevolking tegen de effecten zijn grenswaarden gesteld aan de concentraties van 
koolstofmonoxide in de lucht (Staatsblad, 2001). Vanaf 13 december 2000 is aen 
nieuwe EU-norrn van kracht (EU, 2000). Deze EU-norm hanteert een grenswaarde van 
1 0.000 ~glm3 voor het glijdend 8-uursgemiddelde. Vanaf 1 januari 2005 moet aan deze 
grenswaarde worden voldaan. Deze nieuwe norm is strenger dan de oude grenswaarde 
en komt overeen met een 98-percentielwaarde van 3600 ~glm3 . De ontwikkeling van de 
jaargemiddelde concentraties van koolstofmonoxide laten door diverse maatregelen 
,zoals katalysatoren in het verkeer en emissiereducerende maatregelen in de industrie, 
een dalende trend zien (zie ook figuur 5.2). 

Ontwlkke ling van de JUirgemlddelde concentratle 
koolslofmonoxlde 

- ' 1400 

1200 

1000 

800 

400.;-. ... 

200 

o-j--.- -...,.~ .... - -...,.~ .... - -.--,~ 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2001 2006 20ClI 

Ja .. 
.... Regional. achtefgrondstations 

• Stedefrjk. achtergror-mtaliooi 

_ Verk~ stations 

Figuur 5.2: Ontwikkeling van de Jaargemlddelde concentralie koolslofmonoxide 

PAK als benzo(a)pyreen 
De benzo[a]pyreenconcentraties worden sterk lokaal bepaald. Hierdoor kunnen grate 
concentratieverschillen optreden tussen verschillende meetlocaties. De concentratie van 
PAK (uitgedrukt in concentratie benzo(a)pyreen) is de afgelopen 10 jaar in Nederland 
nagenoeg gelijk gebleven en onder de richtwaarde van 1 nglm3 gebleven, maar langs 
zwaar industrieel belaste meetlocaties (Wijk aan Zee) komen overschrijdingen voor. 

Zware metalen 
De jaargemiddelde concentraties van arseen,cadmium, lood en zink stabiliseren de 
laatste jaren. In de tien jaar daarvoor vond een gestage daling plaats, waardoor de 
concentraties in Nederland ongeveer halveerden en voor lood zelfs meer dan dat. 
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De dating van arseenconcentraties tot 1995 komi voomamelijk door emissiereducties in 
de energiesector. De dating van de cadmiumconcentraties komi door emissiereducties 
in de industria en afvalverwerking, en maatregelen in het buitenland. De daling van lood 
komi door een voortschrijdende afname van loodemissies door het verkeer. 
De dating in zinkconcentralies is voomamelijk toe Ie schrijven aan emissiereducties bij 
de doelgroepen industria en afvalverwerking. 

Fluoride 
In de Regaling Beoordeling Luchtkwaliteit worden specifieke gebieden genoemd waar 
de grenswaarde voar NOx van toepassing is. Het betreft ankala regionale gebieden in 
het Noorden van het land. In de betreffende gebieden word! de grenswaarde niet 
averschreden. De jaargemiddelde concentraties kennen grote fluctuaties. Na een 
zekere daling in de jaren '90 laten de resultaten van de laatste jaren voor twee van de 
drie meetlocaties een zekere stabilisatie zien. 

Verzuring 
De berekende gemiddelde depositie 
van potentieel zuur was in 2006 3040 
mollha. 
Regionaal verschillen de deposities 
ster1<:. 
Vooral in gebieden met intensieve 
veehouderij , zoals de Peel en de 
Gelderse Vallei , kunnen deposities 
voorkomen van meer dan 5000 mollha 
(zie Figuur 5.3). Deze hoge depositie 
wordt vooral veroorzaakt door de 
bijdrage van de hoge 
ammoniakuitstoot ter plaatse. De hoge 
emissie van zwaveldioxide en van 
stikstofoxiden in het Rijnmondgebied is 
de oorzaak van de hogere depositie in 
dat gebled. De depositie van potentieel 
zuur op de Ecologische Hoofdslructuur 
(EHS) was in 2006 gemiddeld 3070 
mollha en ligl daarmee bijna 800 
mollha boven de doelstelling veor 2010 
(2300 mol/ha). Bij het huidige 
deposilieniveau wordt 10% van het 
natuurareaal volledig beschermd. In 
onderstaande tabel staan de waarden 
voor Zuid Gelderland gepresenteerd. 
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Figuur 5.3: Deposilie polenlieel zuur in Nederland, 200B 
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labelS,S: Depositie van verzurende stoffen in Gelderland') 

Yerzwlng11lb'ld 80. NOy I- I Oty?luhl TePlz' poL .. t7'ae"? n M • 

-jrj -jrj -jrj 
Dill? 

maP" I It) 
-jrj 

Z·Gelderiand 347 73. 1770 70 3270 

1) RIVM, luchlkwailteil2007 
Deposities zijn afgerond op tientaJlen. Potenlleel zuur = 2'ISo.l. [NOyj.INH,1 + een bi;drage van haIogeenz en 
organische zuren. Deze taalste bijdrage Is ongeveer 70 moII(ha.jaar). Er is rekening gehouden met een natuunijke 
en intercon(inentale achtergronddeposilie, Er is een cofTectie voor het ammonlekgat ullgevoerd. (Gegegevens in 
rapport AIVM 2008 verwlJzen naar gegevens 2007) 

Vermesting 
Een overschot aan de voedingstoffen stlkstof (N) , fosfor (P) en kalium (K) in het milieu 
wordt aangeduid met vermesting (=eutrofiering), Ecologische processen raken door 
vermesting ontregeld . Gebruiksfuncties van grondwater, oppervlaktewater en bodem 
verminderen. Voorbeelden van effecten van vermesting zijn : vergrassing van 
heidevelden; achteruitgang van het aantal plantensoorten die kenmerkend zijn voor 
voedselarme milieuomstandigheden; overmatige algenbloei in oppervlaktewateren ; de 
stijging van de nitraatconcentratie in het grondwater. Vermesting op landbouwgronden 
ontstaat door het gebruik van dierlijke mest en kunstmest. In natuurgebieden is de 
atmosferische depositie van stlkstof de enige bron van vermesting. De bijdrage van de 
atmosferische deposltie van tostor en kalium is verwaarloosbaar. De doelstelling voor de 
deposltie van stikstof is 1650 moltha gemiddeld voor ecosystemen in 2010. Dit betekent 
een volledige bescherming van 20% van het areaal natuur in Nederland. 

Tabel 5.6 Depositie van stikstof in Gelderland (I ) 

I ~:;n.nt I Deposlti. (moVhW]u;~ I 
I ) AIVM, Jaaroverzk:hl luchtkwaliteit 2007 (rapport 2008 verNiist naar 2007) 
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Op onderstaande figuur staat een overzicht van de geplande ontwikkelingen in de 
omgeving van ARN. 

Toekomstige ontwlkkelingen 
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Figuur 5.4: Toekomslige ootwikkelingen in Nijmegen-Wesl Weurt 

Bron: Milieuprogramma Nijmegen-Wesl Weurt, 2006. 

Op 5 km van ARN (op punt 13) zal een bedrijventerrein ontwikkeld worden maar zander 
sterke negatiave milieu invloed. (zie tabel 5,7) 

Wijken buurt Niillleger>- Stedelijk 
WestWeurt 

Bedrijventerrein 
A73 ± 

++ - zeer grote verwachte milieuopbrengst 
+ • relevante verwachte mitieuopbrengst 
± - nauwetijks verwachte mitieuopbrengst 

.. verslechtering van de situatie. 
o .. nietvan toepassing 

Tabel5.7 Scoring van het bedrijventerrein A73 
Bron: htlp:ltwww.westenweurt.nV 
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Op het terrein van ARN zelf zal de stortplaats afgewerkt worden en ingepast in de 
ruimtelijke omgeving (15) . Verder zal de tweede stadsbrug van Nijmegen ontwikkeld 
worden (1), Oit zal aen verkeersaantrekkende werking hebben in de omgeving van 
ARN. Naast het terrein van ARN zal zandwinning plaatsvinden van de Beuningse plas 
waama er afwerking en inpassing in een recreatieve en natuurlijke omgeving zal 
plaatsvinden. 

5.3 Oppervlaktewater 

5.3.1 Huidige toestand 

Het rijk en de provincies hebben aen ecologische hoofdstructuur vastgastald. De 
hoofdstructuur zijn de lijnen die de geisoleerde stukjes naluur moeten verbinden. De 
ecologische verbindingszone Heumen Horssen ten westen van ARN, is een onderdeel 
van de hoofdstructuur en verbindt de Overasseltse en Hatertse vennen met de 
rivierduinen nabij Bergharen en Horssen. In totaal een afstand van 35 kilometer. 

Aanleg van deze ecologische verbindingszone is voor Waterschap Rivierenland de 
aanleiding zich in te spannen voor de migratie van amfibieensoorten. Oat kan door in de 
zone bredere oevers langs bestaande slaten aan te leggen. Oit leidt niet aileen tot meer 
afwisseling in het landschap, het versterkt oak de rijkdom aan soorten planten en dieren. 
De verbrede oevers leiden tot een batere waterkwaliteit en bieden bovendien meer 
ruimte voor de opvang van de toegenomen hoeveelheden regenwater. 
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Ecoogische vert:llndlngszones - Ecdogi5Che hoddstruclJur 

FiguurS.5: Natuurfuncties Gelderland (kruisje = locatie ARN) 

Bron: Waterbeheerplan 2010..2015, Waterschap Rivierenland 
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Bebouwd g/!bled 

In figuur 5.5 is te zien dat ten ncorden van ARN de Ecologische hoofdstructuur loopt. 
Ten zuidwesten wordt er een nieuwe Ecologische verbindingszone aangelegd (zie 
ecologische vQortoets, bijlage 5) , dit zal naar verwachting in 2018 klaar zijn . In de 
directe omgeving van AAN zijn geen Ecologische hoofdstructuren waar ta nemen. 

5.3.2 Autonome ontwikkeling 

Het Streekplan Gelder1and vormt voor Gedeputeerde Staten het beoordelingskader voor 
bestemmingsplannen die ruimtelijke ingrepen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
mogelijk maken. Het streekplan kent algemene beleidskaders waarbij in het 
zogenaamde groenblauwe raamwerk restricties gelden voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van diverse functies. De EHS is een belangrijk onderdeel 
van het groenblauwe raamwerk. De provincie beschouwt de borging van (beoogde) 
ecologische kwaliteit in de EHS als van provinciaal belang. 
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Naast de algemene beleidskaders voor het groenblauwe raamwerk is veor de EHS een 
eigen regime voor bescherming en ontwikkeling van toepassing. 'Nee, tenzij' , 'mitigatie', 
'compensatie' en 'saldobenadering EHS' varmen hierbij de kaders veor beoordeling 
door Gedeputeerde Staten. In deze streekplanuitwerking zijn deze kaders nader 
uitgewerkt. De -nee, tenzir· benadering houdt in dat binnen de EHS geen significante 
aantasting van kemkwaliteiten en omgevingscondities mag plaats vinden. Mitigatie, 
compensatie en saldobenadering EHS bleden de mogelijkheden om 
ontwikkelingsgericht hieraan invulling Ie geven. Het 'Beoordelingsschema initiatieven in 
de EHS' geeft de procedurestappen die doorlopen moeten worden bij de beoordeling 
van de vraag of initiatieven passen binnen de "nee, tenzij"·benadering. Bij de motivering 
van ruimtelijke initiatieven moeten deze stappen inzichtelijk worden gemaakt. 

5.4 Bodem en grondw ater 

5.4.1 Huidige toestand 

ARN heeft aile potentieel bodem· en grondwaterverontreinigende processtappen 
uitgevoerd op vloeistofdichte vloeren. Vanwege de naastgelegen stortplaats wordt de 
kwafiteit van onder1iggend grondwater en van omliggende oppervlaktewater frequent 
gecontroleerd. In de peilbuizen rondom het AVI ·terrein (A 1 tim AS) varieerden in 2008 
de aangetroffen gehalten aan ammonium en chloride binnen een vrij constante 
bandbreedte, vergelijkbaar met de resultaten van voorgaande jaren. In bijlage 6 is een 
overzichtskaart van de ligging van de peilbuizen bijgevoegd. 

5.4.2 Autonome ontwikkeling 

Er zal in de toekomst zandwinning gaan plaatsvinden over een periode van 5 jaar bij de 
beuningse plas (op 300 meter afstand van de ARN). Hierdoor zal de grondwaterstand 
mogelijkerwijs door hydraulische knelpunten ter plekke dalen (rapportage 
waterhuishouding waterplas Beuningen, ARCADIS 2003). Als gevolg van de 
voorgenomen activiteit van ARN zullen er geen verhoogde risico's voor bodem en 
grondwater voordoen. De afvalstoffen zullen verwerkt worden met aile noodzakelijke 
bodem en grondwater beschermende maatregelen. Tevens wordt de 
grondwaterkwaliteit blijvend gecontroleerd. 

5.5 Verkeer en geluid 

5.5.1 Huidige toestand 

De autonome verkeerscijfers voor de ontsluitingswegen rondom ARN, te weten de 
Hogelandseweg, de Nieuwe Pieckelaan en de Reekstraat, zijn verkregen van de 
gemeente 8euningen en reeds gebruikt door Grontmif 1 voor het jaar 2008. 

" l uchlkwaliteit AAN te Weort, Grontmij. I&M-99065183-FOfIi. 31 oklober 2008 

Definitiel rapport · 11 9 · 

9V4717.01/ROOO3lNijml 

16 juli 2010 



coo 
0 - 0 
coo .oy., HAI"OIlIIlfG 

Tabel 5.8 Verkeersciifers zander bijdrage van ARN in 2008 respectievelijk in 2012 

Lichf 

Middelzw8Sf 

LIcht 

Midclelzwasr 

5.5.2 Autonome ontwikkeling 

8.71 0 

1.093 

9.428 

1.184 

5.140 

356 

5.647 

391 

147 

3 

23. 
5 

In 2012 zal de Tweede Stadsbrug in Nijmegen worden ontwikkeld. Oe aanleg van de 
brug is een belangrijke verbetering van de bereikbaarheid in de stadsregio Amhem 
Nijmegen. 
Het verkeer dat de Waal over wil steken kan straks profiteren van de nieuwe 
brug en van een verbreding van de A50. De gemeente Nijmegen, de stadsregio, de 
provincie en het rijk financieren het project gezamenlijk. Provinciale Staten nemen op 11 
november een beslissing over het 5ubsidievoorstel van Gedeputeerde Staten. 

1 

Sladt.brug 

2.l2 f ij~lrok\'n 

10 kmlh 

Waalbrug 

De hoofddoelsteliing van het project is om voor het lekaal 
Waaloverschrijdend gemotoriseerd verkeer een goede, 
tweede verbinding over de Waal te realiseren. Een extra 
brug betekent meer spreiding van het Waaloverschrijdend 
verkeer, maar dit verkeer zal hoe dan ook toenemen door de 
algemene (autonome) groei van hel wegverkeer en de 
realisering van de Waalsprong. Om te bepalen of en hoe de 
nieuwe Stadsbrug de bereikbaarheidsproblemen van 
Nijmegen kan helpen oplossen is in het MER bovenslaande 
doelstelling als voigt meetbaar gemaakt. 

Figuur5.7: Gekozen optie van de tweede waalbrug 

Brcn: MER stadsbl'ug Nijmegen Samenv8tting (9 juli 2(04) 

Uitgaande van 2x2 rijstroken op de Waalbrug mag de verkeersintensiteit op de 
Waalbrug -oak na realise ring van de Waalsprong- niet meer dan 10% groeien ten 
opzichte van de huidige situalie (maximaaI61 .000 motorvoertuigen per etmaal). 

De uitkomst van het MER voor de tweede stadsbrug geeft aan dat op!ie 1 word! de 
beste optie is (zie figuur 5.7). Wei wordt er op geluid en trillingen een verslechtering voor 
Nijmegen West wordt verwacht. Ook de NOx immissie geeft een effect op Nijmegen 
West. Voor de rest zijn er geen milieu effecten te verwachten. 

5.6 Natuur en landschap 

5.6.1 Huidige toestand 

De inrichting van ARN is gelegen circa 1 kilometer ten westen van het Maas
Waalkanaal en circa 2,5 kilometer ten zuiden van de Waal in Weurt, gemeente 
Beuningen in een landbouwenclave tussen Nijmegen, Beunlngen en de A73 en grenst 
aan het Nijmeegse industrieterrein Westkanaaldijk. 
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Binnen een contour van vijf kilometer van de inrichting van ARN ligl aen tweetal 
Natura2000-gebieden. namelijk: 
• Uiterwaarden Waat ; 
• Gelderse Poort (tevens Nationaal Landschap). 

Oe infichting bevindt zich daannee in de nabijheid van gebieden waar de 
Naluurbeschermingswet van toepassing is (figuur 5.8). 

Voor meer informatie word! verwezen naar de ecologische voortoets (bijlage 5). 

Flguur 5.8 Ligging ten opzlcht van Natufa200G-gebieden "Uiterwaarden Waal" (links) en "Gelderse 

Poort" (rechts) 

5.6.2 Autonome ontwikkeling 

Door de bovengenoemde ontwikkelingen zal het landschap random ARN er anders uit 
Ie kamen Ie zien. Enerzijds zal met de korns! van de tweede waalbrug meer verkeer 
komen. Anderzijds zal de natuur versterkt worden. Met de zandafgraving van de 
Beuningse plas zal in de toekomst een recreatieve omgeving gecreeerd worden. De 
kommen van de Waal zijn aangemer1<t als een Natura 2000 gebied, daamaast wordt ten 
zuidwesten van de ARN een ecologische verbindingszone gerealiseerd die in 2018 klaar 
moet zijn. 

5.7 Externe Veiligheid 

Ten aanzien van het aspect exteme veiligheid wordt verw8zen naar paragraaf 4.5.17. 
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6 GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

6.1 Inleiding 

6.1.1 Aigemeen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (mogelijke) gevolgen voor het milieu ten gevolge 
van de voorgenomen activiteit (zie § 4.5) , het nulaltemalief (zie § 4.6) en diverse 
relevante uitvoeringsvarianten (zie § 4.7) . 

Bij de beschrijving van de milieugevolgen wordt ingegaan op de aspecten landschap, 
lucht (immissies, de daaruit rasulterende depositie. broeikasgasemissie en gaur), 
bodem en grondwater, reststoffen, oppervlaktewater, verkeer en geluid, 
energieaspecten en naluur. 

Per variant en aspect worden de mitieugevolgen gepresenteerd. Het daarbij Ie 
beschouwen gabied omvat enerzijds de locatie van ARN en anderzijds de omgeving 
daarvan, voor lover daar effectan van de voorgenomen activiteit of een altematief 
kunnen optreden. Oit betekent dat de omvang van het studiegebied per aspect kan 
verschillen . In de navolgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan. 

6.1.2 Toepassing van intensieve rookgasreinigingstechniek bij ARN 

Er wordt bij ARN gebruik gemaakt van een intensieve rookgasreinigingstechnologie op 
het gebied van de voor afval ontwikkelde verbrandingstechniek en bijbehorende 
rookgasreiniging . Oaannee wordt ruimschoots voldaan aan de geldende nonnstellingen, 
zoals in dit MER genoemd. Oat resulteert in geringe effecten op het milieu, zoals in de 
navolgende paragrafen nader zal worden uitgewer1d. 

ARN maakt als enige gebruik van een natle atvalwatervrije rookgasreinigingsinstallatie 
in combinatie met een atvalverbrandingsinstallatie voor hoogcalorisch afval. Deze 
combinatie resulteert in erg lage emissies naar lucht, zoals in hoofdstuk 4 aangegeven. 
ARN streett er continu naar de milieueftecten van haar bedrijfsvoering Ie minimaliseren. 

Hierbij wordt het volgende opgemerkt: er is een directe relatie lussen tussen de mate 
van (willen) verwijderen van milieubelastende componenten uil de rookgassen en de 
mate van energie- en chemicalienverbruik. Mel andere woorden: des te meer 
componenten worden verwijderd , des Ie meer energie en chemicalien zijn daarvoor 
nodig. Zo is voor de reductle van de NOx tot een niveau van 70 mglNm3 het verstoken 
van minstens 3,5 miljoen m3 aardgas nodig. Voor het afvangen van de laatste 
milligrammen zware melalen en dioxines moet een overmaat aan chemicalien worden 
gedoseerd . Dientengevolge is er ook een causaal verband tussen de omvang en het 
zoutgehalte van de rookgasreinigingsresiduen enerzijds en de wijze waarop de 
rookgasreinigingsinstallatie wordt bedreven anderzijds: naar mate er meer 
veronlreinigde stoffen uil de rookgassen worden gehaald, stijgt de omvang en het 
zoutgehalte van de rookgasreinigingsresiduen. Omdat ARN zich ten doel stell om de 
emissie via de schoorsteen te minimaliseren, leidt dit logischerwijs tot meer 
rookgasreinigingsresiduen met hogere zoutconcentraties. 
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6.2 De milieueffecten van de voorgenomen activiteit 

6.2.1 Effecten op landschap 
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Als gevolg van de voorgenomen activiteit zullen geen wijzigingen plaatsvinden in de 
installaties van ARN . Er vinden ten opzichte van de huidige situatie dan oak geen 
aanvullende effectan op landschap plaats. 

6.2.2 Effecten op luchtkwaliteit 

Componenten val/end onder de Wet luchtkwaliteif 
De effectan op de luchtkwaliteit zijn bepaald aan de hand van 
luchtimmissieberekeningen. Het tuchtrapport is opgenomen in bijlage 3 van dit MER. De 
berekeningen zijn uitgevoerd voor de componenten die in de Wet luchtkwaliteit zijn 
genonneerd voor de complete bedrijfsvoering van aile installaties van ARN. Omdat er 
met betrekking tot deze componenten geen wijzigingen worden verwacht zijn de 
berekeningen ten behoeve van de revisievergunningaanvraag hier bijgevoegd. Hiema 
voigt een kort overzicht van de resultaten van de verspreidingsberekeningen. 

Emissies naar de lucht komen op een aantal plaatsen in de inrichting vrij . Zo komen er 
emissies vrij bij het verbranden van afval in de verbrandingsinstallatie , uit de stortplaats 
(stortgas) en verbranding van het stortgas en bij verbranding van biogas uit de GFT
vergisting. Daamaast ontstaan emissies door het gebruik van verschillende 
energiebronnen (hulpsystemen) en als gevolg van transportbewegingen. De effecten op 
lucht zijn berekend aan de hand van luchtverspreidingsberekeningen (zie bijlage 3). 

De berekeningen tonen aan dat de jaargemiddelde concenlraties voar N02 en PM10 in 
2012, zowel met de gemiddelde als de maximale bronbijdrage, nergens in het 
inrichtingsgebied leiden tot overschrijding van de grenswaarden uit de Wlk. Daamaast 
tonen de berekeningen aan dat het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde 
concentratie voor N02 respectievetijk de daggemiddelde concentratie voar PM10 in 
2012, overal beneden het maximaal toelaatbare aantal overschrijdingen blijft. Omdat de 
bronbijdrage nie! verandert ten opzichte van de situatie indusie' vergistingsinstallatie, en 
de achtergrondconcentratie na 2012 zal afnemen zal oak in toekomstige jaren geen 
overschrijding plaatsvinden. 

Oe activiteiten van ARN hebben een verkeersaanlrekkende werking. De emissies van 
deze voertuigen zijn van invloed op de luchtkwaliteit . De berekeningen zijn uitgevoerd 
ter hoagie van de Hogelandseweg, de Nieuwe Pieckelaan en de Reekstraat . Uit de 
berekeningen komI naar voren dat de verkeersaantrekkende werking, inclusief de 
bronbijdrage van ARN, niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voar de 
component N~ en PM 10 in 2012. Omdat de bronbijdrage nie! verandert en de 
achtergrondconcentratie na 2012 zal afnemen zal oak in de toekoms! geen 
overschrijding plaatsvinden. 

Uil de berekeningen komi naar voren da! de uurgemiddelde grenswaarde voor N02 

geen enkele keer word! overschreden. Oaamaasl komI naar voren dat de 
verkeersaantrekkende werking. inclusief de bronbijdrage van ARN. tot maximaal16 
overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde voor PM10 zalleiden. Oil aantal 
valt echler binnen het toegestane aantal van 35 overschrijdingen conform de Wlk. 
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Resumerend kan worden gezegd dal uil berekeningen blfjkt dal zowel in de 
aangevraagde situatie als in de situatie na realisalie van de voorgenomen activieit, aan 
aile luchtkwaliteitseisen uil de Wet luchtkwaliteit wordt valdaan. 

Componenten niet vallend onder de Wet Juchtkwaliteit 
Voor wat betreft componenten niet valland onder de Wet luchtkwaliteit wordt hier 
ingegaan op de componenten, die mogelijk in het atval ziHen en tot aanvullende 
emissies zouden kunnen leiden ten opzichte van de huidige situatie. Het betreft met 
name: 
• Polychloorbifeylen (PCB); 
• Hexabroomcyclodecaan (HBeD). 
Zoals in paragraaf 4.5.9 Is aangegeven is er geen aanleiding aan Ie nemen dal er aen 
toename van emissies zal ontstaan op basis van de verwachte gevaarlijk 
afvalsamenstelling en dientengevolge zal daarom naar verwachting ook geen toename 
van immissies plaatsvinden ten opzichte van de verbranding van niet gevaarlijk afval. 

Geureffecten 
Bij de verwerking van afvalstoffen kan geuremissie plaatsvinden. Di! is mede afhankelijk 
van weersomstandigheden en de aard en samensteliing van het aangeboden afval. De 
geuremissie van de inrichling kan veroorzaakt worden door stortactiviteiten, BWZI, 
stortgas , handling van afvalstoffen en (in mindere mate) door de verbrandingsinstaliatie 
(inclusief B/81 en shredder) . 

Voor de inrichting is een uitbreidingsvergunning aangevraagd ten behoeve va realisatie 
van een GFT·vergistingsinstallatie. De belangrijkste geurbron is de nacompostering 
waar het digestaat uit de vergistingsinstallatie wordt gecomposteerd. Ais procesluchl in 
de compostering wordl de luchl afkomslig uil de IBT·installatie en de ventilatielucht uil 
de GFT·vergistingsinstallatie gebruikt .. Minder relevanle geurbronnen zijn de hal en de 
WKK·instaliatie. 

Hel landelijke geurbeleid is gericht op het voorkomen van nieuwe geurhinder dan wei 
het verminderen van bestaande geurhinder. In een brief van de minister van VROM van 
30 juni 1995 wordt dit beleid nader toegelicht. De mate van hinder die acceptabel is, 
word! vastgelegd door het bevoegd besluursorgaan. De provincie Gelder1and heeft het 
landelijke beleid nader uitgewerkt. In het document 'Gelders geurbeleid voor 
milieuvergunningen • Beleidsregels, versie 1.1' van 15 augustus 2002 wordt dit nader 
gespecificeerd. 

In het geuronderzoek in Bijlage 3 vind! toetsing aan het geldende geurbeleid plaats. 

ARN past de gebruikelijke maatregelen toe om geurhinder te voorkomen dan wei zoveel 
mogelijk Ie beperken. 20 wordt het stortfront aan het einde van etke werkdag voorzien 
van een afdekking die (overeenkomstig het vigerende voorschrift) reukloos en afsluitend 
moet zijn . oaamaast word! slortgas actief uit de slortplaats onttrokken en behandeld am 
diffusie stortgasemissie te minimaliseren. Tevens worden stinkende afvalstoffen die 
worden gestor! zo spoedig als mogelijk afgedekt. De vergisting van GFT vindt plaats in 
een gesloten systeem. Overlast als gevolg van opslag en transport van de zeeffractie, 
word! voorkomen door het toepassen van een gestoten transportsysteem en door 
gestoten opslag in de overslaghal. 
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Door de zeeffractie in de overslaghal te bevochtigen met enzymen, is een nieuwe stap 
gezet in het verder terugdringen van eventuete geuremissie bij het storten. Om de 
geurhinder bij de bedrijfsafvalwaterzuivering Ie beperken vinden de zuiveringsprocessen 
bij ARN plaats in overkapte bassins. 

Door ARN zijn de afgelopen jaren onder andere de volgende maatregelen doorgevoerd 
om de geuremissies van de inrichling te verminderen: 
• De zeeffractie wordt niet meer gestort op de stortplaats; 
• De daktuiken van de ontvangsthal zijn, behalve tijdens calamiteiten, gesloten; 
• Het stortgasontrekkingssysteem is zodanig dat nog maar 15% van het stortgas 

diffuus verdwijnt. 

Genoemde maatregelen hebben de geurhindersituatie in de omgeving van ARN sterk 
verbeterd. Zo blijkt bijvoorbeeld dat in de periode 2006 tot 2009 ARN slechts 5 
geurklachten heeft ontvangen. Van deze 5 klachten waren er 2 geurklachten waarbij 
een directe relatie gelegd kon worden met de activiteiten van AAN. Het aantal 
geurklachten is de laatste jaren fors minder dan het aantal klachten dat in de periode 
1997·2002 is binnengekomen (254 toegewezen aan AAN waarvan 61 met een 
bekende oorzaak). Dit beeld wordt bevestigd door de uitgevoerde snuffelploegmetingen. 
De tijdens de snuffelploegmetingen van 2009 vastgestelde geuremissies zijn beduidend 
lager dan de geuremissies zoals die in 2000, 2002 en 2004/2005 zijn vastgesteld met 
behulp van snuffelploegmetingen. 

De inrichting word! uilgebreid met een GFT·vergistingsinstaliatie. In deze installatie zal 
jaar1ijks 70.000 ton GFT worden vergist. De belangrijkste geurbon is de nacompostering 
waar het digestaat uit de vergistingsinstallalie wordl gecomposteerd. Ais proceslucht in 
de compostering word! de lucht afkomstig uit de IBT-installatie en de ventilatielucht uit 
de GFT-vergistingsinstallalie gebruikt . De IBT· instaliatie als geurbron komI hiermee Ie 
vervallen. Minder relevante geurbronnen zijn de hal en de WKK-installalie. 

Geurbe/asting verspreid ge/egen woonbebouwing 
Uit de berekeningen kan worden geconcludeerd dat voor de verspreid gelegen 
woonbebouwing wordt voldaan aan de geldende bovenwaarde van het Gelders 
geurbeleid. Hierbij dient opgemerkt Ie worden dal de woning aan de Jonkerstraat valt 
onder gebiedscalegorie Werken', omdat de woning gelegen is op het industrieterrein 
West Kanaaldijk. 

Geurbe/asting aaneengesloten woonbebouwing 
Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de hoogste geurbelasting voor genoemde 
woonbebouwing wordt berekend in Beuningen en Weurt . De geurbelasting in Weurt, 
Beuningen en Lindenholt voldoet in aile gevallen aan de bovenwaarde. 

Bij vergunningvenening dient conform het Gelders geurbeleid in principe te worden 
uitgegaan van de richtwaarde. Ter plaatse van diverse woningen word! de richtwaarde 
overschreden. Ter plaatse van deze genoemde woningen kan enkel aan de richtwaarde 
worden voldaan bij toe passing van vergaande maatregelen, die vanwege 
bedrijfstechnische en -economische redenen vooralsnog door AAN niet haalbaar 
worden geacht. 
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6.2.3 Effecten op oppervlaktewater 

Als gevolg van de voorgenomen activiteit zal niet meer afvalwater worden geproduceerd 
dan wei aen andere kwaliteit afvalwater. Er zijn daarom geen aanvullende milieueffecten 
op oppervlaktewater Ie verwachten. 

6.2.4 Effecten op bodem en grondwater 

Als gevolg van de voorgenomen activiteit zullen geen aanvullende milieueffecten 
plaatsvinden op bodem en grondwater ten opzichte van de huidige situatie. 

6.2.5 Effecten op verkeer en geluid 

Op het milieuaspect geluid zjin tevens geen aanvullende negatjeve effectan Ie 
verwachten als gevolg van het meestoken van gevaarlijk afval. De totale 
verwerkingscapaciteit blijft gelijk aan de reeds vergunde capaciteit, waardoor geen 
aanvullende verkeersbewegingen benodigd zullen zijn. Vanwege het karakter van het 
gevaarlijk afval zullen - in geval er sprake zou zijn van effecten op geluidsgebied - deze 
effecten naar verwachting positieve effecten met zich meebrengen: 
• vanwege de hoge calorische waarde zal in principe minder afval benodigd zijn ten 

behoeve van dezelfde elektriciteitsproductie; 
• om dezelfde redenen zal minder voorbewerking nodig zijn in vergelijking met het 

huidige Ie verbranden atval. 

Beide zouden leiden tot een lagere geluidsproductie. Echler vanwege het feil dal ARN 
ook de flexibilileit in de bedrijfsvoering wit hebben am geen gevaarlijk afval mee Ie 
stoken blijft de huidige geluidsemissie als worst-case gehandhaafd. De resulta!en van 
de geluidsemissieberekeningen zijn weergegeven in bijlage 4. 

6.2.6 Effecten op reslstoffen 

Ais gevolg van de voorgenomen activiteit zijn in principe effecten op reststoffen 
mogelijk: 
• door wijziging in de kwaliteit van het afval zou mogelijk de kwaliteil van de assen 

negatief kunnen worden beinvloed. Afzel van hel bodemas ten behoeve van 
infrastructurele werken is voor ARN van wezenlijk belang. ARN zal daarom ook 
gefaseerd hel gevaar1ijk afval toevoeren, zoda! de kwaliteit van het bodemas niet in 
gevaar komt veor deze loepassing; 

• daamaast kan als gevolg van een wijziging in afvalsamenslelling het noodzakelijk 
zijn am meer chemicalilln toe Ie voegen am daarmee binnen de emissie-eisen Ie 
blijven. Wanneer dil hel geval is worden oak meer reststoffen geproduceerd 
(zQuten). 

6.2.7 Effecten op energ;e 

Ais gevolg van het karakter van het mee te stoken gevaarlijk afval, zal dit zoals eerder 
aangegeven kunnen leiden tot een verminderde noodzaak tot voorbewerking. Hiermee 
zou dan tevens het eigen energieverbruik worden verminderd . Daamaas! zal afhankelijk 
van de samenstetling van het afval mogelijk meer chemicalien dienen Ie worden 
toegevoerd am aan de emissienormen te voldoen. 
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Het energieverbruik van de toevoersystemen en hieraan gekoppeld het energieverbruik 
van de atvoersystemen van reststoffen zouden als gevolg hiervan mogelijk hager 
worden. Omdat het om een klein aandeel gevaarlijk afval gaat zijn de effectsn te 
verwaarlozen ten opzichte van de totale energieproductie en het energieverbruik van de 
afvalverbrandingsinstallatie van AAN laat staan de binnen de gehele inrichting van ARN. 

6.2.8 Effecten op natuur 

Binnen aen contour van vijf kilometer figt een tweeta] Natura 2000-gebieden. namelijk: 
• Uiterwaarden Waat; 
• Gelderse Poort (tevens Nationaal Landschap). 

De inrichting bevindt zich daarmee in de nabijheid van gebieden waar de 
Natuurbeschermingswet van toepassing is (figuur 6.1). 

Figuur 6.1: Llgglng ten opzicht van Natura 2000-gebieden " Uilerwaarden Waal" (links) an " Geldersa 

Poort" (rechts), bouwlocatie In rood 

De effecten op natuur van de gehele inrichting zijn in kaart gebracht door middel van het 
uitvoeren van een zogenaamde ecologische voortoets ten behoeve van de lopende 
revisievergunningaanvraag. Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken; 

• De activiteiten van ARN kunnen aileen via exteme werking van invloed zijn op 
"Gelderse Poort" en "Uiterwaarden Waal"; 

• Uitgaande van de toekomstige situatie van ARN is mogelijk sprake van effecten als 
gevolg van uilslraling van licht en geluid en de emissie van vermestende en 
verzurende stoffen; 

• Significant negatieve effecten op "Gelderse Poort" en "UitelWaarden Waal" als 
gevolg van uitstraling van licht en geluid zijn uil te sluiten; 

• Significant negatieve effecten als gevolg van emissie van verzurende en 
vermestende stoffen in "Gelderse Poort" en "Uiterwaarden Waal" zijn uil te sluiten; 
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• Indien project de Waalsprong en Stadsbrug blijken significant negatieve effecten ta 
veroorzaken als gevolg van een toename van stikstofdepositie, zal de bijdrage 
daaraan van de ARN dusdanig beperkt ziin dal deze niet eeologisch van belang is. 
Het al dan niet doorgaan van het ARN haeft geen invloed op de toetsing van de 
avenge twee projecten, waardoor cumulatie ook niet relevant is; 

• Pas als er vele projecten van de ordegrootte ARN tegetijk plaatsvinden, kan er als 
gevolg van cumulatie sprake zijn van een kans op significant negatiev8 effecten. Oat 
is niet het geval dus draagt het AAN niet bij aan een mogelijk significante cumulatie 
van effecten; 

• Op basis van ervaring en de resultaten van dit onderzoek is cns inziens een 
vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet niet nodig. 

Aangezien door de verwerking van gevaar1ijk afval er geen aanvullende emissies zullen 
plaatsvinden zullen de effecten op natuur niet anders zijn dan bepaald ten behoeve van 
de revisievergunningaanvraag. 

6.2.9 Effecten op exteme veiligheid 

Voor effecten met betrekking tot exteme veiligheid wordt verwezen naar paragraaf 
4.5.17. 

6.3 De milieueffecten van het nulalternatief 

6.4 

6.4.1 

Het nulaltematief betreft de situatie die ontstaat als de voorgenomen activiteit of de in 
beschouwing genomen altematieven en varianten niet uitgevoerd worden. Dit heeft 
nagenoeg geen consequenties, omdat de milieueffecten van het nulaltematief 
vergelijkbaar zijn met de voorgenomen activiteit . De milieueffecten van het nulaltematief 
zullen binnen de aangevraagde normeringen conform de revisievergunningaanvraag 
van april 2010 plaatsvinden. 

De milieueffecten van alternatieve en varianten 

Inleiding 

Aangezien er bij de voorgenomen activiteit sprake is van toevoegen van gevaarlijk afval 
in de bestaande instaUatie van AAN bestaan er geen reele altematieven cq. varianten 
naast het nulaltematief voor de technologie binnen de inrichting van ARN , zoals 
beschreven in hoofdstuk 4. Het allemalief verbranding van het gevaarlijk afval in andere 
afvalverbrandingsinstallaties, zoals bijvoorbeeld AEB, AVA of HVC, zullen lelden tot 
vergelijkbare milieuemissies met dien verstande dal deze op andere locaties zullen 
plaatsvinden. Doelstelling van een m.e.r.-procedure is het in beeld brengen van de 
milieugevolgen van een besluit. v66rdat het bes1uit genomen is, zodat het bevoegd 
gezag de milieugevolgen in haar besluit kan betrekken. De beschrijving van 
altematieven en varianten in een MEA hebben als doel om tot een zogenaamd Meest 
Milieuvriendelijk Altemalief Ie komen, wal zoveel beteken! da! de voorgenomen activiteit 
(deels) wordl aangepast op basis van de bevindingen en de reele mogelijkheid tot 
implementalie van deze wijzigingen. In onderhavig geval bestaa! er vanuil 
milieutechnische overwegingen misschien wei de mogelijkheid de bestaande installalie 
Ie wijzigen, bijvoorbeeld door een compleet of deels nieuwe installatie Ie realiseren. Oil 
be!reft echler geen reele mogelijkheid, omdat daarmee de bedrijfseconomische drijver 
voor de aan Ie vragen activiteit komi Ie vervallen. 
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In dit kadar is het dan ook niet relevant om in ondemavig MER de milieueffecten op 
detailniveau voor de altematjeven op andere loeaties, zoals bij AVR, AEB en HVC, in 
beeld Ie brengen, omdat dit veor de aan Ie vragen activiteit geen reela optie is. Het 
8nige reele allematiet is de huidige v8rwerking van het gevaarlijk afval bij Remondis in 
Oberhausen, Duitsland, omdat (in earste instantie) het afval dal nu in Oberhausen bij 
vergunningverlening van de voorgenomen activiteit bij ARN velWerkt zal gaan worden. 

Onderhavig MER haeft de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit in beeld 
gebrachl alsook de milieugevolgen van het nulaltematief en de verwerking van 
gevaarlijk afval bij GMVA Oberhausen (Remondis) . Hiermee bestaat voldoende basis 
voor het 8evoegd Gezag am een besluit te kunnen nemen. 

6.4.2 Verwerking van gevaarlijk afval bij Remondis , Oberhausen (0) 

In het navolgende zijn de milieueffecten van de verwerking van gevaarlijk afval bij de 
afvalverbrandingsinstallatie van Remondis, Oberhausen (Ouitsland) beschreven. 

Omdat er aileen sprake is van verwerking op een andere locatie is er sprake van 
overeenkomstige lokale effecten bij GMVA Oberhausen als bij ARN en er sprake is van 
vervanging zullende lokale effecten bij GMVA Oberhausen gelijk zijn aan die bij ARN .. 
Het belreft hier effecten op geluid, geur, landschap. oppervlaktewater en bodem en 
natuur. Op een aantal effecten zullen (mogelijk) wat afwijkende resulta!en worden 
verkregen. Het betreft hier de emissies van PAKs en PCBslHCBOs in relatie met 
reststoffenproductie/chemicalillnverbruik en effect op transport . 

Vanwege de gemiddeld hogere temperatuur bij AAN in vergelijking met die van GMVA 
zullen PCBslHBCOs en PAKs over het algemeen beter worden vemietigd, waardoor de 
emissies van deze componenten mogelijk lager zullen liggen dan die bij GMVA. Of de 
emissies lager of gelijk zullen zijn aan die bij GMVA Oberhausen hangt naast de 
verbrandingscondilies ook af van de mate van afvangst in de rookgasreiniging. Bij een 
hogere aanvoer van dioxines uit de verbranding kan mogelijk een even lage emissie 
bereikt worden door bijvoorbeeld meer grondstofverbruik en hiermee gepaard gaande 
!oename in reststofproductie . 

Omdat ARN (in eerste instantie) grotendeels gevaarlijk afval van Remondis in Moerdijk 
zal gaan mee verwerken, dat nu in Obemausen wordt verwerkt, beteken! dit dat minder 
Iransportkilometers hoeven te worden gemaakt en dus op emissies vanuit vrachtverkeer 
word! bespaard. 
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7 VERGELlJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

7.1 Aigemeen 

In dit hoofdstuk zijn, voor het bepalen van het meest mitieuvriendelijke alternatief , de 
belangrijkste milieugevolgen van de voorgenomen aetiviteit en het nulattematief, en 
verbranding van gevaar1ijk atval bij GMVA Oberhausen , zoals in voorgaand paragraaf 
6.4 is beschreven .. 

Daarbij is rekening gehouden met aile ralevante milieuaspecten: 
• invloed op het landschap; 
• emissies naar lucht en de daaruit resulterende immissies; 

• effecten op bodem en grondwater; 
• effecten 1.9.11. reststoffen ; 
• effecten op oppervlaktewater; 
• effecten vanwege verkeer en geluid; 

• effecten op natuur. 

7.2 Vergelijking alternatieven en varianten 

Blj de vergelijking van de milieueffecten van de verschiUende varianten in tabel7.1 
wordt de voorgenomen activileit als referentie genomen (standaardwaardering: 0) . 

Het nutatlematief votdoet niel aan de doetstett ing van de initialiefnemer, maar is wei 
opgenomen in de vergelijkingstabel. 

De opgenomen beoordelingen zijn gebaseerd op de in hoofdstuk 6 aangegeven 
waarderingen van de diverse altematieven. 
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TabeI 7.1: Vergelljking van de alternat leven 

Nul· 

.'l 
"""" 

Voorge-nomen 

oct. 

ja 

Verbrandlng blj 

GMYA Oblrhausen 

• 

+ + Beoordeling extra positief in vergelijking met de voorgenomen activiteil 

+ Beoordeling posilief in vergelijking met de voorgenomen aetil/itelt 

(+) Baoordeling enigszins posilief in lIergelijking mel de voorgenomen ael ivi te it 

o Beoordellng nsulraal in vergelijking met de voorgenomen aetil/iteit 

(-) Beoordeling enigszins negatief in vergelijking mel de lloorgenomen activileil 

Beoordeling negalief in vergeliiking mel de voorgenomen aclivileil 

Beoordeling extra negatief in vergelijking met de aulonome omwikkeling 

• • • Beoordeling extreem negaliel in vergelijking mel de voorgenomen activiteit 

Toelichting op de tabel 

Landschap 

00 0 

ao.,., " .... 0 •••• 

De effecten op het landschap zijn voor het nulaltematief en de voorgenomen activiteit 
galijk , omdat er geen sprake is van nieuw te bouwen installaties ten behoeve van de 
voorgenomen activiteit. De verwerking van gevaarlijk afval vindt plaats in de bestaande 
installaties. De effecten op landschap voor verbranding bij GMVA Oberhausen geldt 
levens dat op de roealie van GMVA als ook bij ARN geen wijzigingen in de bebouwing 
zullen ptaatsvinden. 

Lucht 
De effecten op lucht zullen voor wat betreft de in het Bva opgenomen componenten 
voor aile alternatieven vergelijkbaar zijn . Voor wat betreft specifieke componenten als 
PCBs en HBCDs en een toename in PAKs, componenten die worden gekoppeld aan de 
verbranding van gevaarlijk afval, kan worden gesteld dat bij de voorgenomen activiteit er 
geen aanvullende risico's bestaan als gevolg van het meeverbranden van gevaarlijk 
afval vanwege de verbrandingscondities bij ARN, waarbij het gevaarlijk afval wordt 
meegestookt (> 11 OODC). Verbranding van gevaarlijk afval bij GMVA Oberhausen zou 
ten opzichte van de voorgenomen activiteit iets negatief beoordeeld kunnen worden 
vanwege de iets minder optimale verbrandingscondities waaronder het afval wordt 
verwerkt (850-1100DC) en de daardoor mogelijke risico's op een ietwat verhoogde 
emissie van deze componenten. Echler bij doorgang van dit altematief blijft de situatie 
bij ARN gehandhaafd ofwel zijn de effecten gelijk aan het nulalternatief. 
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ARNBV 
afvalenergiecentrale 

Bodem en gronciwater 
Voor bodem en grondwater geldt dal er geen verschillen zijn tussen de vergeleken 
allematieven, overeenkomstig de argumentatie als voor het compartiment landschap. 

Reststoffen 
De verschillen in de hoeveelheid reststoffen is met name gekoppeld aan de 
rookgassamenstelling na de ketel. Bij toevoer van gevaar1ijk afval zal deze mogelijk
hoewel niet verwacht - iets minder gunstig zijn dan bij huishoudelijk en hierop gelijkend 
bedrijfsafval (nulaltematief). Om deze reden is het nulaltematief iets gunstiger 
beoordeeld dan de voorgenomen activiteit. Daarnaast geldt dal bij verbranding bij 
GMVA Oberhausen mogelijk iets meer dioxines en PAKs worden geemitteerd uit de 
ketel vanwege de wat ongunstigere verbrandingscondities in vergelijking met de 
voorgenomen activiteit. Hierdoor zal mogetijk iets meer chemicalientoevoer benodigd 
zijn om de emissies van deze eomponenten voldoende te reduceren . Eehter bij 
doorgang van dit altematief (continuering van de huidige situatie) betekent dit dat op de 
locatie van ARN het nulaltematief blijh gehandhaafd. om deze reden seoort dit 
altematief gelijk aan het nulaltematief. 

OppefVlaktewater 
Voor oppervlaktewaler zijn evenmin versehillen Ie verwaehten in (mogelijke) effecten 
tussen het nulalternatief, de voorgenomen activiteit en verbranding bij GMVA 
Oberhausen. 

Verkeer en ge/uid 
De eHeeten op verkeer zijn gelijk voor de voorgenomen aetiviteit en het nulalternatief, 
omdal er sprake is van vervanging van de invoer en niet van een toename. De 
geluidsproduetie binnen de inriehting zal bij de voorgenomen activiteit mogelijk iets 
dalen, omdat van het gevaarlijk atval geen voorbewerking benodigd is. De 
voorbewerking van huishoudelijk en hierop gelijkend bedrijfsatval zal daarom mogelijk 
iets minder intensief hoeven Ie worden gebruikt , waardoor op geluid het nulaltematief 
licht negatief is beoordeeld ten opzichte van de voorgenomen activiteit. 

Het verbrandingsalternatief bij GMVA Obemausen is om deze reden op het gebied van 
geluid ook iets negatief beoordeeld, omdat bij doorgang van dit altematiet de situatie bij 
ARN gehandhaafd blijft (nulaltematief) . Daamaast geldt voor verkeer dat vanwege het 
feit dat (inilieel) een groat deel van het alval vanuit Remondis Moerdijk zal worden 
aangeleverd, dit gepaard gaat met besparing in Iransportkilometers naar Oberhausen. 

Energie 
Voor energie gelden dezelfde overwegingen als voor geluid, of wei vanwege een 
mogelijk minder intensief verbruik van de voorbewerking wordt er minder energie 
verbruikt in de installatie, waardoor het nulalternatief iets minder gunstig scoort. De 
overwegingen omtrent energie in relalle met transport komen overeen met de 
overwegingen, zoals hiervoor aangegeven met betrekking tot verkeer. Omdat deze 
energetische faeeHen optellen zijn zowel het nulaltematief als het altematief verbranden 
bij GMVA Oberhausen negalief beoordeeld ten opzichte van de voorgenomen aclivileit. 

Natuur 
Voor aile altematieven geldl dat de op de localie aanwezige natuurwaarden niel nadelig 
zullen worden belnvloed. 
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7.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Op basis van de resultaten van de vergelijking van de varianten zoals weergegeven in 
tabel 7.1 wordt de voorgenomen aetiviteit als meest milieuvriendelijk altemalief (MMA) 
beschouwd, vanwege: 

• De verbeterde verbrandingscondities voor verbranding van gevaarlijk afval ten 
opzichte van verbranding bij GMVA Obemausen; 

• De besparing in transportkilometers yoar Ie verwerken gevaarlijk atval vanuit 
Moerdijk in Nijmegen in plaats van Oberhausen. 

MEA meeverbranden gevaarlijk aNal 
Oefiniliel (apport • 133 · 

9V4717.01IROOO3INijml 

16 juti 2010 



ccc 
_ 9 . 0 -

0 6 0 
10 .. A .. MAIKOM.MG 

8 LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE 

8.1 Inleiding 

Ingevolge artikel 7.10, lid 1, punt 9 van de Wet milieubeheer dient het MER een 
overzicht Ie bevaUen van leemlen in de beschrijvingen van de bestaande milieutoestand 
(en de autonome ontwikkeling daarvan) en van de leemlen in de beschrijvingen van de 
milieueffecten van de beschouwde altematieven. Het gaal daarbij om leemlen ten 
gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens. 

Het overzicht van leemlen in kennis en informatie dien! gepresenteerd Ie worden om 
een indicatie Ie krijgen van de volledigheid van de informatie voor de besluitvorming. 

8.2 Leemtenlgevolgen voar de besluitvorming 

Bij de opstelling van het MER ziin enkele leemlen in kennis en informatie geconslateerd. 
De leemlen in kennis zljn beperkl omdat hierbij uitgegaan is van de toepassing van 
technologie waannee voldoende, betrouwbare bedrijfservaring is opgedaan en de 
hieraan gekoppelde risico's met betrekking tol verwachte emissies op basis van 
praktijkonderzoeken voldoende inzichlelijk zijn gemaakt. Op basis van literatuur kan 
worden aangenomen dat met betrekking tot de emissies naar lucht (o.a. PAKs en 
PCB's) bij verbranding van een geringe hoeveelheid gevaarlijk afval in de installatie van 
ARN niet of nauwelijks (negatieve) milieueffecten te verwachten zijn . Echler omdat er 
nog geen praktijkervaring is met het meestoken van gevaarlijk afval bij ARN in Nijmegen 
is een voorstel voor een uitvoerig monilorings- en evaluatieprogramma opgenomen in 
hoofdstuk 9 om daannee eventuele niel voorziene effecten Ie kunnen bepalen. 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit kunnen daarom op basis van dit MER 
vrij nauwkeurig worden ingeschat, waarbij het monitorings- en evaluatieprogramma 
waarborgt dat eventuele onverwachte negatieve (milieu)effecten snel in beeld zijn en 
maatregelen kunnen worden genomen. 

Evaluatie 
Samenvanend kan gesteld worden, dat de bovengenoemde leemten in kennis en 
infonnatie slechls van gering belang zijn voor de milieueffeclen. Uitgangspunt is daarom 
dal op er op basis van dit MER geen leemten in kenn is en infonnatie zijn die wal dit 
betreft voor de besluitvonning essentieel zijn. 
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Zoals aangegeven is er bij ARN nag geen ervaring met het meestoken van gevaar1ijk 
afval. Hoewel de effecten naar vBrw8chting niet zullen afwijken van de huidige 
bedrijfsvoering wit ARN loch een uitvoerig monitoringsprogramma door1open met als 
doel eventuele niet voorziene (milieu)effecten vroegtijdig in kaart Ie brengen. Hiema is 
een voorstel voar dit monitorings- en evaluatieprogramma opgenomen. 

9.1 Doelste ll ing 

ARN B.V. is voomemens om gevaarlijk afval mee Ie verbranden binnen de bestaande 
installatie zander verruiming van de emissienormen, zoals die aangevraagd zijn in de 
revisievergunningaanvraag van april 2010. Tevens wenst ARN de reststoffen die uit het 
verbrandingsproces vrijkomen op eenzelfde maniar af Ie kunnen blijven zetten als 
momenteel gebeurt. Middels het hier beschreven monitoring- en evaluatieplan zullen de 
randvoorwaarden geborgd worden, waarbinnen de voorgenomen activiteit zal moeten 
plaatsvinden. 

9.2 Randvoorwaarden 

Ais belangrijkste randvoorwaarde voor het meeverbranden van gevaarlijke afvalstromen 
heeft ARN de veil1gheid en gezondheid van medewerkers en omwonenden van ARN. 
Ais er gevaarlijke afvalstromen verwerkt worden, zullen aileen die afvalstromen 
geaccepteerd worden waarvan de verwerking zodanig is dat de veiligheid en 
gezondheid van de medewerkers en omwonenden geborgd is. 

ARN bedrijft een afvalverbrandingsinstallatie die speciaal gebouwd is ten behoeve van 
hoogcalorische afvalstoffen en functioneert daardoor oak het beste wanneer deze 
gestookt wordt met hoogcalorische afvalstromen. De verbrandingswaarden liggen bij 
ARN rand de 13,5 MJlkg en zal voor de gevaarlijke afvalstromen gemiddeld rand deze 
verbrandingswaarde of er boven I1ggen. 

De vergunde emissieconcentraties en -vrachten zullen oak met het meeverbranden van 
gevaarlijk afval gehandhaafd worden. Aantoonbare (negatieve) veranderingen in het 
emissiepatroon die ertoe leiden dat de vergunde emissieconcentraties en -vrachten in 
gevaar kamen, zullen het stopzetten van het meeverbranden c.q. het niet verder laten 
toenemen van het aandeel van bepaalde gevaarlijke atvalstromen tot gevolg hebben. 

De kwaliteit van de bodemas boclemas zal zoclanig zijn dat deze onder dezelfde 
voorwaarden afzetbaar blijft als nu ook het geval is. 

9.3 Aigemene filosofie inzet gevaarlijke afvalstromen in de AVI 

Om een goede milieuhygienische verwerking van gevaarlijke atvalstromen te borgen 
kiest ARN voor een gefaseerde aanpak van het meeverbranden van gevaarlijke 
afvalstromen. Dit betekent dat er begonnen wordt met lage hoeveelheden gevaarlijke 
afvalstromen met laag risico te accepteren en te verbranden (zie ook de acceptatie). Ais 
dit niet leidt tot negatieve milieugevolgen ten opzichte van de huidig vergunde waarde, 
zal voor dit type afvalstof de fractie opgeschaald worden. 
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Zo kan er van de piaats van acceptatie, aile procestechnische omstandigheden tot en 
met emissies en afzet van reststoffen de gevolgen in kaart worden gebracht op aen 
simpele en overzichtelijke wijze. 

9.4 Acceptatie 

Voor de gevaarlijke afvalstotfen bestaat vooralsnog voor ARN een primaire aanbieder, 
Ie weten Remondis Argentia, die momenteel haar Ie verbranden gevaarlijke atvalstotfen 
afvoert naar Gemeinschafts·MOtlverbrennungsanlage Niederrhein (GMVA) in 
Oberhausen. Aldaar wordt - net zoals ARN voornemens is - goed brandbaar gevaarlijk 
afval in de bunker gemengd en vervolgens als mix verbrand. Vera zover aldaar 
gevaarlijk afval wordt meeverbrand, is dit grotendeels afkomstig uit Nederland. De 
ervaring leert dal een dergelijke mix op zich goed te verwerken is in Oberhausen. Deze 
gevaarlijke afvalstromen zijn echter door de retalief hoge verbrandingswaarde nog beter 
in de AVI van ARN Ie verbranden dan in de instattatie van Oberhausen die eigenlijk voor 
afvalstromen mel een lagere calorische waarde is gebouwd. Oaamaast wordt door dit 
afval bij ARN te verwerken op transportkilometers bespaard en wordl 
grensoverschrijdend verkeer van afval voorkomen. Hiema is in het monitorings- en 
evaluatieprogramma van het meesloken van deze stromen beschreven met ats doel om 
de milieueffecten adequaal en snel in beeld Ie krijgen, zodat wanneer daar aanleiding 
voor is, de toevoer van (soorten) gevaarlijk afval eventueel Ie stoppen. 

9.5 Opzet t estprogramma 

In de eersle lestfase zutten de effecten op emissies naar lucht en de effecten op de 
bodemaskwalileit worden bekeken. Omdat dit afval al enkele jaren zonder problemen bij 
GMVA Oberhausen wordt verwerkt wordt dil atval als afval mel een laag risico 
beschouwd. Ten behoeve hiervan zal voorafgaand aan hel meestoken van het 
gevaarlijke atval eerst referentiemelingen worden gedaan. Na toevoer van een 
hoeveelheid afval lot circa 10% van het totaat zutten deze zelfde parameters opnieuw 
worden gemeten (testfase 1). 

Ais deze testfase met gevaarlijk atval, aan te leveren door Remondis, geed verloopt kan 
er gevaarlijk afval van derden meeverbrand worden. Omdat hier sprake (vooralsnog) is 
van relatief onbekend afval word! dit afval als afval met een gemiddeld risico 
beschouwd. Voor dit afval zal eenmalig eenzelfde testfase doorlopen worden als voor 
het afval afkomstig voar Remondis. Dus eerst een test met maximaall 0% van dit atval 
inclusief de metingen van de parameters, die oak in de referentiemetingen zijn 
opgenomen. Voor een schematische weergave van het testprogramma (zie figuur 9.1). 
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I eng 118ico 

Medium risico 

0% gevaartijk afval 

10% gevaarlijk afval afkomstig van 
Remondis 

10% gevaartijk atval afkomstig van 
derden 

Aguur 9.' : Schematische weerg8ve testprogramma m8everbranden g8vaarlljk alval 
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Tabel 9.1: Te analyseren parameters tijdens de testla" 

referentiemeting 

Testfase 1 

Testfsse 2 

Conform BAL 2307 

van 27 mel 20081 

zware melalen (antimoon, arseen, chroom, 
cobalt, koper 1000, mangaan, nikkel, 
vanadium, kwik, cadmium en thallium) 
Halogenen (Hel, HBr) 

Zwavel (CS2, S(h" H2S, COS, thioethers, 

dithioelhers, mercaptanen en odorant,) 
PCBs en HBeDs 

PAKs 

Ozon 

1. Nationale beoordelingsrichtlijn voor het K~ productcertificaat voor AVI-bodemas voor oogebonden 

toepassing in grond- en wegenbouWkundige wer1l.en Technie«gebied: BSB, Vastgesteld cIoof eva Grondsloffen 

en Milieu d.d. 16 april 2008. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting BouwkwaJiteit 

d .d. 26 mel 2008. 

9.5.1 Scorten gevaarlijke atvalstromen 

Er worden in de testfase twee soorten gevaarlijke afvalstromen onderscheiden. De 
earste is het gevaarlijk afval dat momenteel naar Oberhausen wordt afgevoerd om 
aldaar verbrand te worden. Deze stroom is qua samenstelling en effecten op de 
emissies bekend. Deze atvalstroom za1 zich bij verbranding bij ARN niet veel anders 
gedragen dan in de AVI van Oberhausen. De tweede soort gevaarlijke afval stroom zal 
van derden komen en als de markt dat toe1aat , meeverbrand worden in de AVI van 
ARN . Deze stroom zal in het begin van de testfase goed geTnspecteerd worden (visueel ) 
of het afval aan de verwachting voldeet en er geen onbekende afvatstromen zich in het 
atval bevindt. Hierbij zal de euralcode lijst leidend zijn die als bijlage 2 bij dit MER 
bijgevoegd is. Ais de bevindingen volgens verwachting is, kan de afvalstroom 
meeverbrand worden en na succes opgeschaald worden naar maximaaI10%. Hierbij is 
een goede homogenise ring in de bunker van belang. Er zal dus geen gevaarlijk afval als 
enige brandstof op het rooster komen. In de testfase kan ervaring opgedaan worden 
met de verschillende afvalsoorten en hun gedrag tijdens verbranding. 

9.5.2 Hoeveelheden gevaarlijke afvalstromen 

De brandstofbunker van ARN heeft een capaciteit voor 10 dagen afval. De 
brandstofbunker is onderverdeeld in twee fysiek gescheiden compartimenten, €len voor 
te bewerken huishoudelijk restafval en daannee overeenkomstig bedrijfsafval en €len 
voor gerede brandstof (RDF) . In laatstgenoemd compartiment zal- zOOra de behoefte 
aan extra hoog calorisch materiaal ten behoeve van een komende opstart van de oven 
zich aandient, dergelijk materiaal (hiema: (Nopstartbrandstof") separaat worden 
gebutferd. De daarvoor te reserveren capaciteit bedraagt op een moment dat een 
opstart zich aandient maximaal10% van de capaciteit (deel A-l) van het betreffende 
compartiment. Wanneer geen sprake is van (het in het vooruitzicht hebben) van de 
noOOzaak aan "opstartbrandstof' wordt de he 1ft van de bunkercapaciteit in het 
betreffende compartiment gereserveerd voor hoogcalorisch materiaal inclusief gevaarlijk 
a!val (deel B). 
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Daamaast is het resterende deel van de bunker gereserveerd vcor hoogcalorisch alval 
exclusief gevaarlijk afval (deel A-2) . Tijdens de testfase zal aen klein deel van deel B 
worden gebruikt voor de toevoer van gevaarlijk afval, zOOat niet de gehele inhoud van 
dit bunkerdeel wordt opgemengd met gevaarlijk atval. Homogenisering zal plaatsvinden 
in dit deel van de bunker door de kraanmachinist, die aanvankelijk bij elke kraanlading 
gevaarlijk afval 9 kraanladingen niet-gevaarlijk afval zal mengen, zedat een mengsel 
antstaat van circa 10%. Uitgaande van een kraanlading van 5 ton betekent dit dat 
hierdoor een 10% mengsel van 50 ton wordt bereikt. Op deze hoeveelheid kan 
verbrandingslijn 1 circa vier uur worden bedreven. Om representatieve monsters te 
kunnen nemen is minimaal een dag testbedrijt nodig. Oil betekenl dat voor tase 1 dus 
circa 20 ton gevaarlijk afval benodigd is voor lijn 1. Op deze wijze kan er een dag getest 
worden en is de bunker niet "vervuild" met gevaarlijk afval, waardoor bij eventuete 
negatieve effecten de loevoer van gevaarlijk afval direct gestopt kan worden. Voor lijn 2 
is de benodigde hoeveelheid 40 ton gevaarlijk afval. Afhankelijk van de hoeveelheid 
aangeboden afval zal de test in lijn 1 of lijn 2 worden uitgevoerd. 

Uiteraard zullen tijdens hel meeverbranden van gevaarlijk afval aile continu gemeten 
procesparameters zo mogeJijk nog intensiever dan normaliter worden gevolgd. 

Als deze testfase naar verwachting is verlopen dan kunnen van gemengde aanbieders 
afval op het rooster meeverbrand worden. 

Indien de percentages door marktomstandigheden niet haalbaar zijn , kunnen de lesten 
mel een lagere hoeveelheid meestook van gevaarlijk afval gedaan worden maar nooit 
lager dan 1 %, omdat in dal geval eventuele verschillen niet significant toe Ie rekenen 
zullen zijn aan het meeverbranden van gevaarlijke afvatstoffen. 

Verbrandingscondities 

De gevaarlijke afvalsloffen zullen ook in de testfase aileen meegestookt worden indien 
de temperaluur in de vuumaard minimaall1 OO°C is. hetgeen in overeenslemming is 
me! de normale bedrijfsvoering. Oil word! geborgd doorda! hel gevaarlijk afval mengsel 
separaa! in de bunker word! opgeslagen (zie §4.5 .5) . De bunkermachinist en de 
operator verrichten hun werkzaamheden in dezelfde ruimte daardoor kan bij een 
afwijkend verbrandingspalroon snel ingespeeld worden door andere brandsloffen op het 
roosler Ie voeden al naar gelan9 de wensen van de procestechnoloog (zie ook par. 
4 .5.5). Daarnaas! zal de kraanmaehinisl op zijn display worden voorzien van het 
lemperatuursignaat in de vuumaard , zoda! hij Ie allen tijde inzieht heeft bij welke 
temperaluur hij of zij de treehter van de oven vult. Hierbij word! vermeld dat de testfase 
2 - indien mogelijk - zal bestaan uil een test bij een temperatuur van meer dan 11 OO°C 
en een bij een lagere temperatuur (bijvoorbeeld 900°C). Oil laatsle eehler aileen 
wanneer dil haalbaar is met de gevaarlijke afvalstoffen gezien de relatief hoge 
ealorische waarde van dit afval. Oaarmee wordt beoogd het effect van lagere 
temperaturen op de teitelijke emissies in beeld Ie brengen. 
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9.5.4 Rapportage naar bevoegd gezag 

Over de hele testfase zijn 3 fases Ie onderscheiden: 

0: Referentie meting emissies en kwaliteit bodemassen 
Doel: referentiecijfer vergaran met betrekking van parameters waarvan de verwachting 
is dat daze als gevolg van de bijstook van gevaartijk afval beinvloed kunnen worden en 
waarvan ARN thans nog niet over referentiegegevens beschikt. 

1; 10% meestook lage risico gevaarlijke afvalstoffen 
Doel : ervaring opdoen met het meestoken van gevaarlijk afval door bunker machinist en 
procestechnici , zorg dragen voor continuiteit in de emissies en kwaliteit bodemassen. 

2. 10% meestook gevaarlijke afvalstoffen van derden (anders dan Remondis) 
Doel : ervaring opdoen met eventueel nog niet eerder meeverbrande atvalstoffen en/of 
andere verhouding van afvalstoffen. 

Na iedere fase zal een kort verslag aan BG worden overgelegd met betrekking tot de 
resultaten van de betreffende fase . 
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Verklarende woordenlijst en afkortingen 

afval, afvalstof 

afvalverbrandi ngsi nstallatie 

bed rijfsafvalstoffen 

bevoegd gezag 

biomassa 

biomassa (schone) 

broeikaseffect 

dB(A) 

dioxines 
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elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich 
onldoet 

inrichting waarin brandbare atvalstoffen door een 
snalle en spontane verbinding met zuurstof onder 
beheersbare condities worden omgezet in 
gasvormige producten, warmte en vasta reststoffen 

aile afval dal vrijkomt bij bedrijven, lnstellingen, 
instituten enz., m.a.w. aile alval dal niet vrijkomt bij 
particuliere huishoudens 

overheidsorgaan dal bevoegd is tot het gaven van 
een beschikking of het nemen van aen ander 
bestuit 

de biotogisch afbreekbare fractie van producten, 
afvalstoffen en residuen van de landbouw (inclusief 
plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en 
aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch 
afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk 
afval 

producten, atvalstoffen en residuen van de 
landbouw - met inbegrip van plantaardige en 
dierlijke reststromen -, de bosbouw en aanverwante 
bedrijfstakken die geheel biologisch afbreekbaar 
zijn, alsmede industrieer en huishoudelijk atval dat 
geheel biologisch afbreekbaar is. Schone biomassa 
mag maximaal3% onvermijdbare verontreinigingen 
bevatten. 

opwarming van de aardse atmosfeer als gevolg van 
toenemende concentraties CO2 en CH4 

~eenheid" voor het geluidsniveau, gemeten met een 
correctie, overeenkomend met de van de 
toonhoogte afhankelijke gevoeligheid van het 
menselijk oar 

bepaalde aromatische koolwaterstoffen die chloor 
en of andere halogenen bevatten, die ontstaan bij 
de verbranding van chloorhoudend atval 
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elektrisch rendement (bruto) 

elektrisch rendement (na"o) 

emlSSIS 

geureenheid (ge) 

ImmlSSte 

ketel 

monitoring 

rookgassen 
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ARNBV 
afvalenergiecentrale 

het elektrisch rendement is gedefinieerd als de 
verhouding van het geproduceerde elektrisch 
vermogen en de Ihermische input (=product van 
massastroom afval en calorische waarde van het 
alval) 

het elektrisch rendement is gedefinieerd als de 
verhouding van het aan het net of andere 
instaliaties dan de eigan installatie geleverde 
elektrisch vermogen en de thermische 
input(=product van massastroom afval en 
calorische waarde van het afval) 

uitstoot of verspreiding van stoffen 

die hoeveelheid geurstoffen in de luch! die door 
50% van een groep proefpersonen kan worden 
onderscheiden van geurvrije luch! 

concentratie op leefniveau 

installatie waarbij de bij verbranding vrijkomende 
warmte wordt gebruikt om water of andere media 
op te warmen of om stoom ta produceren 

metingen waarmee de ontwikkelingen in het milieu 
worden gevolgd 

gassen die vrijkomen bij een verbrandingsproces 
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Afkortingen 

AVI 
BAT/BBT 
BIM 
BREF 
BRZO 
BVA 
Cmer 
EU 
EZ 
GFT 
GJ 
GMVA 
GS 
HBCD 
IBT 
IPpe 
kV 
LAP 
m.e.r. 
MER 
MMA 
MW 
MWh 
NeR 
NEC 
NMP 
PAK 
PCB 
PJ 
RDF 
RGRR 
RIVM 
RVI 
SDE 
VROM 
WKK 
Wlk 
Wm 
Wvo 

afvalverbrandingsinstallatie 
Best Available Technique(s)/Best beschikbare techniek 
Bedrijfsintern management 
BAT Reference document 
Besluit risico zware ongevallen 
Beslult Verbranden Afvalstoffen 
Commissie voor de M.E.R.-rapportage 
Europese Unie 
Economische Zaken 
Groente-Fruit en Tuinafval 
Giga Joule 
Gemeinschafls-MOII-Verbrennungsanlage 
Gedeputeerde Staten 
hexabroomcyclodekaan 
Integral biological treatment (biologische drooginstallatie) 
Integrated pollution prevention and control 
kilo Volt 
Landetijk Afvalbeheersplan 
milieueffectrapportage (de procedure) 
Milieueffectrapport (de rapportage) 
Meest-milieuvriendelijk alternatief 
Mega Watt 
Mega Watt uur 
Neder1andse emissie Richtlijnen 
National Emission Ceilings 
Nationaal Milieubeleidsplan 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Polychloorbiphenylen 
Peta Joule 
Refuse derived fuel 
rookgasreinigingsresidu 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
rookgasresiduverwerkingsinstallatie 
Stimuleringsregeling duurzame energie 
Volkshuisvesting, Ruimtetijke ordening en Milieu 
Warmte-krachtkoppeling 
Wet luchtkwaliteit 
Wet milieubeheer 
Wet verontreinigingen oppervlaktewateren 
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In het onderstaande overzicht wordt aangegeven waar de diverse punten van de 
Richtlijnen in het MER behandeld zijn: 

Onderdeel Aanduiding van de richllijn 

Beleidskader en Ie nemen besluilen 

achlergrond revisievergunningaanvraag 

Een beschrijving van: 

Plaats, waar deze richllijn in het MER 

Hoofdsluk 3 

§3.4 

4 

• de verwerkings· en thermische capaciteit; §4.4.3.1 
• de massa· en energiebalans met daaraan gekoppeld §4 .4.4.4 (massabalans), §4 .4.7 (E-

• 

• 

• 
• 

inzicht in de warmte en e!ektriclleils!evering: 
de beschikbaarheid en de rendementen van de 

installalie; 
chemische en fysische karakteristieken In combinatie 

met concrete acceplaliecrileria van het afval: 
de opbouw van de rookgasreiniglnginstallatle; 

de reststromen (bode mas, rookgas, 
rookgasrelnigingsresiduen en afvalwalerstromen) 

iii 

Beschrijf die onderdelen van hel voomemen die relevant 
zijn '.Iocr hel voorspellen van milieueffecten, zeals: 

• de handelingen die mel hel gevaarlijk afval 
plaalsvinden voor het wordl verbrand - zoals op- of 
overslag en voort>ewerklng - en welke mogelijke 

emissies dit mel zich meebrengl; 
• of menging van de bestaande afvalstroom mel hel 

gevaarlijk afval plaatsvindt en, zo ja, hoe de mix 101 

stand komi en welke varialles In de vemouding van 
beide stromen dan worden loegestaan; 

• de procescondities bij de verbranding van hel aNal : 
• de verwerklng en hel gebruik van de asreslen en de 

Beschrijf in hel MER 

• hoe de testfase voor dil inilialief zal worden 

vonngegeven en hoe het proces zal worden 
geoplimaliseerd; 

• welke rol een wijzlglng In procesparameters (zoa!s 
bijvoorbee!d verblijftijd en temperatuur van de 

rookgassen In de naverbrandlng) kan spe!en bij de 

oplima!isalie; 

balans) 

§4 .3 (beschikbaareheid). §4.4 .7 

(rendement) 

§4.S.2 (samenslelling), §4.5.3 

(acceplatie) 

§4.4.4 
§4.4.4 (hoeveelheden). §4 .4.8, 

§4.4 .9, §4 .5.7. §4.5.13 (kwaliteit) 

§4.5.4/4 .5.5 

§4.5.5 

§4.5.5 
§4.5.13 

Hoofdstuk 9 

§4 .5 .9, hoofdsluk 9 

• hoe het proces en te nemen maalregelen worden §4.S.5Ihoofdstuk 9 
!ngericht op het verbranden van de meest ongunstlge 
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Efrecten van meestoken van gevaarlijk aNal op emissies 
naar luchl en bodemas ook van niet in Bva opgenomen 
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0702 OS' 

0706 OS' 

080111 ' c 

08 04 09' c 

100317'c 

110116'c 

120112' 

130501' 

Zaagsel, schaafsel, 

spaanders, hout, 

spaanplaat en fineer die 

Alge......,rkte actieve kool 

(exclusief 06 07 02) 

Actieve kool 

Overige filterkoek en 

afgewerkte absorbentia 

Ovenge destillalieresiduen 

en reactieresiduen 

Ovenge deslilialieresiduen 

en reactleresiduen 

Afval van verf en lak dat 

organlsche oplosmiddelen 

of andere gevaar1ijke 

Alval van lijm en kit dat 

()(ganische oplosmiddelen 

of andere gevaal1ijke 

Teerttoudend alval van de 

anodefabricage 

Verzadigcle of afgewencte 

Afgewerirte wassen en 

vetten 

Vasta stotfeo uil 

zandvanger!> en 

oIietwalerscheiders 
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ARN ziel de verbnlnding van C

houl (axel. gewolmaniseerd) als 

mogelljke nieuwe marX!. 

Sectorplan 36 (niet 

gewolmaniseerd C

hoot) 

ARN zlet de verbranding van sctief S&clorplan 25 (Iage 

kool met weinig kwik als mogelijke concentratie kwik) 

ARN liet de verbranding van actief Sectorplan 25 (Iage 

kool met weinig lOOk als mogetijke concentralle kwik) 

ARN ziel de verbfanding van nog Seclorplan 3 

nadar te specificeren 

slibbenlfilteri<oek als mogelijke 

nleuwe marXl 

ARN zlet de verbfanding van 

reskluen van kunststotren, 

synthetisd'le rubbers en 

kunstvezels als mogelijke nieuwe 

ARN ziet de verbtanding van 

reslduen van vetten , 

smeermiddelen, zepan, 

detergenten en cosmetische 

producten als mogelijke nleuwe 

ARN ziet de verbranding van 

KCAlKGA resp. van 

spuitcabinefilters als mogelijke 

ARN ziel de vertJl'anding van 

KCAlKGA als mogeHjke nleuwe 

mari<! 

ARN zlet de verbtandlng van deze 

koolstofblokken als mogeliJke 

ARN zlel de verbrandlng van deze 

wassen en vetten als mogeliJke 

ARN ziet de verwerXing van 

COO"IpOI'lenten uil oila-, water- en 

slibmengsel als mogeliJke nleuwe 

markt Indien en VOQ( zover zij een 
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De bijgevoegde onderzoeken zijn opgesteld in het kader van 
de revisievergunningaanvraag van 16 april 2010. Ais gevolg 

van de voorgenomen activiteit zullen geen wijzigingen 
plaatsvinden, die leiden tot andere conclusies zoals gesteld 
in deze rapporten. Om deze reden zijn geen nieuwe versies 

bijgevoegd. 
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, INLEIDING 

, ., Aigemeen 

ARN B.V. (verder: ARN) is een inrichting bestemd voor de verbranding, verwerking en 
op- en overslag van afvalstromen. 

De vigerende milieuvergunningen van ARN zijn verouderd. 8evoegd gezag (Provincie 
Gelderland) heeft ARN derhalve verzocht een nieuwe revisievergunning voor de gehele 
inrichting aan Ie vragen. Het doel van deze aanvraag is het verkrijgen van een voor de 
gehele inrichting omvattende revisievergunning in het kader van de Wet Milieubeheer 
(Wm) en de Waterwet. Oaarnaast is ARN voornemens een vergistingsinstaJlatie inclusief 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en nageschakelde composteringsinstallatie (verder: 
vergistingsinstallatie) in gebruik Ie nemen in het jaar 2012. 

Ten gevolge van de activiteiten van ARN treden emissies op naar de luchl. In het kader 
van de aanvraag Wm-revisievergunning dienen deze emissies en de effectan daarvan 
op de (Ieef)omgaving inzichteliik worden gemaakt. In onderhavige rapportage worden de 
effecten van de activileilen van ARN op de luchtkwaliteit in de omgeving in beeld 
gebracht. 

Om een luchtkwaliteitsonderzoek uil Ie kunnen voeren, is de invloed van de activiteiten 
op de luchtkwaliteit van de bronnen op het ARN-Ierrein berekend op basis van 
ingeschatte emissievrachten. Daamaast is ook de invloed op de luchtkwaliteit ten 
gevolge van de verkeersaantrekkende werking berekend. Hiertoe is de luchtkwaliteit 
langs de Hogelandseweg, Nieuwe Pieckelaan en Reekstraat voor zowel de autonome 
situatie als de situalie na realisatie van een vergistingsinstallalie in kaart gebracht en 
geloelsl aan de luchlkwaliteitseisen conform de Wet milieubeheer. 

Voor dit luchtkwaliteitonderzoek zijn de berekeningen, om de invloed van ARN op de 
omgeving Ie bepaJen, uilgevoerd met het Nieuw Nationaal Model zoals toegepast in het 
door KEMA vervaardigde programmapakket Stacks (versie 9.1, update juni 2009). De 
berekeningen voor de verkeersaantrekkende werking ziin uilgevoerd mel het 
berekeningsmodel CAR II (versie B.l , release augustus 2009). 

1.2 leeswijzer 

In hoofdstuk 2 word! ingegaan op het gevoerde vigerende beleid ten aanzien van de 
amissie van luchtverontreinigende stoffen en varvolgens is het toelsingskader 
vastgesteld. In hoofdstuk 3 zijn aile auto nome emissiabronnen beschreven. In hoofdstuk 
4 ziin de wijzigingen beschreven die voortkomen uit realisalie van een 
vergistingsinstaliatie. In hoofdstuk 5 zijn de verkeerscijfers en de verkeersaantrekkende 
werking beschreven voor de huidige situatie en de situatie na realisalie van een 
vergistingsinstaliatie. In hoofdstuk 6 zijn de uilgangspunten voor de toetsing van ARN in 
beschouwing genomen en zijn de gevolgen ten aanzien van de luchtkwaliteit, 
veroorzaakt door ARN en het verkeer, getoets! aan de luchtkwaliteitseisen. In hoofdstuk 
7 worden schoorsteenemissies behandeld welke niet worden getoetst aan de 
luchtkwaliteitseisen conform de Wet milieubeheer. Ten slotte zijn in hoofdsluk 8 de 
conclusies beschreven. 

Wlk revisievergunning ARN 
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2 VIGER END WE II ELlJK KADER 

Ten behoeve van de revisievergunning dient ARN de door hen veroorzaakte N02- en 
PM,o-immissie te toetsen aan de luchtkwaliteitseisen zoals deze beschreven zijn in de 
Wet milieubeheer. Daarnaast zal de realisatie van een vergistingsinstallatie eveneens 
invloed hebben op de luchtkwaliteit. Voor de beinvloeding van de luchtkwaliteit door 
zowel de autonome emissies als de emissies uit de vergistingsinstallatie dienen de 
luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer in ogenschouw te worden genomen. 

2.1 'Welluchlkwalileil' 

Het wettelijke stelser voar luchtkwaliteitseisen is weergegeven in hoofdstuk 5, titel 5.2 
van de Wet mifieubeheer. Oit wettelijk stelser is van kracht sinds november 2007 en 
wordt ook wei de 'Wet luchtkwaliteit' genoemd (verder: Wlk). 

In algemene zin kan worden gesleld dat de Wlk bestaat uit in Europees verband 
vastgestelde normen van maximumconcentralies voor een aantal componenten. Hierbij 
gaat het om componenlen als zwaveldioxide (S0 2), stikstofoxiden (NOx als N02), fijn 
slof (PM,o en PM2.S), koolmonoxide (CO), lood, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel 
en benzo(a)pyreen. 

Voor wat betreft de componenten zwaveldioxide (S02), stikstofoxiden (NOx als N02). fijn 
stot (PM,o en PM2.S), koolmonoxide (CO), lood en benzeen wordt in de Wlk aangegeven 
op welke lermijn aan de normen voldaan dient worden en welke besluursorganen 
verantwoordelijkheden hebben bij hel realiseren van de normen. De normen zijn 
gebaseerd op recente inzichten van de WHO (World Health Organisation) in de 
mogelijke effecten van luchtverontreinigingen op de gezondheid van de mens. Voor 
bovengenoemde componenten zijn grenswaarden geformuleerd. 

Voor de componenten ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen zijn 
aanvullende richtwaarden opgenomen. 

In Nederland kunnen twee van de eerder genoemde componenten problemen opleveren 
met betrekking 101 overschrijding van de grenswaarden. Hel betreft hierbij N02 en PM,o. 
N02 wordt voornamelijk beinvloed door het wagenpark (verkeersbewegingen). PM,o 
wordt bei'nvloed door grote industriele bronnen (met name uit hel buitenland), diffuse 
bronnen zoals het tolale wagenpark, naluurl ijke brennen en in mindere mate door lokale 
brennen. 

Overschrijdingen van de grenswaarden van de overige componenten uil de Wlk worden 
niet of nauwelijks verwacht. oit heeft ondermeer Ie maken met het feil da! door eisen Ie 
stellen len aanzien van de kwaliteit van brandstof (met name zwavel- en loodgehalte) 
lood (Pb) als niet-kritische component kan worden beschouwd. Voor koolstofmonoxide 
(CO) geld! dal de grenswaarden in Nederland sinds 2001 nergens meer worden 
overschreden en derhalve wordt gesteld da! CO eveneens als niet-kri!isch word! 
beschouwd. Voor benzeen geld! da! deze niet tot nauwelijks word! geemitteerd. Op 
basis van bovenstaande kan benzeen eveneens als niet-kritische component worden 
beschouwd. 

9V5486.01lROOO7INijm 
1 maarl 2010 · 2 · 
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Voor de componenten arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen geldt da! op basis 
van een RIVM rapport uit 20071 gesteld kan worden da! voor bovengenoemde 
componenten in Nederland ruimschoots zal worden voldaan aan de richtwaarde. De 
componenten worden derhalve eveneens als niet-kritisch beschouwd. 

Ten slotte geld! voor azan da! deze component niet als zodanig door de mens in de 
atmosfeer wordl gebracht. Ozon word! onder invloed van zonlicht gevormd (complexe 
chemie) vanuit de componenten NOK• VQS, CO en CH .. (methaan). Voor ozon zijn 
derhalve geen grenswaarden gehanteerd maar richtwaarden aangezien lokale 
maatregelen geen effect hebben op lokale ozonconcentraties. Verlaging van de 
ozonconcentraties is derhalve op Europees niveau geregeld. De richtwaarden voor ozon 
zijn gekoppeld aan de verplichte emissieplafonds voor de componenten zoals hierboven 
beschreven (NEC-richtlijn). Mocht in de toekomst blijken dat de richtwaarden niet zullen 
worden gehaald, dan kan ervoor worden gekozen om de emissieplafonds aan te 
scherpen. Op basis van dit gegeven wordt ozon in dit onderzoek verder niet in 
beschouwing genomen. 

2.2 Grenswaarden relevante componenten 

Voor de Europese luchtkwaliteitseisen is aan Nederland ten aanzien van NO;? en PM10 

op 7 april 2009 derogatie verleend. Dit betekent dat er uitstel is van de termijn 
waarbinnen Nederland aan de luchtkwaliteitseisen moet voldoen. Verschil1ende 
termijnen van derogatie zijn verleend voor diverse zones en agglomeraties binnen 
Nederland. Deze zones en agglomeraties zijn weergeven in figuur 2.1. 

II: c ... 

iiiiii Hiddoln 
_ Zukl 

... GGlOMERATIE 
"', wu.",/ HalIrloo", 

0." liNg,. p' h , 

11; . , ...... "'/Oord...mt 

"""'" 
Elnctho_ 

, 

Aguur 2.1 Llgging van zones en agglomeratiesJ 

• • -

I Heavy matals and benzo(a)pyrena in ambient air in the Netherlands, RIVM, referenlie 68070400112007 

J Nationaal Samenwerkingpmgramma luchlkwaJilait, kabinelsstandpunt VROM 6285, augustus 2008 

Wlk revislevergunning AAN 

Definitief rapport . , . 9V5486.01lROOO7/Nljm 

1 maart 2010 



000 
~ 0 . 9 _ 

000 

.OYAl MA •• O,,,,,C 

Voar de jaar- en uurgemiddelde N0 2 grenswaarden is defogatie verleend voor aile 
zones en agglomeraties tot 1 januari 2015, met uitzondering van de agglomeratie 
Heerlen/Kerkrade, waarvoor defogatie is verleend tot 1 januari 2013. Concrete 
grenswaarden en data zjjn samengevat in tabel 2.1. 

Tabe12.1 Grenswaarden N02 

Omschrltylng Grenswaarde tOI 

1 Januarl 2015 1) 

300 

Grenswaarde vanal 

1 lanuar! 2015 1) 

200 

1) VOOf de agglomeratie HeerterVKer1\rade geldt 1 januari 2013 in plaats van I januari 2015. 

Voor de jaargemiddelde PMlO grenswaarde is enker voar de zone midden en de 
agglomeraties Amsterdam/Haarlem, Utrecht en Rotterdam/Dordrecht derogatie verleend 
tot 11 juni 2011 . Voor de rest van Nederland geld! nog de 'oude' grenswaarde, t8 weten 
maximaal 40 lJg/m3 vanaf 1 januari 2010. Veer de 24-uurgemiddelde PM10 grenswaarde 
is derogatie verleend voor aile zones en agglomeraties tot 11 juni 2011 . Concrete 
grenswaarden en data zijn samengevat in tabeI2.2. 

Tabel 2.2 Grenswaarden PM10 

Omschrtlvlng Grenswaarde vanal 1 lanuarl2010 

1) Voor de zone midden en de agglomeraties Amsterdam/Haar1em, Utrecht en RotterdamiDordrecht. geld! tot 11 

juni 2011 een Jaargemiddelde concentralie van 48 IJ9fm'. 

2) Vocr geheel Nederland geld! 10111 juni 2011 &en 24·uursgamiddelde concentralie van 751lglm3. 

Naast de 'Wet luchtkwaliteit' is oak de Regeling 'beoordeling luchtkwaliteit 2007' van 
kracht (verder: Rbi 2007). In deze Regeling zijn onder meer regels vastgelegd over de 
manier waarop luchtkwaliteitsonderzoeken dienen te worden uitgevoerd. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd conform de uitgangspunten van deze Regeling. 

Daarnaast is in de Rbi 2007 een correctie opgenomen voor zwevende deeltjes, die zich 
van nature in de luch! bevinden en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, 
de zeezoutcarrectie . Oit betekent voor de toetsing dat de jaargemiddelde PM '0 
concentratie en het aantal averschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde 
gecorrigeerd mogen worden voor de bijdrage van natuurlijke brannen. Voor de 
gemeente Beuningen bedraagt deze correctie voor zwevende deeltjes 4 lJg/m3 voor de 
jaargemiddelde concentratie. Het aantal berekende overschrijdingen van de 24-
uursgemiddelde grenswaarde mag am dezelfde reden met 6 dagen worden verlaagd. 

Voor zawel N02 als fijn stof wordt uitgegaan van het jaar 2012 als referentiejaar, 
aangezien dit het vaorgenomen jaar van realisatie van de vergistingsinstallatie is. 
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Daarbij zal geloetst worden aan de strengst geldende jaargemiddelde grenswaarden 
voor N0 2 en PM10, Ie welen 40 ~glm3. Voor de uurgemiddelde grenswaarde van N02 en 
de 24-uursgemiddelde grenswaarde van PM10 word! oak uilgegaan van de strengst 
geldende grenswaarden, respectievelijk 200 llg/m3 (18 overschrijdingen) en 50 Ilglm3 
(35 overschrijdingen). Als ge'o'ol9 van de dalende achtergfondconcentraties in de 
toekomst zal de luchtkwaliteit in de loop der jaren verbeteren. Derhalve kan gesteld 
worden dat wanneer voor het jaar 2012 aan de elsen uit de Wlk wordt voldaan, dit 
eveneens het geval zal zijn voor de toekomst. 

Vanaf 2015 geldt een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2.5 van 25 
~glm3. Er is nu nog geen rekenmethode voorhanden om voor projecten de 
jaargemiddetde concentratie PM2•5 te bepaJen. Wei zjjn er verbanden bekend tussen de 
emissies van PM 10 en PM2•5• Hieruit bJijkt dal de kans zeer klein is dal de grenswaarde 
voor PM2.5 wordt overschreden op plaalsen waar aan de grenswaarden voor PM 10 wordl 
vOldaan3

• Hel ligl dan ook voor de hand om er voor dit project van uil Ie gaan dal de 
conclusies voor PM10 ook gelden voor PM2,5' 

2.3 Koppeling ruimtelijk ontwikkelingen en luchtkwaliteit 

In de Wlk is een flexibele koppeling aanwezig tussen ruimtelijke ontwikkelingen en 
luchtkwaliteit. Projecten die 'Niel in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreinigingen hoeven niet afzonderl ijk getoetst Ie worden aan de wettelijke 
luchtkwaliteitsnormen (in de vorm van grenswaarden). Projecten die wei 'In 
betekenende mate' (IBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging, worden in gebieden 
waar de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (zogenoemde 
overschrijdingsgebieden) in principe opgenomen in het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteil (NSL). Oit NSL houdl in dal het tolaal aan 
maalregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in een gebled de negatieve 
effecten (aile geplande ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit verslechteren) ten 
minste moeten compenseren. Hel NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. 
Indien een IBM-project niet in het NSL is opgenomen, kan het project eventueel alsnog 
doorgang vinden. Realisatie van een project is dan aneen mogel ijk bij een expl iciete 
toetsing aan de grenswaarden waarbij geen overschrijding door de aangevraagde 
activiteiten wordt veroorzaakt. Projectsaldering is eveneens mogeJijk. 

Het begrip NIBM bijdragen speelt een belangrijke rol in de regelgeving en is uitgewerkt 
in het Besluit 'niet in betekenende mate bijdragen'" en de Regeling 'niet in betekenende 
mate bijdragen·5. 

In de regelgeving is aneen voor de componenten N02 en PM '0 een NIBM-grens 
opgenomen aangezien dit in Nederland de meest kritische componenten zijn. 

~ Milieu en Natuur Planbureau (MNP), tegenwoordlg Planbureau voor de Leelomgevlng (PBl ). Concentratiekaarten 

voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland. Rapportage 2008, Billhoven. 2008 

• Besluit 'niet in belekenende mate bijdragen', Staatsblad 440, 2007 

5 Regaling 'niet in betekenende mate bijdragen', Staatscourant 21 a (p. 11 ). 9 november 2007 
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2.4 Aannemelijk maken NIBM bijdragen 

Een project is NIBM als aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie 
van de componenten N02 en PM,o veroorzaakt van maximaal 3% van de 
jaargemiddelde grenswaarden van N02 en PM ,o. Oit kornt avereen met 1,2 ~g/m3. Deze 
maximale bijdrage is van toepassing op de minst gunslige plaats {worst-place 
benadering}. 

Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dar een project binnen de NIBM
grens blijft: 

1) Aantonen dal een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling 
NIBM vall. Er is dan geen verdere toetsing nodig. De volgende categorieen worden 
in de Regeling NIBM beschreven vaor een bijdrage kleiner dan 1,2 ~glm3 en hoeven 
niet nader onderzocht te worden : 

a. Woningbouwlocalies met een ontsluitingsweg waarbij de netto toename 
minder dan 1.500 woningen bedraagt. Wanneer het verkeer zich gelijkmatig 
verdeelt over twee ontsluitingswegen geldt voor woningbouwlocaties een 
netto toename van maximaal 3.000 woningen; 

b. Kantoorlocaties met een ontsluitingsweg waarbik de netto toename van het 
bruto vloeroppervlak (bvo) maximaal100.000 m bedraagt. Wanneer het 
verkeer zich gelijkmatig verdeelt over \Wee ontslultingswegen geldt vaor 
kantoorlocaties een netto toename van het bruto vloeroppervlak met 
maximaal 200.000 m2

; 

c. Een combinatie van woningen en kantoren volgens een bepaalde 
verhouding in de toename van het aantal woningen en de hoeveelheid bruto 
vloeroppervlak van kantoren; 

d. Spoorwegemplacementen met een toename van minder dan 7.500 
d ieseltractie~uren ; 

e. Specifieke landbouwinrichtingen, waaronder inrichtingen met een toename 
in oppervlak van landbouwkassen niet groter dan 2 hectaren. 

2. Op een andere wijze aanneme/ijk maken dat een project vo/doet aan het 3% 
criterium. 

a. Hiervoor kunnen verspreidingsberekeningen nodig zijn; 
b. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de NIBM~tool ; 

c. Hiervoor kan kwalitatief inzichtelijk worden gemaakt dat een project als 
NIBM kan worden aangemerkt. 

2.5 Wettelijke luchtkwaliteitseisen ARN 

Aangezien het bij ARN gaat am een revisievergunning zal de gehele inrichling worden 
getoetst aan de grenswaarden uil de Wlk. Oaarnaast vindt er nieuwbouw plaats van een 
vergistingsinstaUatie inclusief warmtekrachtkoppeling (WKK) en een nageschakelde 
composteringsinstal1alie en kan niet op voarhand verwacht worden dat de 
concentratieverschillen van N02 en PM10 in autonome situatie en de situatie inclusief 
vergistingsinstaliatie 'Niet in betekenende mate' (NIBM) zullen zijn. Oerhalve word! 
voorshands rekening gehouden met een mogelijke kwalificatie als 'In betekenende 
mate' (IBM) en zal een volledige toets aan de grenswaarden voor de componenten N02 

en PM,o plaatsvinden. 
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Er is gekozen om ARN te toetsen aan de grenswaarden door gebruik te maken van 
contourplots. ARN wordt geloetst in zowel de autonome situatie als de situatie na 
realisatie van de vergistingsinstallatie. De ontsluitingswegen worden eveneens getoetst 
in zowel de autonome situatie als de situatie na realisatie van de vergistingsinstallatie 
am de verkeersaantrekkende werking te beschouwen. 
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3 BEPALING EMISSIES AUTONOME SITUATIE 

Op het terrein van AAN worden verschillende afvalstromen verbrand, verwerkt en op- en 
overgeslagen. In onderstaande paragrafen worden de specifieke activiteiten loegelicht 
die een effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit op de loeatie evenals op de 
luchtkwaliteit in de omgeving van de localie. Omdat voar de op- en overslagactiviteiten 
van AAN geen emissiekentalien bekend zijn, is aansluiting gezocht bij het TNO·rapport 
'Emissiefactaren van Siof bij op- en overslag van stortgoederen,6.De emissies door het 
verbruik van diesel door het malerieel en vrachtverkeer worden in het onderzoek 
meegenomen. In bijlage 1 is een overzicht van de emissiebronnen weergegeven voor 
lawel de aula nome situalie (AO) als de situatie na realisatie van de vergistingsinstalialie 
(PRJ. 

3.1 Storten 

Op de slortplaats van ARN werd jaarlijks maximaal 155.000 m3 reslafval en 900 Ion 
technisch niel-brandbaar afval gestort. 

Er vindt geen op- en overslag plaats gezien hel te storten alval direct naar de plaats van 
verwerking word! afgevoerd. Na werklijden word! he! s!ortfron! algedekt met inerte 
alvalstoHen zoals autowrakkenshreddermateriaal of niel-reinigbare veron!reinigde 
grand. Indien er geen inerte alvalstoHen beschikbaar zijn, word! maagdelijk zand of klei 
gebruikt. De emissie ten gevolge van het storten van afval is derhalve nihil en dus niet 
meegenomen in de berekening. 

3.2 Opo en overslag en bewerking 

Op- en overslag en bewerking van de diverse materialen is beschreven in onderstaande 
paragrafen. Vervolgens is een samenvatling van aile emissieduren en - vraehten 
gegeven in tabel 3.1. 

Granufaten 
Bij het scheiden van bouw- en sloopatval komen er naast haul en metaal oak granulaten 
vrij . Deze granulaten worden hergebruikt. Ais gevolg van het hergebruik van de 
granulaten vindl op- en overslag plaats. Jaarlijks wordt ongeveer 10.000 ton granulaten 
op- en overgeslagen. De opslag heeft een maximale omvang van 5.000 ton ap enig 
moment. Ter bepaling van de PM 10-emissie die vrijkomt bij deze activiteiten is uitgegaan 
van een sluifgevoeligheid S5. Op basis van het eerdergenoemde onderzoek van TNO is 
de emissie!aetor bepaald op D,S gram per Ion. De overslag vindt plaats gedurende 260 
dagen per jaar 12 uren per dag (van 7.00u to! 19.00u). 

Papier en kunststoffen 
De !raeties papier, haul en kunststaffen die bij scheiding van het alval vrijkomen dan wei 
in gescheiden fracties worden aangeleverd bij ARN en gesehikt zijn vaor hergebruik 
worden ap- en overgeslagen in afgesloten containers. De fraeties worden verkocht aan 
derden en opgeslagen totdat de !racties dusdanig van omvang ziin dat ze a!gevoerd 
kunnen worden. Per jaar word! ongeveer 10.000 ton herbruikbaar papier en kunststoffen 
op- en overgeslagen . 

• Emissieiaclor van Siol bij cp- en overs lag van stortgoederen, TNO, Rapport R86I205, 10 april t 987 
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De opslag heeft een maximale omvang van 10.000 ton op eni9 moment. Er is van 
uitgegaan da! dagelijks overslag plaatsvindt gedurende 12 uren per dag (van 7.00u tot 
19.00u) en 260 dagen per jaar. De herbruikbare stromen worden opgeslagen in 
afgedekte containers. Voor de emissieberekeningen is hier geen rekening mee 
gehouden, waardoor oak hier sprake is van een Qverschatting van de werkelijke situatie. 

Metaa' 
Metaalafval (ferro en non-ferro) korn! vrij bij de B/SI, de shredderinslaUatie, de IBT, 
tijdens de opwerking van slakken en het grof voorsorteren van afval in de overslaghal . 
Omdat het beleid van ARN de voorkeur geeft aan hergebruik, word! de metaalfractie 
opgeslagen en hergebruikt. Het opgeslagen metaal wardt verkacht aan derden. Vaardat 
het melaal wordt afgevaerd, wordt het apgeslagen tolda! het een dusdanige 
haeveelheid is dat het getransporteerd kan worden. Jaarlijks wardt ongeveer 5.400 Ion 
metaal apgeslagen en afgevaerd. De maximale apgeslagen haeveelheid ap enig 
moment is 2.000 Ion. Er is uitgegaan van een dagelijkse averslag van melaal gedurende 
12 uren per dag (van 7.00u tot 19.00u) en 260 dagen per jaar. 

Houtatval 
Haul komi enerzijds vrij bij de 8/SI , tijdens het graf vaorsorteren, de vaarsartering op hel 
startbardes en word! anderzijds ook als manaslroam aangevaerd van builen de 
inrichting. Nel als melaal is haul herbruikbaar. Hel herbruikbare houl wordt opgeslagen 
en afgevaerd naar derden. Vaardal het herbruikbare haul kan worden afgevoerd wardt 
het apslagen laldal het een dusdanige haeveelheid is da! het gelransporteerd kan 
worden. Hel haut wordt apgeslagen ap de hiervaar bestemde locatie in het 
tussengebied. De jaarlijkse op- en averslag van haut is angeveer 5.000 ton. De 
maximale hoeveelheid in apslag op enig moment is 200 ton. Er is uilgegaan van een 
dagelijkse averslag van haul gedurende 12 uren per dag (van 7.00u tot 19.00u) en 260 
dagen per jaar. 

Snoeiafval 
Het snoeiafval wordl binnen ARN lijdelijk opgeslagen op een daarvoor beslemde plaats 
op de slortplaats. Het opgeslagen snoeiafval wordt periodiek versnipperd en naar een 
externe composteerinrichting afgevoerd. Op jaarbasis wordt ongeveer 3.000 ton 
snoeiafval versnipperd en overgeslagen. De capaciteit van de opslag bedraagt 400 Ion 
op enig moment. De op- en overslag vindt 8 maanden per jaar plaats. Er is uitgegaan 
van het dagelijks 12 uur (van 7.00u lot 19.00u) achtereen versnipperen van snoeiafval. 

Groente, fruit en tuinatval (gft) 
Binnen ARN word! gft-afval overgeslagen. Hel gft-afval wordt in de antvangsthal 
opgeslagen en onldaan van gft-vreemde componenten. Op de dag van binnenkomst 
word! het gft-afval reeds afgevoerd naar een ex!erne composteerinrichting (binnen 12 
uren). Per jaar word! 36.000 ton gft-afval overgeslagen. De capaciteil van de opslag 
bedraagt 18.000 ton per locatie op enig moment. Er is uitgegaan van het dagelijks 12 
uur overslaan van 9ft (van 7.00u tot 19.00u). 

Gips 
Binnen ARN wordl gips overgeslagen. Per jaar wordt circa 600 ton gips overgeslagen. 
De capacileit van de opslag bedraagl eveneens 600 ton op eni9 moment. 

Wik revisievergunnlng AAN 
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Er is uilgegaan van het dagelijks 12 uur (van 7.00u tot 19.00u) overslaan van gips, 
gedurende 260 dagen per jaar. Ter bepaling van de PM 10-emissie die vrijkomt bij deze 
activiteiten is uitgegaan van een stuifgevoeligheid S3. Op basis van het 
eerdergenoemde onderzoek van TNO is de emissiefaclor bepaald op 10 gram per ton. 

Siakken 
Op het terrein van ARN wordt jaarlijks 75.000 Ion AVI-slakken bewerkt, op- en 
overgeslagen. Het bewerken gebeurt door middel van een opwerkinstallatie van de 
slakken. Drie keer per jaar worden de slakken bewerkt. Oil gebeurt maximaal 80 dagen 
per jaar, gemiddeld verdeeld over drie perioden. Twee perioden van 27 dagen en een 
periode van 26 dagen. De opwerkinstallatie van de slakken is gedurende 80 dagen per 
jaar, 12 UTen per dag werkzaam (van 7.00u tot 19.00u). Ter bepaling van de PM10-

emissie die vrijkomt bij deze activileiten is uitgegaan van een stuifgevoeligheid S4. Op 
basis van het eerdergenoemde onderzoek van TNO is de emissiefactor bepaald op 10 
gram per ton. De verbrandingsemissies van de opwerkinstaliatie van de slakken zijn 
meegenomen en beschreven in paragraaf 3.4 (emissies van mobiele apparatuur). 

Monstername 
Partijen alval die nader dienen Ie worden geinspecteerd worden op een daalVoor 
bestemde loeatie opgeslagen. Het atval word! verwerkt of afgevoerd nadat de inspectie 
voltooid is. Op jaarbasis wordt een dusdanig kleine hoeveelheid alval voor 
monstername opgeslagen da! dit geen significante bijdrage heelt aan de emissie van 
PM10 . De emissie ten gevolge van de op- en overslag van Ie bemonsteren afval is dan 
ook niet meegenomen in de berekening. 

label 3.1 PM10 emlssle ult op- en overslag en bewerklng 

Actlvltelten 
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3.3 Installaties 

3.3.1 Fakkel 

Binnen de infichting is in de huidige situatie een noodfakkel aanwezig ten behoeve van 
de WKK voor slortgas. De fakkel treedt aileen in werking op het moment dal de WKK in 
storing gaal. Op basis van ervaringscijfers treedt de fakkel circa 12 maal per jaar 
gedurende 12 uur in werking. De emissie vrijkomend bij deze activiteit zal derhalve niet 
bijdragen aan een significante verhoging van de emissie van N02 0 

3.3.2 Nooddiesels 

Bij ARN zijn twee dieselaggregaten aanwezig om tijdens stroamstoringen de 
noodstroomvoorziening Ie verzorgen. Ter controle worden de nooddiesels worden 
maandelijks gedurende circa een uur in werking gesteld. Daarnaas! kunnen de 
nooddiesels voar een periode van maximaal 400 uur worden ingeze! ten behoeve van 
peakshaving. Bij het in werking hebben van deze nooddiesels kunnen emissies van NOx 

en PM,o optreden. 

Het vermogen van deze twee nooddiesels bedraagt 2 MWtIl en 4 MWlh . Het NOx 

emissiekental van de aggregaten is gesteld op 6,4 gramlkWh afkomstig uit het 
monitoringsprotocol. Het PM,o emissiekental is bepaald op basis van het hierboven 
weergegeven NO. emissiekental en de verhouding tussen NO. en PM,o kentallen in de 
Euro emissienormering. Hiervoor zijn de emissiekentallen van de fase IliA 
emissienormering voor mobiele werkluigen (vanaf het jaar 2006) gehanteerd7

• De hierin 
opgenomen emissiekentalien zijn respeclievelijk 4 g/kWh voor NOx en 0,2 glkWh voor 
PM,o wat resulteert in een verhouding van 0,05. Het Ie hanleren PMlO emissiekental van 
dieselaggregaten bedraagt hiermee 0,32 glkWh. 

Betreffende hel Ie hanleren theoretisch rookgasdebiet wordt deze bepaald aan de hand 
van de stookwaarde van diesel. Bij de verbranding van diesel geldt namelijk een vaste 
verhouding tussen de hoeveelheid rookgas (Nm3 droog rookgas bij 0 vol .% O2) en de 
stookwaarde van diesel (42,7 MJlkg). Het hieruit voortkomende rookgasdebiet is dan 
17.479 Nm3/uur bij 0 vol.% O2. Vervolgens kan bepaald worden wat hel rookgasdebiet 
is bij 3 vol.% O2 (conform het Bees). Het rookgasdebiet bij 3 vol.% O2 bedraagt dan 
20.400 Nm3/uur. Wat betreft deze berekeningswijze is aanstuiling gezocht bij de 
leidraad NOx-monitoring8

. 

In onderstaande tabel 3.2 zijn de emissies vanuit de nooddiesels weergegeven. 

Tabel 3.2 NO. en PM,o emissie uil nooddiesels 

Emisslepunt Vermogen Rookgas- Emlssle- Emlssieduur Emlss!e-

1kW] debiel kenlal lurenljaar] vracht 

Nm' fuurl ~Whl uUL 

Nooddieseis I NO, 6.000 20.400 6.4 41 2 38.400 

I PM,o I 6.000 20.400 0,32 41 2 1.920 

1 Eurononnen VOOf voertuigen, Oepartemenl Laefmliieu natuur en energie, de Vlaamse Milieuadministratie 

I 8mn: Nedenand$e Emissieautoriteil (NEa): 'Leidraad NO,-monitoring'. versie 2 
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3.3.3 Sleunbranders 

Om het proces van de afvalverbranding optimaal Ie houden is de verhrandingsinstaJlatie 
voorzien van twee steunbranders. De emissie die door de activiteit van de 
steunbranders ontstaat, wordt via de schoorstenen van de verbrandingsinstaUatie 
uitgestoten. De emissie van de steunbranders is hierdoor opgenomen bij emissie van de 
afvalverbrandingsinstallatie en niet apart gekwantificeerd. 

3.3.4 Stortgasmotoren 

Op jaarbasis is in 2008 3,7 x 106 m3 stortgas verwerkt. In deze aanvraag wordt 
aangenomen dat deze hoeveelheid de maximale hoeveelheid gezien het feit dat de 
stortgasproduclie jaarlijks afneemt. Oil resulleert in een totaal rookgasdebiet van circa 
40,7 x 106 m3 per jaar. De stortgasmotoren zijn gemiddeld 8.060 uur per jaar in bedrijf. 
De emissieconcentraties zijn gemeten door ProMonitoring en beschreven in het rapport 
'Rapportage betreffende emissiemetingen aan stortgasmoloren ARN B.V.,g 

Tabe1 3.3 Emlssies uil stortgasmotoren 

3.3.5 Schoorstenen 

Per jaar wordt ongeveer 300.000 ton brandbaar restafval verbrand in de 
verbrandingsinstallaties op het terrein van ARN. De verbranding van afval is een continu 
proces. Hierdoor is de ui!stoot van de afvalverbrandingsinstallalie een bron van continue 
emissie. De installatie voldoet aan aile emissie-eisen die gesteld zijn voor deze 
instaUaties. V~~r de berekening is gebruik gemaakt van de emissiegegevens uil de 
vigerende milieuvergunning 10. 

Tabel 3.4 Emlssies ull schoorsteen 1 

Co~.nt I SchoorsteendebJelLm'/& concentr.tJ. I~~ I EmJ .. Jev ... ch~u!L 

~ 181 70 4 56 

PM, 18.1 1 0,065 

Tabel 3.5 Emissles uit schoorsteen 2 

3.3.6 IST·inSlaliali. 

ARN is in het bezil van een IBT-installatie (Integral Biological Treatment). Hiermee wordt 
huishoudelijk- en bedrijfsafval bewerkt en gedroogd. Jaarlijks word! maximaal 70.000 
ton restafval bewerk! en gedroogd voordat het verbrand word! in de AVI. 

I Rapportage bEttreffenda emissiematingen aan stortgasmotoran ARN, ProMoniloring, Rapport Roo236E, 1 juli 2009 

10 Beschikklng d.d. 16 december 2003, nr. MW99.48471 van Gedeputaerde Staten van Galdertand 
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Het doel hiervan is om de hoeveelheid zeeffractie afkomstig van de breker
scheiderinstailatie Ie vedagen dan wei Ie minimaliseren. In de vigerende 
milieuvergunning is een emissie-eis van 10 mgfm3 opgenomen voor de uilsloot van 
PM 1O• Op basis van deze emissie-eisen en het afgasdebiet is het mogelijk de uitstoot 
van PM10 Ie berekenen. 

label 3.6 Emissie uit de IBT-Installatle 

3.4 Mobiele apparatuur 

Naas! emissies als gevol9 van 01>" en overslagactiviteiten vinden binnen de inrichting 
oak emissies plaats door de mabiele apparatuur die binnen de inrichtjng aanwezig is. 
Het interne transport van het afvalmateriaal is de grootste verbruiker van diesel. 
Uitgegaan is van ci rca 300 voertuigen per dag voor 260 dagen per jaar. Bij een 
gemiddelde rijafstand op het terrein van twee kilometer en een gemiddelde verbruik van 
1 Ill<m is het verbruik 155.000 liter per jaar. De compactor en bulldozer verbruiken elk 
82.500 liter diesel per jaar. De kraan voor de afvalscheiding verbruikt 20.800 liter per 
jaar. Ook rljdt er een shovel in de ontvangsthal. De emissie van de shovel wordt echter 
afgezogen als verbrandingslucht en is verdisconteerd in de emissie van de 
schoorstenen. Het totale (emitterende) dieselverbruik binnen de inrich ting bedraagt dus 
340.800 liter per jaar. 

Op basis van het jaarlijks verbruik is de uitstoot van NO. en PM lO als gevolgd van de 
mobiele apparatuur berekend. Daarbij is voor de berekening gebruik gemaakt van de 
Emissieregistratie" . Hierin is voor mobiele werktuigen de emissie van de genoemde 
slaffen opgenomen per kilogram brandstof. Omdat in deze registratie de emissie voor 
15 jaren (1990 - 2004) is weergegeven, is het gemiddelde van deze 15 jaar als 
emissiekental genomen. Tevens is de maximale dichtheid van diesel gebruikt zoals die 
is apgenomen in de 'Aichtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en van 
dieselbrandstof en tot wijziging van Aichtlijn 93/121EEG,12 van 845 kg/m3

• 

In tabellen 3.7 en 3.8 slaat het averzicht van de emissie van de mobiele apparatuur voor 
respectievelijk NO. en PM,o. 

Tabe13.7 NO. emlssle ult moblele apparatuur 

Verbrulk Kental Emissleduur 

" Methoden voor de berekenlng van de emissles door mobieie bronnen In Nederland. 

http://www.emissieregislratle.nl. november 2008 

Emrssr.yracht 

12 Richtlijn 981701EG betraffende de kwalitelt van benzine an van diaselbrandstof an 101 wijziging V8Jl Richtlijn 

931121EEG. 13 okloOer 1998 

Wlk revisievergunnlng ARN 

Oeflnitiel rapport . 13· 

9V5486.01 /ROOO71NIjm 

1 maart 201 0 



000 
- 9 · 9 ~ 

000 
.oyat " .... o ••• c 

Tabe13.8 PM10 emlssle ull moblele apparaluur 

Verbrulk Kental Emlssleduur Emlsslevrachl 

Voor de opwerkinstailalie van de slakken is er vanuit gegaan da! deze diesel 
aangedreven is en opereert met een gemiddeld vermogen van 30 kW. Op basis van de 
emissiekentalien van mobiele werktu igen (8,0 9 NOxlkWh en 0,8 9 PM u/ kWh)13 en 
uitgaande van de emissieduur zoals weergegeven in label 3.1 (bewerken slakken) 
kamen de emissies van NO. en PM,o uit op 230 kg/jaar respectievelijk 23 kgljaar (0,24 
kg NO,!uur en 0,024 g PM,,,uur). 

Sinnen de inrichting vindt transport plaats. Deels geschiedt het transport over verharde 
en deels over onverharde wegen. De wegen binnen de inrichting worden naar 
verwachting bevuild met grand en afval. Wanneer hel vui! opdroogt, kan dit leiden tal 
versluiving door langsrijdende vrachtwagens, waarbij oak tijn stat kan vrijkomen. Door 
het Environmental Protection Agency'· is uitgebreid onderzoek gedaan naar 
verstuivingsemissies door bevuilde wegen, voor zowel verharde als onverharde wegenl. 
Hierbij wordt zo realislisch mogelijk rekening gehouden met de hoeveelheid Ie 
verstuiven materiaal (sill-content) en de male van verstuiving (afhankel ijk van hel 
gemiddelde gewicht van de langsrijdende voertuigen). De verstuiving van stof wordt 
aanzienlijk (volledig) gereduceerd wanneer het regent of wanneer gesproeid word!. Een 
neerslaghoeveelheid van 0,254 mm per uur is voldoende am in dat uur de verstuiving Ie 
voorkomen. Bovendien is de verstuiving in het daaropvolgende uur met circa 20% 
gereduceerd. Aangezien binnen de inrichting de gedeelten van de inrichting waar 
transport plaatsvindt de gehele dag nat worden gehouden (meer dan 0,254 mm per 
uur), wordt de emissie ten gevolge van verstuiving op de wegen binnen de inrichting tot 
nul gereduceerd. Verstuiving van de wegen is dan oak niet meegenomen in de 
berekeningen. 

3.5 Samenvatting emlsslebronnen autonome situatie 

In onderslaande label is een samenvatting weergegeven van de N0 2 en PM,o 
emissiebronnen in de autonome situatie, reeds vergunde situatie. 

I~ Verkeer en vervoer In de natklnale milieuverXenning 5. RIVM, Rapport 408 129014, december 2000 

I. Environmental Protection Agency, AP 42. Volume I. Vijfde edilie, Hoofdsruk 13, 

httpJ/www.epa.gov/ttnlchieflap421chI3 
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Tabe13.9 Emlsslebronnen autonome sltuatle 

Acllvltellen Component 

Nooo·&esel 

Schoorsteen 1 

Schoorsteen 2 

Intarn transport 

Compactor 

Bulldozer 
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4 WIJZIGINGEN VAN EMISSIES IN SITUATIE INCLUSIEF 
VERGISTINGSINST ALLATIE 

4.1 Instalialies 

De vergistingsinstallalie met WKK en de composteringsinstaJiatie worden in 2012 in 
gebruik genomen, dus er ontstaan extra instaliatie-emissies. Daarnaast daal! de 
hoeveelheid onttrokken stortgas, maar komi er een additionele hoeveelheid biogas 
beschikbaar. Daarmee veranderen de emissies van de stortgasmotoren. Ten aanzien 
van het storten van alval zal deze hoeveelheid in de aangevraagde situatie rnaximaal 
25.000 m3 bedragen het geen dus lager is dan in de vergunde situatie. Hierdoor zullen 
de openingslijden van de stort lager zijn . Als laatsle wijziging vindt opslag van secundair 
afval in balen plaats teneinde de golfbewegingen in de aanvaer van Ie verbranden 
biomassa te elimineren. 

4.1.1 WKK-motoren slortgas en noodfakkel 

In de situatie inclusief vergistingsinstallatie zal een grater aandeeJ slortgas uit de start 
onttrokken worden, Ie weten circa 85%. De hoeveelheid gestort materiaal zal in de loop 
de jaren echler afnemen vanwege het minder storten van stortgasproducerende 
materialen. lnitieel wordt op jaarbasis 3,7 x 106 m3 stortgas verwerkt , hetgeen resulteert 
in een rookgasdebiet van 40,7 x 106 m3 per jaar. 

Tabe14.1 Emissles uit WKK-motoren 

Daarnaast is binnen de inrichting een noodfakkel aanwezig ten behoeve van deze WKK. 
De emissie vanuit deze fakkel draagt echter niet bij aan een verhoging van de emissie 
van N02 als gevolg van de beperkle bedrijfsduur. Zie hiervoor oak paragraat 3.3.1. 

4.1.2 WKK-motoren Vergistingsinstallatie 

ARN heett voorgenomen een vergistingsinstallatie in gebruik Ie nemen. Hiermee word! 
gft-afval en daarmee vergelijkbaar organische afval (verder : gft-afval) vergist. Het is 
voornemens da! jaarl ijks 70.000 ton gft-afval word! vergist. Bij da! proces word! biogas 
gewonnen, dat kan worden geinjecteerd in het bes!aande aardgasnet of worden 
gebruikt in een WKK. In onderhavig rapport is uitgegaan van toepassing van het biogas 
in een WKK. Oit is een worst-case aanname, aangezien in dit geval sprake is van 
verbrandingsemissies: NO" en PM\o. 

Voor het afgasdebiet is uitgegaan van de verhouding van 1 mJ biogas en 6,5 m3 

rookgas (3% O2, 273K, droog). ARN heeft aangegeven 5,5 x 106 m3 biogas per jaar Ie 
produceren, wat bij een continue operatie resulteert in 1,12 m3 rookgas per seconde. 
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Voor NOx is de emissie-eis bepaald aan de hand van onderstaande formule: 

Waarbij: 
G = emissie-eis [gljaar] 
P = vermagen [GJ) 
r"I = rendement [%] / 100% 

Het vermogen van de WKK bedraagt 9.900 MWh (3,56 x 104 GJ) en het rendement is 
40%, zoals aangegeven door de potentiele leverancier. Uit bovenstaande formule voigt 
dat er 66.453 gram NO~ per jaar geemitteerd mag worden. Gecombineerd met een 
rookgasdebiet van 3,54 x 106 m3 per jaar (_ 5,45 x 106 m3 x 6,5 m3/m3

) resulteert dit in 
een gemiddelde emissieconcentratie van 1,9 mg/m3 voor de component NO~. 

Tabel 4.2 Emlssle ult de vergistingslnslallatle (met toepasslng van een WKK) 

1) Daze concentralie Is berekend uit hel resultaal van bovenslaande formula an hal aigasdebie1. 

4.1.3 Composteerinstallatie 

Gekoppeld aan de vergistingsinstallatie zal een composteringsinstallatie aanwezig zijn 
om het digestaat van de vergistingsinstallatie Ie verwerken 101 compost. De proceslucht 
die hierin gebruikt wordt is afkomstig van de IST-installatie. De IST-installatie heeft 
derhalve geen eigen emissiepunt meer. 

Bij het composteren ontstaan emissies van PM10. Conform de NER bedraagt de 
emissie-eis voor de uitstoot van totaal stol voor nieuwe installaties 5 mg/m3

• Op basis 
van deze emissie-eis, waarbij er dus worst-case vanuit wordt gegaan dal dit voUedig 
PM10 emissie is, en het (worst-case) afgasdebiet van 85.000 m3/uur is het mogelijk de 
PM10 emissies Ie bepalen. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel 

Tabe14.3 Emlssle ull de composteringsinstallatie 

Com onenl Debie!Lmsl.!I... Concentratl!.l!!!s.l~ Emlssievrac~ur] 

PM'G 23.61 5 0,42 

4.2 Op- en overslag van GFT 

Het GFT en snoeiafvaJ wordl na eventuele voorbewerking binnen AAN tijdelijk 
opgeslagen in de voorraadbunker van de vergistingsinstallatie. De capaciteit van de 
opslag bedraagt 500 ton op enig moment. De op- en overlag vindt 8 maanden per jaar 
plaats. Er is dan uitgegaan van dagelijks 12 uur (van 07.00 uur tot 19.00 uur) 
achtereenvolgens versnipperen van snoeiafval. De opslag vindt pJaats in 
voorraadbunkers. Deze bunkers worden afgezogen en deze afgezogen lucht gaa! 
vervolgens naar de composteerinstallatie. Hierdoor zullen vanuit de opslag van GFT 
geen emissies van PM 10 meer naar de lucht plaatsvinden. 
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4.3 Mobiele apparatuur 

Vanaf 201 0 is de stortplaats srechts geopend op maandag, woensdag en vrijdag tussen 
13.00 en 16.00 uur. Hierdoor gaal de gebruiksduur van de compactor en bulldozer 
omlaag, hetgeen resulteert in een lager brandstofverbruik en een kortere emissieduur. 
Oit leidt tot gewijzigde emissievrachten voar de mabiele apparatuur, welke zijn 
weergegeven in tabellen 4.5 en 4.6. 

Tabel 4.5 NO. emlssle ull moblele apparatuur 

Verbrulk Kenlal Emissleduur Emlsslevrscht 

Tabe14.6 PM10 emissle ult moblele apparaluur 

Verbruik Kental Emlssleduur Emisslevracht 

4.4 Tijdelijke opslag van secundair afval in balen 

De ARN is voornemend een tijdelijke opslag van secundair afval in balen te 
realiseren teneinde de golfbewegingen in aanbod van te verbranden biomassa 
(seizoensinvlaeden) en galfbewegingen in de beschikbaarheid van thermische 
capaciteit (stops en storingen) te elimineren. 

Het secundair afval zal hierbij geperst worden in balen en geheel voorzien worden 
van een folie . De apslag van de balen zal plaatsvinden op het buitenterrein, het 
tussengebied Midden, waarbij de apslaglocatie aan drie zijden afgeschermd wordt 
door een keerwand. 

Ten aanzien van het aspect PM,o emissie kan aangegeven worden dat door middel 
van het volledig inpakken van het secundair afval door folie de eventuele PM,o 
emissies tot een minimum worden beperkt. Betreffende de PM,o emissie tijdens het 
persen kan aangegeven worden dat dit inpandig plaatsvindt. Ten aanzien van de 
verbrandingsemissies (PM,o en N02) van het intern transport ten behaeve van het 
balenpersen kan aangegeven worden dat deze reeds is meegenamen in de 
emissies vanuit het interne transport . 

Op basis hiervan wordt deze bran dan oak in het verdere luchtanderzoek buiten 
beschouwing gelaten. 
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4.5 Samenvattlng emlssiebronnen aangevraagde situatie 

In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de N02 en PM10 

emissiebronnen in de aangevraagde situatie. 

Tabe14,7 Emisslebronnen aangevraagde slluane 

Aetlvitelten Component 

Nooddiesel 

Schoorslaen 1 

Scnoorstaen 2 

WKK.vergistings· 

I 

tntem transport 

Compactor 

Bulldozer 

Kraan 
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NO. 

Emlssieduur 

3.120 

8.760 

8.760 

- 19 -

Emlsslevracht 

66.576,0 

3.679,2 

Emlsslevracht 

7,6 )C 10-3 

0.42 

9V5486.0 1IAOOO7INijm 

1 maart 2010 



000 

5 VERKEERSAANTREKKENDE WERKING 

Om de verkeersaantrekkende werking op de juiste manier te bepalen is het noodzakelijk 
om inzicht Ie krijgen in de autenome verkeerssituatie. De Hogelandseweg. de Nieuwe 
Pieckelaan en de Reekstraat kunnen gezien worden als enige ontsluitingswegen voor 
ARN en zijn derhalve getoets! aan de Wtk. De autonome verkeerscijfers voor de 
onlsluitingswegen van ARN zijn verkregen van de gemeente 8euningen en reeds 
gebruikt door Grontmij15 voor het jaar 2008. De verkeerscijfers zoals deze zullen gelden 
in 2012 zijn geprognosticeerd uit de cijfers van het jaar 2008. De uiteindelijke 
verkeerscijfers (zander bijdrage van ARN) zoals deze zijn gebruikt zijn weergegeven in 
tabel 5.1. Een volledig overzicht van cijfers en locaties is terug te vinden als bijlage 2. 

Tabe15.1 Yerkeerscl/fers zonder bijdrage van ARN 

H elandsew Nleuwe Pleckelaan Reekstraat 

20 12 

Licht 9.428 5.647 23' 
Middelzwaar 1.184 391 5 

ZWaM 889 343 15 

Ten gevoJge van de activiteiten, die plaatsvinden op het terrein van ARN, zijn er extra 
verkeersbewegingen op de ontsluitingswegen. De aan- en afvoer van afval en andere 
materialen gebeurt per vrachtwagen. Deze verkeerscijfers zijn, onderverdeeld in 
bestemming op het ARN·terrein, weergegeven in tabel 5.2 (autonome situatie). 

Tabel 5.2 Verkeersaantrekkende werking onderverdeeld In bestemmlng op ARN·terrein 

Acllvllall I ) Verkeer In eutonome slluetla 

' 5 Luch1l<waJiteit AAN Ie Weurt, Gronlmij, I&M·99065183·FOfti, 3 t oklobar 2008 

9V5486.0t fROOO7/Nijm 

1 maatl 2010 - 20 -

Yerkeer In 511uetla Incluslaf 

WII< revislevergunning AAN 

Definitief rapport 



Actlv ltelt 11 Verkeer In autonome sltuatle 

1) Verll.eersci~ers zijn aangeleverd door ARN 
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Verkeer In sltuatie Inclullef 

Voor de situatie na realisatie van een vergistingsinstallatie is er een wijziging van de 
verkeertoewijzing van ~Gft-afval van/naar overslaghal" naar ~Gft-afval naar 
composteerhal" en ~Afvoer compost" (tabeIS.2, situatie inclusiel vergisting). Verder zijn 
er enkele andere afnames van vrachtverkeer hetgeen in totaalleidt tot een afname van 
de verkeersaantrekkende werking van ARN. 

Tabellen 5.1 en 5.2 resulteren in modelgegevens zoals deze zijn gebruikt voor het 
bepalen van de bijdrage van het verkeer aan de luchtkwaliteit rondom ARN. Deze 
modelgegevens zijn weergegeven tabel 5.3. 

label 5.3 Modelgegevens CAR II 

Invoer 

Wik revisievergunning AAN 
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6 TOETSING ARN 

6.1 Rekenmodellen 

Ais de Ie hanleren rekenmoclellen zullen voor de diverse emissiebronnen de volgende 
modellen worden gehanteerd: 

Emissiebronnen binnen de inrichting 
Aile emissiebronnen binnen de inrichting zullen in het verspreidingsmodel Stacks 
(ontwikkeld door KEMA en overeenkomstig slandaardrekenmethode 3, Rbi) worden 
ingezet, waardoor het effecl van de emissies op de luchtkwaliteit in de omgeving wordt 
berekend. 

Verkeersaantrekkende bewegingen van wegverkeer 
De verkeersaantrekkende bewegingen van het wegverkeer bullen de inrichting zullen 
worden gemodelleerd in het verspreidingsmodel CAR II (toepasbaar als 
standaardrekenmethode 1, Rbi). 

6.2 Beschouwde jaren en situaties 

Voor NO. en PM ' 0 emissies zijn zowel de autonome situatie als de situatie na realisatie 
van de vergistingsinstallatie berekend. Vaor de verkeersaantrekkende werking zijn 
eveneens berekeningen gedaan voor zowel de autaname situatie als de situatie inclusief 
verg istingsinstallatie. 

De luchtkwaliteit zal bepaald worden vaar het jaar 2012. Oit is namelijk het jaar dat de 
vergistingsinstallatie gerealiseerd zal zijn , waardaar in 2012 de talale jaargemiddelde 
cancentratie van NO. en PM,o het hoogst zal zijn. 

6.3 Algemene uitgangspunten 

Middels verspreidingsberekeningen word! de invloed van de diverse emissiebronnen op 
de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt in de vorm van een bijdrage (immissiewaarden). 
Oeze bijdrage geeft de invloed van de installaties op de luchtkwaliteit weer. De 
berekeningen zijn uitgevoerd middels het Nieuw Natianaal Model, zoals toegepast in het 
programmapakket Slacks (versie 9.1, update juni 2009). In label 6.1 zijn de gehanleerde 
algemene uitgangspunten voor de berekeningen weergegeven. 

label 6.1 Aigemene ullgangspunten verspreidlngsberekeningen 

Klimatologie De klimatologische gegevens van Nederland, vertaald naar locatiespeciflErile mateo, zJjn 

represenlaliel voor de omgeving. Gehanleerd zijn de kfimatologische Qegevens van 1995-

2004, zoaJs voor de toetsing aan de Wet luchtkwaliteit gebruikelijk is. Garakand is met de 
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De loeaties van de emissies zijn weergegeven in figuur 6.1. Corresponderende 
coordinaten zijn te vinden in tabel 6.2. De voertuigen kunnen het best benaderd worden 
als oppervlaktebron omdat deze verspreid over het terrein emitteren. Voor NOl kan het 
programma Stacks enkel worden gerekend met puntbronnen. Als benadering van een 
oppervlaktebron zijn daarom deze bronnen als puntbronnen met een ficlieve 
buitendiameter van 30 meter gemodelieerd. De emissiehoogte bedraagt voor aile 
voertuigbronnen 1,5 meter en de aangenomen temperatuur voor de uitlaatgassen 
bedraagt 385K. 

Voor de vaste installaties en gebouwen is de emissiehoogte, uitlaatgastemperatuur, de 
diameter en gebouwinvloed weergegeven in tabel 6.2. Een averzicht van de emissies is 
terug te vinden als bijlage 1. De scenariobestanden van de berekeningen zijn 
apgenamen in bijlagen 2 tot en met 5. 

Flguur 6.1 EmlsslelocaUes voo r de verschillende bronnen In de sl tualie inclusiet verglstlngslnstallatie 
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Tabe1S.2 Emissiegeg8vens voor Stacks in de situatie inciusiet vergistingsinstallatie 

Activllelten CoOrdlnaten Emissle. Uillaalgas- Diameter (m] Gebouw-

1,5 385 30 

1) In de hoidig vergunde situatie is 8f vanuit gegaan dal hel slakkandepol zich in de directe nabijheid van het 

slortlronl beYond. De coOn:Iinalen van hel slakJI.endepal ziin daarom in de hoidig vergunde situatie: 182672. 

429502. Hel slakkendapal bavindl zich in de siluatie inclusiel vergistingsinstallatie in het tussengebied; maar 

wei grenzend aan de stortplaats mel de cOOrdinaten 182978. 429107. 

6.4 Resultaten van de inrichting 

o 

In tabellen 6.3 en 6.4 zijn de resultaten opgenomen van de berekeningen bestaande uit 
de jaargemiddelde achtergrondconcentratie van de luchtverontreinigde stoffen N02 en 
PMIQ. De achtergrandconcentratie is de concentratie luchtverontreinigde staffen, zander 
bijdrage ten gevolge van de activiteiten van AAN . Deze concentraties worden oak 
aangeduid als GCN-waarden (Grootschalige Concentraties Nederland). 
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Verder zijn in tabellen 6.3 en 6.4 de jaargemiddelde bronbijdragen in het tatale grid en 
de jaargemiddelde cancentratie in het tatale grid bestaande uit de 
achtergrandconcentratie en de bronbijdrage van de inrichting opgenamen. Oak zijn de 
maximale waarden die vaarkamen in het grid weergegeven. 

Tabel 6.3 Immlssleconcentralies yoor de autonome situatie 

Component Grenswaarde Jaargemlddelde 

Wik achlergrond

concentratle 

8ronbljdrage 

'RN 

Jaargemlddelde 

concentratle (achtergrond + 

bronblJdrage) 
,~ 

1) In de Wet luchtkwalileit en de Regaling beoordeling IuchtkwaJiteil 2007 is opgenomen dat een correctie voor de 

bijdrage van naluur1ljk Iljn slof (dat niet schadelijk Is voor de IIOIksgezondheid) kan worden toegepast. De 

aangegeven PM ,c concentraties zijn daarom Inclusiel de correctie voor zeezout (-4 ~glm3 voor de gemeente 

Beuningen): 

2) Door verschillende achlergrondc:oncentraties op verschlllende rekenpunten is de maximale jaargemiddelde 

concentratie nlet altijd gelijk aan de scm van jaargemlddelde achlergrondconcenlralie + maximale bronbijdrage; 

3) De maximale jaargemiddelde achtergrond dient overeen Ie kamen mel de gerapporteerde waarden in de 

scenariobeslanden. Dit klopt YOOr NO:z. Na onderzoek In diverse andere onderzoeken van Royal Haskooing en 

cootrole met oudere versies van Stacks blijkl dal in Stacks 9.1 een bug zit. De gerapporteerde PM,g-waarden uil 

de scenariobestanden zijn Clan 00k onjuist (Ie laag). De waarden un bOYenstaande tabel zijn wei correct; 

4) Scenario: Scenariobestanden YOOf Stacks in de autonome situatie (Bijlagen 3 en 5). 

Tabel 6.4 Immlssieconcentreties yeor de slluatle inclusief yerglstlngslnstallatle 

Component Grenswaarde Jaargemlddelde Bronbljdrage Jaargemlddelde 

Wik achtergrond. ARN concentralle (achtergrond + 

concantratle bronbljdrage) 

m~ m m~ m~ '" 

NO, f---~ 40 19 1 0,04 19,1 

ma><imaaJ 40 31 2 2,2 31 2 

PM, " f-9.!mlcldeld 40 202 001 203 

maximaaJ 40 24 ,1 5,1 260 

1) In de Wet luchtkwalileil en de Regaling beoordeling luchlkwalileit 200715 opgenomen dat een correclie voor de 

bijdrage van natuurlijk li]n stof (det niet schadelijk is voor de volksgezondheid) kan worden toegepast. De 

aangegeven PM,o concenlraties zijn daarom inclusiel de correclie VOOf zeezout (-4 J.lglm3 voor de gemeente 

8eunlngen); 

2) Door verschillende achlergrondconcentralies Of) verschillende rekell'Unten is de maximale jaargemiddelde 

concentratie niet altijd geliJ!. aan de sam van jaargemiddelde achlergrondconcentralie + maximale bfOnbijdrage; 

3) De maximaJe jaargemiddelde achlergrond dienl ovElfeen Ie kamen mel de gerapprvteerde waaroen in de 

scenariobestanden. Oil klopt voor NCh. Na onderzoek in diverse andere onderzoeken van Royal Haskoning en 

controle met oudere versies van Stacks blijkt Clat in Stacks 9.1 een bug zit. De gerapporteerde PM,O"waarden uil 

de scenariobestanden zijn dan ook onjuist (Ie laag). De waarden uil bovenslaande label zljn wei correct; 

4) Scenario: Scenariobestand yoor Stacks in de situatie Inclusief vergistingsinstallatie (Bijlagen 4 en 6). 
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Om aan de Wlk Ie voldoen zullen de maximale immissiewaarden aan de randen van het 
inrichtingsgebied aan de grenswaarden van de Wlk worden getoetst. Naast de 
presentatie van de resultaten in de tabellen 6.3 en 6.4 zijn de resultaten ook 
weergegeven als contouren. Deze zijn weergegeven ats figuren 6.2 tot en met 6.5. 
Hierin zijn de berekende jaargemiddelde bronbijdragen in de omgeving weergeven . 

I 

Aguur 6.2 

• 

• • • 

0.02 

0.02 '*--' 

4000 • 

Immlsslewaarden van N02 d ie toe Ie schrllven zijn aan AAN In de aulonome situatie 

[ ... gfm~. Hierln zijn de volgende contcuren weergegeven (van bulten naar binnen): 

0,021 0,051 0,1/ 0,21 0,5 en 1 !191m], De heersende achtergrondconcentralie bedraagt: 

15,7-31 ,2jJglm' . 

Scenario: NO. scenariobestand voor Stacks In de aulonome sltualie (81]lage 3) 
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Immlssiewaarden van NO, die toe Ie schrilven ziln aan ARN In de sltuatie incluslef 

verglstlngslnstallatle [~g/m'J . Hierln zijn de volgende contouren weergegeven (van 

bulten naar binnen) : 0 ,021 0,051 0,1/ 0 ,21 0,5 en 1 ~g/m3. De heersende 

achtergrondconcentratle bedraagt: 15,7 - 31 ,2 ~g/m'. 

Scenario: NO. scenariobestand voor Stacks In de s ituatle Inclusle' 

verglsllngslnslallalle (Blllage 4) 
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Flguur 6.4 

o.O\~ ........ 

• 

Immlsslewaarden van PM,o die toe Ie schrijven zijn aan ARN in de aulonome sltuatie 

(~g'm~. Hlertn zljn de volgende contoursn weergegeven (van builen naar binnen) : 

0,0051 0,011 0,021 0,051 0,1 en 0,2 IJglm' . De heersende achtergrondconcentratie 

bedraagl: 19,3 - 24,' IJg/m'. 

Scenario: PM,o scenariobestand VOOr Stacks in de autonome sltuatie (81118g8 5) 
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Immlssiewaarden van PM,o die toe te schrtjven ziln aan AAN foelustef 

verglstlngslnstallatie [lJg/m~ . Hlerln zllo de volgende contouren weergegeven (van 

Ixllten naar binnen): 0,0051 0,011 0,021 0,051 0,1/ 0 ,21 0,5 en 1 IJgJm' . De heersende 

achtergrondconcentraUe bedraagt: 19,3 _ 24,1 IJglms. 

Scenario: PM 'D scenarlobestand voor Stacks In de siluatie fneluste' 

vergistlngslnstallatle (81J18ge 6) 

Op basis van de resullaten in de label 6.3 en 6.4 en de figuren 6.2 tot en met 6.5 is te 
concluderen dat de bijdrage aan de luchtkwaliteit op de omgeving ten gevolge van de 
inrichting voor N0 2 en PM,o niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarde (40 
J..Igtm3

) voor de jaargemiddelde concentraties. Oil is het geval voar zowel de auto nome 
situatie als de situatie na realisatie van een vergistingsinstallatie. 

Betreffende het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde en daggemiddelde 
grenswaarde zijn in tabelS.S de resultaten voor de autonome situatie weergegeven in 
de vorm van het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde voor N02 

en de daggemiddelde grenswaarde voor PM,o. 
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Voor de situatie inclusief vergistingsinstaliatie is het aantal overschrijdingen van de 
uurgemiddelde grenswaarde voor N0 2 en de daggemiddelde grenswaarde voor PMlO 

weergegeven in tabel 6.6. 

Tabe16.S Overschrijd ingen In de autonome siluaUe 

Component Grenswaarde Wlk Overschrljdlng t.g.v. Overschrl}dlng t.g.v. 

I ) In de Wet luchlkwaliteit en de Regaling beoorcleling luchtkwaJiteit 2007 is opgenomen da! &en correclie VOOf de 

bijdrage van natuurlijk tijn stof (dal niet schadelijk is VOOf de voIksgezondheid) kan worden toegepast. De 

bereltencle waarden voor PM10 zijn ree:1s geconigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 

Beuningen (Rbi 20(7): eantal overschrijdngen daggemiddelde concentralie: -6 overschrijdingen; 

label 6.6 Overschrljdlngen In de sl tuatJe foctusief verglstlngslnstallalie 

Component Grenswa8rde Wlk OverschriJdlng I.g.y. Overschrijdlng t.g.v. 

E'~' . , 
, 
• 

• 

1) In de Wet luchltlwalitelt en de Regaling beoordeling luchtkwaliteit 2007 Is opgenomen dal sen correctie voor de 

bijdrage van natuurlijk fijn 5101 (dat niet schadan,. is voor de volksgezondheid) kan worden toegepasl. De 

berekende waarden voor PM,e zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezoul voor de gemeente 

Beuningen (Rbi 2007): aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen; 

2) Waarde is berekend op aen Iocatie binnen de Inrichtingsgrenzen waar de Wet luchtkwalileil niet van krachl is. 

Voor N0 2 worden op basis van de reeds heersende achtergrondconcentratie geen 
overschrijd ing berekend. Inclusief de emissies alkomstig van de autonome activiteiten 
van de inrichting, worden eveneens geen overschrijdingen berekend. Inclusief de 
emissies afkomstig van de vergistingsinstallatie, worden eveneens geen 
overschrijdingen berekend. Er wordt dus nergens (binnen of buiten de inrichting) de 
grenswaarden uit het Wlk overschreden. 

Voor PMlO worden op basis van de reeds heersende achtergrondconcentratie maximaal 
18 overschrijdingen berekend. Inclusief de emissies afkomstig van de autonome 
activiteiten van de inrichting, worden maximaal 18 overschrijdingen berekend. Inclusief 
de emissies afkomstig van de vergistingsinstallatie, worden maximaal 37 
overschrijdingen berekend. Oil betekend dat voor de situatie inclusief 
vergistinginstallatie een overschrijding van de grenswaarde wordt berekend. Deze 
waarde is echler berekend op de coordinaten 182953, 429082 welke gelegen is in de 
directe nabijheid van het slakkendepot (t82978, 429t07). Dit receptorpunt ligt dus in 
directe nabijheid van een emissiebron wat als gevolg een hoge immissieconcentratie 
geeft. Dit receptorpunt is echler gelegen binnen de inrichtingsgrenzen waar niet aan de 
grenswaarde uil de Wlk hoeft Ie worden voldaan. Buiten de inrichtingsgrenzen doel zich 
geen overschrijding voor, zie ook figuur 6.5. 
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Er wordt dus nergens (builen de inrichting) de grenswaarden uit het Wlk overschreden. 

Aangezien de bronbijdrage vanuit de inrichting niet zal toenemen en de 
achtergrondconcentratie zal dalen, zal oak in toekomstige jaren worden valdaan aan de 
uurgemiddelde en daggemiddelde grenswaarde en aan het maximaal toelaatbare aantal 
overschrijdingen. 

6.5 Verkeersaantrekkende werking 

Op basis van berekeningen van CAR II, inclusief extra verkeersbewegingen en de 
bronbijdrage, kan toetsing plaatsvinden aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaJiteit. 

De resultaten bestaan uit de jaargemiddelde achtergrondconcentratie, de totale 
jaargemiddelde concentratie en het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde 
grenswaarde voor N02 respectievetijk de daggemiddelde grenswaarde voor PM 10 . De 
resultaten zjin opgesplitst in de autonome situatie en de situatie inclusief 
vergislingsinstaliatie. Toelsing wordl uilgevoerd voor het jaar 2012 waarin de 
voorgenomen verglstingsinstallalie is gerealiseerd. 
De bronbijdrage van de inrichting ter hoogle van de verschillende wegen is bepaald 
middels de verspreidingsberekeningen zoals uilgewerkt in figuren 6.2 tot en met 6.5. 
Voor het optellen van de totale bijdrage is gebruik gemaakt van de cumulatiemethode 
zoals deze is beschreven in de meesl recente Abl2007, Ie welen: het aanlal 
overschriidingsdagen op het toetsingspunt als gevolg van de grootschalige 
achtergrondconcentratie en de bijdrage van inrichtingen (welk voigt uit 
verspreidingsberekeningen met Stacks) wordt opgeteld bij het aanlal 
overschrijdingsdagen als gevoJg van het verkeer op de betreffende wegdeel. De 
resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabellen 6.7 tot en met 6.9. 

Tabe1S.7 Resultaten verspreidlngsberekaningen Hogalandseweg 

Eenheld 

waarde 

NO, 

Aantal ovarschrijdingan 18 

40 

Aamal ovarschrijdingan 35 

Autonome f-cc---,--
sllualie r) 

28,7 28.5 

22,2 22, , 

28,5 

22,4 

1) De berekenda waarda VOOf PM10 z1jn r8ajs gecorrigeerd voor de bipage van zaezout voor gamaanta 

BatJningen (Regaling beoordeling kJc:htkwalitait 2(07); 

a. Jaargemidc:lelde achtargrond concentratia: ·4 I-Ig/m'; 

b. Aenta] ovarschrijdingan daggamiddelcle concentratie: ·6 overSChrijdingen; 

2) De autonome situalie bestaat uil de achtargrond an de eH9Clen van het reeds aanwezige varkaar an de 

autonoma bronbijdrage van AAN op de Hogalandseweg (dus zonder eKtra verkesr an vargistingsinstallatia): 
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3) De situati& inclusief bijdrage vef1(eer bestaat uit de achlergrond en de efleclen van hel fee k aanwezige ve~eer 

op de Hogelandseweg incluslef de eHeclan van de eKtra voertuigen van en naar !leI ARN·lerrein en de 

auto nome bronbitdrage van ARN; 

4) De situalie Inclusief bijdrage verber en bronbijdrage bastaal uil de achlergrond en de effectsn van hel reeds 

aanwezige ver1<eer op de Hogelandseweg incluslef de effecten van de extra voertuigen van en naar het ARN

terrein en de efleclen (bronbijdrage) van hel ARN·lerrein inclusief vergistingsinstailatie ter hoogte van de 

Hogelandseweg. 

Tabe16.8 Resultaten verspreldlngsberekeningen Nleuwe Pieckelaan 

Componenten Eenheid Toelaatbare 2012 
we.fda Autonome Sl tuatle Ineluatel 

situetie 11 Verkeer II Ver1<eer + 

bronbljdra .. , 
NO, Jaar emiddeldo achl~ond --"9!!!>' 40 20' 20,' 20. 

Jaargemktdelde concentralie ~glm' 40 25,1 25,0 24,7 

1·3,7.0,5) I 1",6.0,5) +3,6 +0,2) 

AanlalO\l8fSChrijdingen 18 0 0 0 

~enswaarde (uu emlddelde) 

--"9!!!>' PM10 1) Jaa iddelde ach!s <coo 40 21 ,0 21 ,0 21,0 

Jaargemiddelde concentratie IJglm' 40 21,9 21,9 21,8 

(+o,7 +0~ I (.0.7 ... O.~ +0,7.0,1) 

Aanlaloverschrijdingen 35 13 13 13 

l.9!:enswaatde Ida emiddelde 

1) De berekende waarde voor PM,o zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeelout voor gemeenls 

Beuningen (Regaling beooroeling luchtkwaliteil 2007); 

a. Jaargemidde!de achlergrond concenlratie: -4 lJ9t'm': 
b. Aan!al overschrijdingen daggemiddelde concenlratie: ·6 overschrijdingen: 

2) De autonome situatie bastaat uit de achtergrond en de eHeetsn van het reeds aanwezige ver1\eer en de 

aulonome b!'onbijdrage van ARN op de Nieuwe Pieckelaan (dus zondar extra vef1leer en vergistingsinstallalie) ; 

3) De situatie inclusief bijdrage vef1(eer bestaat uit de achlergrond en de effecten van het reads aanwezige \/arkeer 

op de HogeJandseweg inclusiel de effeclen van de extra voertuigen van en naar hel ARN·lerrein en de 

aulonome bronbijdrage van ARN; 

4) De situalie Inclusief bijdrage yerkeer en bronbiidrage beslaal uit de achtergrond en de effeclen van hel reeds 

aanwezlge verkeer op de Nleuwe Pieckelaan inclusief de elfeclen van de axtra YOBrtuigen van an naar hel 

ARN-Ierraln en de effectan (bronbiidrage) van het ARN-tarrein inclusial vergislingsinstailalia lar hoogie van de 

Nieuwe Pieckelaan. 
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Tabe16.9 Resultaten verspreldlngsberekenlngen Reekstr8at 

Eenheld Toelaalbare 1------,---' 
waarda Autonome 

sltustle 2J Verileer + 

21 ,0 21 ,0 21 ,1 

t overschrijdingen 18 

40 21 ,2 21 ,2 21,1 

oV9rschrijdingen 35 10 10 10 

1) De befekende waarcle voor PM,g zijn reads gecorrigeerd voor de bijaage van zeezoul voor gemeente 

Beuningen (Regaling beoordeling luchlkwalite il 2007); 

a. Jaargemiddelde achtergrond concanlra!ie: ·4 J.lWm': 
b. Aanlal overschrijdingen daggemiddekle concentratie: ·6 overschrijdingen; 

2) De aulonome situalie bestaal uit de achtergrond en de eHeeten van het rea Is aanwezige verkeer en de 

aulonome bronbijdrage van AAN OIl de Reekstraal (dus zoncler eXira verkeer en vergistlngsinstallalie): 

3) De situatie inclusiel bijdrage verkeer beslaal uit de achlergrond en de eNacten van het feads aanwezige verkeer 

op de Hogelandseweg inclusiel de effecten van de extra v08rtuigen van en naar hel ARN-terreln en de 

autonome bronbijdrage lIan AAN ; 

4) De situatie inclusiel bijdrage verkeer en broobijdrage bastaat uil de achtergrond en de effecten lIan het ree ds 

aanwezige lIerkeer op de Aeeksttaat Inclusief de eHecten lIan de extra voertuigen lIan en naar het AAN-terrein 

en de eHecten (bronbijdrage) lIan hel AAN-terrein inclusief lIergistingsinstaliatie ter hoogte lIan de Aeekstraat. 

Op basis van de resultaten in de tabellen 6.3 tot en met 6.6 en de figuren 6.2 tot en met 
6.5 is te concluderen dat er geen overschrijdingen van de Wlk plaatsvinden op of buiten 
de inrichting. In tabellen 6.7, 6.8 en 6.9 is te zien dat de inrichting inclusiaf de 
verkearsaantrekkende werking ook geen overschrijdingen van de Wlk geeft op de 
Hogelandseweg, de Nieuwe Pieckelaan en de Reekstaart. 
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7 OVERIGE SCHOORSTEENEMISSIES 

Naast emissies van NO. en PM10 treed! er via beide schoorstenen emissie op van 
zware metalen, cadmium, kwik en dioxines. ln de onderstaande tabellen 7.1 en 7.2 is 
voor de vrachtbepaling uitgegaan van de geldende emissie-eisen uit de vigerende 
vergunning 10. Deze emissies zijn gelijk voor de huidige siluatie en de siluatie inclusief 
vergistingsinstallatie. Voor de emissieduur wordt 8.760 uur per jaar gehanteerd. 

Tabe17.1 Emissles uri schoorsleen 1 

Component I I Schoorsleendeblet Emlsslevracht Emlsslevrachl 
mllsl fk ,II.", fk ""' 

Zware metaten 18 1 15 171 . 10-3 

Cadmium 18 1 1 114 )( 10" 

Kwik 18,1 I 1,5 I 1 71 )( 10" 

I Dioxines 18 1 I 25 x 10" I 285E-09 
. . . . . 

1) VOOI de componenten Cd, Hg, ooxlI'Ies zijn geen (afzonder1ljke) berekenlngen uitgevOerd. De bijdrage van deze 

componentsn is bepaald door de emissievmchlen te relateren aan lWate metaJen. 

Tabel 7.2 Emlssles ull schoorsteen 2 

Component " Schoorsleendebiet Concenlratie Emlsslevrschl 

m' lsl 1m 1m [k ""' 
Zware metalen 403 35 4 00xl0-3 

Cadmium 403 2 228xl04 

Kwik 403 35 4 00xl04 

Dioxines 40,3 55x 10-fi 6 ,28 x 10" 
. . .. . . . . 

1) Voor de componenten cadmium, kvtik, dioXlnes ZlJn geen (aizonder1IJke) berekenlngen ullgevoerd. De bl}drage 

van deze componenten Is bepaald door de emissievrachlen Ie relateren aan zware metalen. 

Aguur7.1 Immisslewaarden van zware metalen (I) en cadmium (r) die toe Ie schrijven zijn aan 

ARN [lJg/m' J. Scenario : Zware melalen scenarlobestand voor Stacks (8111age 7) 
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FIguur 7.2 Immisslewaarden van kwik (I) en dloxines (r) die loe Ie schrijven zljn aan ARN 

[1l9/m3). Scenario: Zware metalen scenariobestand voor Stacks (Bljiage 7) 

Wlk revisievergunnlng AAN 

Definilief rapporl - 35-

9V5466.01 /ROOO7/Nijrn 

1 maart 2010 



ccc 
0 · 9 
ccc 

. OYAL H .... ON ... G 

8 CONCLUSIE 

Uit berekeningen komI naar voren dat de maximale bijdrage aan de luchtkwaliteit ter 
plaatse van ARN 2,0 ~g/m3 voor N02 en 0,7 ~g/mJ voor PMlO bedraagt in de autonome 
situatie. In de situatie na realisatie van de voorgenomen vergistingsinstallatie bedraagt 
de maximale bijdrage van N02 2,2 ~g/mJ en voor PM,o S,l ~g/mJ. 

De berekeningen lonen aan dat de jaargemiddelde concentraties vaor N02 en PM10 in 
2012, zowel met de gemiddelde als de maximale bronbijdrage, nergens in het 
inrichtingsgebied leiden tal overschrijding van de grenswaarden uil de Wlk. Daarnaast 
tonen de berekeningen aan dat het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde 
concentratie voor N02 in 2012, overal beneden het maximaaltoelaatbare aantat 
overschrijdingen blijft. 

Betreffende het aantal overschrijdingen van de daggemiddetde concenlratie v~~r PM 10 

in 2012, komI naar voren dat de maximale berekende waarde boven het maximaal 
toelaatbare aanlal overschrijdingen is gelegen. Deze locatie is echter binnen de 
terreingrenzen gelegen en behoeft derhalve niet aan de Wet luchtkwaliteit Ie voldoen. 
Buiten de inrichtingsgrenzen komt uit de berekeningen naar voren dat hel aanta! 
overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie beneden het maximaal toelaatbare 
aanta! overschrijdingen is gelegen, hetgeen betekend dat zich geen overschrijdingen 
van de eisen uit de Wet luchtkwaliteit voordoen. 

Omdat de bronbijdrage niet verandert ten opzichte van de situatie inclusief 
verg istingsinslallatie, en de achlergrondconcentralie na 2012 zal afnemen zal ook in 
toekomstige jaren geen overschrijding plaalsvinden. 

De activiteiten van ARN hebben een verkeersaantrekkende werking. De emissies van 
deze voertuigen zijn van invloed op de luchtkwaliteit. De berekeningen zijn uilgevoerd 
ter hoagIe van de Hogelandseweg, de Nieuwe Piecketaan en de Reekstraat. Uit de 
berekeningen komI naar voren dat de verkeersaantrekkende werking, inclusief de 
bronbijdrage van ARN, niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor de 
component N02 en PM10 in 2012. Omdal de bronbijdrage niet verandert en de 
achtergrondconcentratie na 2012 zal afnemen zal ook in de toekomst geen 
overschrijding plaatsvinden. 

Uit de berekeningen komi naar voren dat de uurgemiddelde grenswaarde voor N02 

geen enkele keer word! overschreden. Daarnaast komt naar voren dat de 
verkeersaantrekkende werking, inclusief de bronbijdrage van ARN, tal maximaal 16 
overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde voor PM10 zal leiden. Oit aantal 
vall echler binnen het toegestane aantal van 35 overschrijdingen conform de Wet 
luchtkwaliteit. 

Resumerend kan worden gezegd dat uit berekeningen blijkt dat, zowel in de autonome 
situalie als in de situatie na realisatie van de vergistingsinstallatie, aan aile 
luchtkwaliteitseisen uit de Wet luchtkwaliteit word! voldaan. 
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Emlsslegegevens voor Stacks 

Activ iteUen Coordinaten Emissie- Uitiaatgas-

385 

Diameter [m] 

30 

000 
- p . 9 

000 
.OVAL HA.KONING 

Gebouw-

o 

1) In de huldig Yergunde situatie is er vanuit gagaan cial het slakkendepot zich In de directe nabijheid van hel 

stortfronl beyond. De cOOrdinaten van hel slakkendepot zijn daarom in de huldig Yergunde sl tuatie: 182672, 

429502. Het slakkenclepot bevindt zich in de situatie incluslel vergistingsinstallatie in hat tussengebied; maar 

wei grenzend aan de stortpia8ts met de coOrdinaten 182978, 429107. 
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MIl 
60 
o 

379 

ARN 
70 
0 

381 

ARN 
70 
0 

"" 

0,1 
0,1 

0,08 

HOIiI·'~nd"w'lI 
'I"el. ARN) 

0,82 
0,10 
0,06 

Hog,'andlewllI 
{Incl. ARNI 

0,'" 
0,10 
0,10 

HOII,',nduwlliI 
(lncl. ARN) 

'0934 
8747 
1093 
1093 

1093 
821 

11500 
.". 
"" ... 

11800 
114" 
"114 
\ 146 

11 734 
• 471 
"114 

0.87 
0,08 
0,07 

NilUWI PI.chlnn 
(ncl. ARM 

0,a9 
0,06 
0,05 

Nlluwl PI.chlnn 
Incl. ARN) 

0,99 
0,06 
0,05 

Ni.uw. PI.chlnn 
[Ind. ARNI 

0.87 
0,'" 
0.D7 

NIIUWI PI,chlou" 
flncl. ARN) 

5933 
5162 

"" ." 

""" 5140 
356 
"2 

63/!(} 

56" 
391 
343 

W 
5673 

391 
'42 

.... 
0,87 5673 
0,06 391 

000 
- g . 9 

000 

.OVAL ...... OIll.IIIG 

0,905 
0,02 
0,015 

R •• htr.l;rt 
(nel. ARNl 

0,92 
0,D2 
0,08 

R •• k$tn;rt 
(uel. ARNl 

0,92 
0,02 
0,06 

R •• ksttau 
Iinci. ARNJ 

0,91 
0,02 
0,07 

R"httut 
IIncl. ARN) 

0,91 

Bovenstaande verkeerscijfers zijn als voigt opgebouwd en berekend: 
1) Groen: Totalen, verkeersaantrekkende werking van ARN, verkeersverdeling en 

ontwikkeling per jaar zijn verkregen van de gemeente 8euningen en reeds gebruikt 
door Grontmij15. 

2) Geel 1: De verkeersaantrekkende werking van ARN in 2008 (in groen) is 
afgetrokken van de verkeerscijfers ~2008AO incL ARN" (in groen) volgens de 
verdeelsleutel "2008AO incl. ARN" (in groen). 

3) Blauw: Deze cijfers volgen uit tabel 5.2 en zijn aangeleverd door ARN. 
4) Geel2: De verkeersaantrekkende werking van ARN in 2012 (in blauw) is opgeteld 

bij de verkeerseijfers "2012 exel. ARN~ (in geel 1) volgens de verdeelsleutel "2012 
oxcl. ARN" (in gooll ), 

Wlk revisievergunning ARN 
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KEMA STACKS VERSIE 2009 . 1 
Release 9 juni 2009 

Stof-ident i f icatie: 

start datum/ ti jd: 
datum/tijd jou~naal bestand : 

Geen percentielen berekend 

N02 

4-2-2010 21 : 00:02 
4-2-2010 22:21 : 22 

Bron(nen)-bijd~agen PLUS achte~grondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognestische berekeningen met referentie jaar : 2012 

Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2015 
versie-identificatie van GCN . DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het Ie jaar ; versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 va n 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaa r ; versie 17-02-09 va n 1.0 
ide nti fi catie van GCN-data voor het 48 jaar, vers!e 17-02-09 van 1.0 
ident ificatie van GCN-da ta voor het 5e jaar; versie 17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data voor he t 6e jur; versie 17-02-09 van 1. 0 
i denti fi catie van GCN-data voor het 7e jaar ; versie 17-02-09 van 1. 0 
identificatie van GCN-data veor het 8e jaar ; versie 17-02-09 van 1.0 
Identiflcatie van GCN-data voor het ge jaar; versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voar het 10e jaar ; versie 17-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar l oca t iespeci fleke meteo 
De locatie waa~op de met eo is bepaald: 183478 429607 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebrui kt 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijel 1- 1-1995 
Eind datum/tijel: 31-12-2004 

1:00 h 
24:00 h 

: 87600 

000 
- g . 9 -

000 
.O,..,L H.,'.O.I.e 

Aa ntal meteo-uren waa rmee gerekend is 
De wi ndroos : frekwentie van voorkomen 
l okatie 

van de windsekt o~en(uren , ') op rec:epto~-

met coordinaten : 
429608 
gem . wi ndsne1heid, neers1agsom en gem. achterg~ondconcentratl es 

se ktor(van- t ot) uren , ws neerslag lmm) N02 03 

1 (-15- 15): 
2 (15- 45) : 
3 (45- 75): 
4 (75-105): 
5 1105-135) : 
6 (1J5-165J : 
7 065-195) : 
8 1195-225): 
9 1225-255): 

10 (255-285): 
11 (285-315): 
12 (J15-345): 
gemiddeld/som: 

4282 . 0 
5150 . 0 
7113.0 
4568.0 
5446. 0 
598 4. 0 
9373.0 

13140.0 
12452.0 

8941.0 
6167.0 
4984.0 
87600.0 

1engtegraad: . 5.0 
breedtegraad: : 52.0 

•• 9 
5 .9 
8.1 
5.2 
, .2 

'.8 
10.7 
15 . 0 
14 . 2 
10.2 

7.0 
5.7 

3.2 
3.5 
3.9 
3.1 
3.0 
3.1 
3.9 .., 
5.1 
•. 1 
3 . ' 
3. ' 

'.0 

Bodemvochtigheid-index : 1.00 

258 .1 0 
229.30 
178 . 70 
21"1.10 
340.00 
506.50 
885.00 

12"1 4. 00 
1442.00 
1240 .30 

730 .2 0 
434. 50 

7744.10 

Albedo (bodemweerkaatsingsc:oef fi c ient) : 0.20 

Aantal ~ec:epto~punten 1681 
Te r reinruwheid receptor gebied [m) 0 .31 06 

14. 2 
15 . 0 
16 .4 
21.2 
24.4 
23 . 5 
19 . 1 
1"1 . 2 
15.8 
14. 2 
13 . 3 
13 . 0 
17 . 1 

56 . 7 
52 .1 
48. 5 
40 . 5 
J3.3 
28 .8 
36.0 
41. 0 
47.1 
53 . 1 
58 . 0 
58.6 
45.5 

183478 

(ug/m3) 

Terreinruwheid 1m] op meteo1okatie windricht i ngsafhankel ijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m) : 1 . 5 

Wlk revisievergunning AAN 
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.0., .. , HASKO,ruJlG 

Gemiddelde veldwaarde concentratie l ug / ml } : 19.09480 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 31.19217 
Hoogste uurwaarde concentratie 1n tijdreeks: 303.71208 

Coordinaten {x,y) : 183478, 429082 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)' 1997 4 25 2 

A.antal brennan • • 11 

* • • •••••• Btongegeven! van bron : 1 
, - PUNTBRON ,- Zeefinstallatie blok 3 

X- positle van de bwn {m] : 182672 
Y-positie van de bren (m] : 429502 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) {m] " 1.5 
Inw . 3choorsteendiameter (top) : 29.50 
Uit .... schoorsteendiameter (top) : lO.OO 
Gem. volumetlux over bedrijfsuren (~m3)' 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 0.00010 
Temperatuur rookgassen Uq : 385.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mi'i) : 0.001 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 fuktie in het rookgas [\] 0.05 
Aantal bedrijfsuren : 3000 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0 ) 
gemiddelde emissie over bedrijisuren: (kg/s) 0.000066660 

•••• ••••• Srongegevens van bron . 2 
• • PUNTSRON • • Stortgllsmotoren 

X-positie van de bron 1m] : 182912 
Y-positie van de bron [m] : 428122 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m) ' 26.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 2.00 
Uitw. sChoorsteendiameter (top) : 2.10 
Gem. volumeflu" over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree 5~elheid over bedrij f sure~ (m/ s) . 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrij t suren (~~) · • 

1.40000 
0.62846 

385 . 00 
0 . 196 

Warmte emissie is per uur berekend a f h van buitenluchttemp 
N02 frakt1e in het rookgas [\) 
Aant al bedrijfsuren: 
IBedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gem.iddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

• ••• .•.•• Brongegevens van bron : 3 
• • PUNTBRON • • Schoorsteen 1 

x-positie van de br on 1m] : 
Y- posltie van de bron 1m) : 

183152 
428122 

· • 

Schoorsteenhoogte (tov ~aiveld) 1m] : 
Inw. schoorsteendiameter (tOp) : 
Uitw. sChoorsteendiameter (top) , 

80.0 
1. 80 
1. 90 

Gem. volulDef1u" over bedrijfsuren ("m3) • • 

Gem. utttree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (10M) 

• • 
• • 

· • 
80564 

0.05 

0.000091610 

18.10000 
10.94285 

420.00 
3 . 411 

Warmte emissie is per uur berekend a t h van bultenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas I\J 
AlIntal bedrijfsuren : 
(Sedrijfsuren zijn uren met een emiss!e > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijtsuren: (kg/s) 

••• • ••••• Srongegevens van bron 
•• PUNTBRON •• Schoorsteen 2 

X- posit!e van de bron 1m)" : 
Y-positie van de bron [m] : 

• 
183152 
428122 

Schoorsteenhoogte (tov maalveld) 1m)' 80.0 

9V5486.01 /AOOO7INijm 
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81600 
0.05 

0.001266610 
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lnw. schoorsteendiameter (top) : 2.50 
Uitw. schoorsteendiameter ( t op) : 2.60 
Gem. volumetluK over bedrijfsuren (Nm3) • 

Gem. uittree Inelheid over bedrijtsuren (m/s) . 
Temperatuur rookg<lssen (K) 
Gem. W<lrmte emissie over bedrijfsuren (MW) • • 

40.30000 
12.26966 

408.00 
6.926 

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 [ra ktie in het rookgas !'J 
Aantal bedrijfsuren: 

• • 
81600 

0 . 05 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.002822220 

•• •• •••• • Srongegevens van bron : 5 
• • PUNTBRON •• Intern transport 

X-poSitie van de bron (ml : 182841 
'I-positie van de bron 1m) : 428986 
Schoorsteenhoogte (tov ma<live1d) [m] . 1.5 
Inw. sehoorsteendiameter ( t op) : 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (t op) : 30.00 
Gem. volumefluK over bedrijfsuren (!':m3)' 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)' 0.00010 
Temper<ltuur rookgassen (K) : 385.00 
Gem. warmte emissie over bedrijtsuren (MW) : 0.007 
Warmte emissie is per uur berekend ath van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas ['I :: 0.05 
Aant<ll bedrijfsuren : 31296 
(Bedrij f suren z1jn uren met een emiss!e > 0) 
gem!ddelde emiss:ie over beddjfsuren: (kg/s) 0.000511940 

• •••••••• Brongegevens van bron 
•• PUNTSRON •• Comp<lctor 

• • 6 

X-positie vlln de oron !m) : 182102 
'I-positie vlln de bron 1m] : 429502 
Schoorsteenhoogte (tov maaive1d) 1m) : 1 . 5 
lnw. schoonteendiameter (top) : 29.50 
Uitw . schoor"teendiameter (top) : 30.00 
Gem. volumeflUK over bedrIj f suren (Nm3): 0.05000 
Gem. uittree snelhe1d over bedrijtsuren (m/s) : 0.00010 
Temperatuur rookgassen (K) : 385.00 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (HW) : 0.001 
Warmte emiss!e i" per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 tra ktie in het rookgas [\) . r • 0.05 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrij f suren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emisste over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000212500 

••• • • •••• Bronqeqevens V<ln b~on 
• • PUNTSRON • • Bulldozer 

1 

X-positie van de bron [mi . : 182681 
'I-positie van de bron [m] : 429481 
Schoorsteenhoogte (tov tnaaiveld) [mil ' lo5 
lnw . schoorsteendi<lmeter (top) : 29.50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) : 30.00 
Gem. vo1umet1uK over bedrijt"uren (Nm3)' 0.05000 
Gem. uittree sne1heid over bedrijfsuren (m/s): 0.00010 
Temperatuur rookgassen (K) : 385.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren {MW) : 0.007 
Warmte emissie is per uur berekend 4fh van buitenluchetemp 
N02 fuktie in het rookgas ['l : ..1 : 0.05 
Aantal bedrijtsuren: 31296 
(Sedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emi.sSie over bedrijfsuren: (kg-/s) 0.000272500 

... ...... Bronqegevens van bron 

Wlk revisievergunning AAN 
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•• Pl1!\TSRO~ • • Kraan a[valscheiding 

X-posi t ie van de bran [m] : 18291S 
't-positie van de bran [m] : 42879S 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 1.5 
Inw . schoorstesndiamete!" (top) : 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) . 30.00 
Gem. volume n ux over bed rijtsuren ("m3): 0.05000 
Gem . uittree sne1heid over bed rijfsuren (m/s): 0.00010 
Temperatuur rooltgassen (K) . 385.00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) . 0.007 
warmte emissie is per uur berekend afh van buiten1uchttemp 
"02 !raktie in het r ookgas [\) . O.OS 
Aant al bedrij [ suren : 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000068610 

• ••• ••• • • Brongegevens v an bron '3 
•• PUNTBRON •• Zeefinstallatie blok 1 

X-positie van de oron [m] : 
Y-posit!e van de bran [m] ; 

182672 
429S02 

Schoorsteenhoogte (tov maaivel d) [m) 1 . 5 
Inw. schoorste endiameter (toP) : 29.S0 
Uitw. schoorsteendi&met er (top) . 30.00 
Gem. vOlumeflux over bedr1jfsuren (Nm3) O.OSOOO 
Gem. u1ttree snelheid over bedrij f suren (m/s) 0.00010 
Temper.tuur rooltg&ssen (K) 385 . 00 
Gem . warmte emissie over bedr1jf5uren {MW} 0.007 
Wa rmt e emissie is per uur berekend a t h van buitenluchttemp 
N02 frakUe i:-. het rooltgas [\] : 0.05 
Aantal bedrijhuren: 3240 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijtsuren: (ltg/s) 0.000066660 

•••• • •• • • Brongegevens van bron : 10 
• • PUNTBRON •• Zeefinstallatie blok 2 

X- pos1t1e van de bran [III)· : 182672 
't-positie van de bron [III} : 429502 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [III} 1.5 
Inw. schoorsteendiarneter (tOp) : 29 . 50 
Uitw. schoorsteendiarneter (tOp) : 30 . 00 
Gem. vo l ume!lu x over bedrijf8uren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedri j f suren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

, 
• • 

0 . 05000 
0 . 00010 

385.00 
0 . 006 

Wa r mte emiss ie 1s per uur berekend ath van buitenluchtternp 
N02 f raktie in het rooltgas ['J 
Aantal bedrijfsu ren : 32 40 

0.05 

(Bedrijfsuren zijn uren met een em!ssie > 0) 
gemiddelde emissie over bedr!j t suren : (kg/s) 0.000066660 

•• •• • • •• • Brongegevens van b r on 
• • BRON PLUS GEBOUW •• NOoddiesel 

II 

X-posit!e van de bron [m] : 182972 
Y-positie van de bron fill] 428122 
Itort ste zljde gebouw [III) 15.0 
1ar.gste zijde gebouw [mJ 100.0 
Hoagte van het gebouw (mJ ' 26.0 
Orientat!e gebouw [gradenJ: 135.0 
x_coordinaat van gebouw fm] ' 182912 
y_coordin." t van qebouw {m] : 428122 
Schoorsteenhoogte (tov maa ive1d) {ml : 
Inw . schoors t eendiamete r (top) . 
Uitw. schoor s t eendi,"nete r (top) . 
Gelll. vo1umef lux Qver bedr ijfsuren 

26 . 0 
0.90 
1.00 

9V5486.0 l /ROO07/Nijm 
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Gem. uittree 3nelheld over bedrijrsuren (m/s) : 12.24182 
Temperatuur rookgassen UO : 373.00 
Gem. warmte emissle ove r bedrijfsuren (MW) : 0.692 
Warmte em1ssie voor deze bron constante ingelezen - waarde 
N02 traktle in hat rookgas 1'1 : 5.00 
Aantal bedrijtsUI"8n: 4013 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gem.1ddelde emissie over beddjfsuren: (kg/s) 0 . 010600000 

Wlk revisievergunning ARN 
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KEMA STACKS VERSIE 2009 . 1 
Release 9 juni 2009 

St of-identi f icatie : 

s t ar t da t um/tljd: 
datum/tijd journaal bestand: 

Geen percentielen berekend 

N02 

4-2-2010 19 : 29:01 
4-2-2010 20 : 47:36 

Bron(nen)-bijdragen PLUS acht erqrondconcentraties berekend! 

Generieke Ccncentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2012 

Er is gerekend met qeinterpoleerde achterqrond GCN-vaarden 2010-2015 
versie-identificatie v .. n GCN . DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identiticatie van GCN-rlata voor het Ie jaar; veraie 17-02-09 van 1.0 
Identitlcatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-rla t a voor het 3e jaar; verllie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data veor 4e jaar; 

5e jaar; 
vers!e 
versi", identificatie van 

ident! ficatie 
identificatie 
identificatie 
identificatie 

v." 
v." 
VO" 
van 

identificatie va n 
GCN-waarcten in de 

GCN-data 
GCN-data 
GCN-dat3 
GCN-data 
GCN-dat8 
GCN-data 
BLK file 

voor 
veor het 6e jaar; vers!e 
voor het 7e jaar; versie 
voor het Be jaar; versie 
voor het ge jaar; versie 
voor het IDe jaa!:; vers!e 
per receptorpunt berekend . 

17-02-09 van 
11-02-09 van 
17-02-09 van 
11-02-09 van 
17-02-09 van 
17-02-09 van 
17-02-09 van 

Meteo Schiphol en Eindhoven. vertaald naar locilt!especifieke meteo 
De locatie waarap de meteo is bepaald ; 183478 429607 
Veor neerslag bewolking en ~oninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand C: \Stacks91\Input \emis.da t 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start daturn/tljd-: 1- 1~1995 

Eir.d datum/tijd-: 31-12~2004 

1:00 h 
24:00 h 

: 87600 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

ccc 
- p - g 

ccc 
.0,. .. " MA •• OIIIIIG 

Aant a l meteo-uren waarmee gerekend is 
De windroos: f rekwentie van voorkomen 
loka t ie 

van de windsektoren(uren , \) op receptor-

met coordinaten : 183478 
429608 
gem. windsne1heid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties lug 1m3) 
sektor (van-tot) uren \ ws neerslag (mm) 10<02 03 

1 (-15- 15) : 4292.0 4 .' 3.2 258 . 10 14 .2 56.1 
2 I 15- 45) : 5150.0 5. , 3.5 229.30 15.0 52. 1 
3 I 4S- 75) : 7113.0 8.1 3.9 178.70 16.4 48 . 5 
4 I 15-105) : 4568.0 5.2 3. 1 211.10 21.2 40.5 
5 (105-1)5) : 5446.0 6.2 3.0 340.00 2 4 . 4 33.3 
6 (135-165) : 5984.0 6.8 3.1 506.50 23.5 28.9 , {l65-195) : 9313.0 10.7 3.9 885.00 19 . 1 36 . 0 
8 (195-225) : 131 40.0 15.0 4 . , 1274.00 17 .2 41. 0 
9 (225-255) : 12452.0 14.2 5 . 1 1442.00 15.8 41. 1 

10 (255-285) : 8941.0 10.2 4. 1 1240.30 14 .2 53 . 1 
II (285-315) : 6161.0 7.0 3 . 6 730.20 1).3 58.0 
12 (315-345) : 4984.0 5.7 3.' 434 . SO 13.0 58 . 6 
gemi ddeld/som: 87600.0 '.0 7744.10 17 .1 45 . 5 

lengtegraad : 5 . 0 
breedtegraad: • 52.0 • 

Sodemvochtigheid-index • 1. DO • 

Albedo tborlemweerkaatsingscoefficient) • 0.20 . 

~nt al receptorpunten 1681 
Terreinruwheld receptor gebied [ml e : 0.3106 
Terreinruwheid tml op meteo l oka t ie w1ndrichtingsathanke lijk genomen 
Hoogte berekenda concentraties Ill'll: 1.5 

Wlk revisievergunning ARN 9V5486.0IlROOO7INijm 
Oefinilief rappor! · 84.1 · 1 maar! 2010 



CCC 
.01'.1. MAIKOM.MG 

Gemiddelde veldwaarde concentratie lug / roll ' 19. 0 9041 
hoogste gem . conc:entratiewaarde i n het grId: 31 . 18862 
Hooq9te uurwaarde concentratie In ti jdreeks 292.49667 

Coordi naten ()I.Y) : 182 428 , 428557 
Oiltum/t i jd (yy,mm, dd,hh ) : 1996 9 17 19 

Aantal bronnen • 12 

• • • • •• • •• Brongegevens van bron . 1 
•• PUNTBRON •• Zeefinstallatie blok 1 

X-positie van de l;lI::on {m] . 182978 
Y-positie van de bron 1m] . 429107 
Schoors t eenhoogte (t ov rnaaiveld) 1m) : 1. 5 
lnw. schoorsteendiameter (top) : 29.50 
Ult w. schoorsteendillmeter (t op) : 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijtsuren (Nml) : 0.05000 
Gem. uittree snelheid over beddjtsuICen (m/s) : 0 . 00010 
Temperatuur rookgassen (K) : 385.00 
Gem. warmte emissie over bedrljfsuren (MW) : 0.001 
warmte emissie 1s per uur berekend afh van buitenluchttemp 
1':02 frakt ie in het rookgu ['1 ;; 0 . 05 
Aantal bedrijfsuren: 3240 
(Bedrij t suren t!jn uren met een emissie > 0) 
gem!ddelde emisl!l1e over bedr!jfsuren : (kg/5) 0 . 0000 6666 0 

•• •• • •••• Brongegeven9 van bran 2 
• • PUNTBRON •• Zeefinstallatie blok 2 

X-posi t!e v<ln de bran [m) ; 182918 
Y-pos!t!e van de bran [Ill) ; 429101 
Schoorsteenhoogte (tov maaive1d) [m1 . ; 1.5 
Inw. sChoorsteendiameter (top) : 29.50 
Ui tw. schoorsteendiameter (tOp) . 30.00 
Gem. volumef1ux over bedr!jfsure n eNml); 
Gem. u!ttree snelheid over bedrij f suren (m/s) . 
Temperatuur roo kga ssen (K) 
Gem. W<lrmte em!ss!e over bedrijfsuren (MW ) 

0.05000 
0.00010 

385.00 
0 . 006 

Warmte em!ssie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
H02 fra ktie in het r ookgas 1'1 
Aantal bedrijfsuren ; 32 40 

0 .0 5 

IBedri j fsure n tijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde em!ss!e over bedrij f su ren : (kg/s) 0 . 000066660 

•• •• • • ••• Brongegevens va n bron . 3 
,. PUNTBRON •• Zeef!nstallat!e blok 3 

X-positie van de bran (ml : 182918 
'i-positie van de bron [ m) : 429101 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1 . 5 
Inw. schoors t eendiame ter (top) : 29.50 
Ui t w. schoorsteendiameter (top) : 30 . 00 
Gem. vo1umeflu x over bedr1jfsuren Wm3) 
Gem. ui tt ree snelheld over bedr ij t suren (m/s) 
Tempera t uur roo kgassen (K) 
Gem. w<l rmte emiss!e over bedrij t suren (MW) • • 

0.05000 
0 . 00010 

385 . 00 
0 . 007 

Warmte emissie is per uur berekend ath van buiten1uchttemp 
N02 fraktie in het rookgu ['J 
Aantal bedri j fsure n : 
(Bedrij f suren t1j n uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emi9,1e over bedrijfsuren; (kg/s) 

••••••••• Brongegeven' vlln bron : 4 
• • PUNTBRON •• S t ortgasmotoren 

162972 
428722 

X-pos ltie van de bron [m]' : 
'i-positie van de bron [m) . 
Schoors teenhoogte (tov maaiveld) [m] ' 26.0 

9V5486.01/ROOO7INijm 

1 maart 2010 - 64.2 . 

• • • 0 . 05 
3000 

0.000066660 
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Inw. schoorsteendi~meter (top) : 
Uitw. schoor:lteendt~meter (top) : 
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 

2.00 
2.10 

Gem. utttree snelheid over bedrijfsuren (m/s) . 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmt e emissie over bedrtj f suren (MW) 

• 

• • 

1.40000 
0.62846 

385.00 
O. 196 

warmte emissie 1s per uur berekend afh van buitenluchttemp 
1'02 fraktle in het rookgas [\l 
Aantal bedrijfsuren: 

• • • • 

80541 
0 . 05 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij f suren: (kg/s) 0.000091100 

• • •• • •• • • Brongegevens van bron 
• • PUNTBRON • • SChoorsteen 1 

• • 
, 

X-positie van de bron [ml : 183152 
Y-positle van de bron Iml : 428122 
Schoorstee:lhoogte (tov maaiveldl [ml' 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 1.80 
Uitw. schoor steendiameter (top) : 1 . 90 
Gem. vo1umef1ux over bedrijfsuren Wm3) 
Gem. ui tt ree snelheid over bedrijf.!luren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmt e emissie over bedrijfsuren (MW) 

• • 
• • 

18.10000 
10.94285 

420.00 
3.411 

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas [\l 
Aantal bedrijfsuren: 

• • • • 

87600 
0.05 

(Bedrijfsuren djn uren met een emissie :> 0) 
qemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.001266670 

• •• • • • ••• Brongegevens van bran 
• • PUNTBRON •• Schoorsteen 2 

• • 6 

x-positie van de bron Iml ; 183152 
Y-positie van de bron [ml : 428122 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 2.50 
Uitw . SchooICst eendiameter (top) : 2.60 
Gem. volume flu x over beddjfsuren (Nm3) ' 40.30000 
Gem. uitt ICee snelheid over bedrijreuren (m/5) . 12.26966 
TemperatuuIC rooltga.!l.!len (K) . 408.00 
Gem. warmte e~ssle over bedrijf.!luren (MW) . 6.926 
Warmte emissie is per uur bereltend afh van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rookgas [\l ;: 0.05 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrij f suren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over beddjfsuren: (kg/5) 0.002822220 

•• ••• • • • • Srongegevens van bICon 7 
•• PUNTBRON • • Ver9istingsinstal1atie (WKK) 

X-positie van de bron [m) , 182826 
Y-positie van de bron 1m) : 428893 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml: 30.0 
Inw. IIchoorsteendiameter (top) : 1.50 
Ui t w. SC::hooICsteendiameter (top) : 1.60 
Gem. volume flu x over bedrlj t suren (Nm3): 1.12000 
Gem. uittICee snelheid over bedrijtsuren (m/s): 1.68314 
Temperatuur rookgassen (K) : 725.00 
Gem. warmte e~ssie over bedrijfsuren (MW) . 0.682 
warmte emissie is per uur berekend ath van buitenluchttemp 
N02 fraktie in het rook9as [\l :: 0.05 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrij f 5uren zijn uren met een emissie :> 0 ) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002110 

••• • •••• • Bron9egevens van bron 
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000 

•• PUN!BRON •• Inte rn transport 

X-positie van de bron [m) : 1828 47 
Y-positie van de bren [m] : 428986 
Schoorsteenhoogte (tov maalveld) [m} : 1.5 
low. schoorsteendiameter (tOp) : 29.50 
Uit ..... schoorsteendlameter (top) . 30.00 
Gem. volumetlux over beddjfsucen (NmJ) : 0.05000 
Gem. uittree "nelheid over bedrijisure:'l (m/s): 0.00010 
Temperatuur rookgassen (K) : 385.00 
Gem ..... armte emissie over bedrl j fsuI:en (MW) : 0.001 
Warmt e emis s!e is per UUt berekend afh van bultenluchttemp 
N02 ftaktie in het rookgas ['I : : 0 . 05 
Aaoral bedtijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uten met aen emissie > 0) 
gemiddelde emiss!e over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000511 94 0 

.••• • • • •• Brongegevens van bl:on 
•• PUNTBRON •• Compactor 

• • • 
X-positie van de bron [m] : 182102 
Y-posiUe van de bron 1m] : 429502 
Schoorsteenhoogte !tov maaiveld) 1m) : 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) ; 29.50 
Uit ..... sChoorsteendiameter (tOp) : 30 . 00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren !N(3): 0.05000 
Gem. uittree .sne lheid over bedri j!suren !m/s): 0.00010 
Temperatuur rookgassen (K) : 385.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.001 
Warmte emissie voor deze b r on constante - ingelezen - waarde 
N02 !raktie in het rookgas [\;} :: 0.05 
Aa ntal bedrijf.suren: 4669 
(Bedrij!suren z ijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijf.suren: (kg/s) 0.000215]00 

••••••••• Brongegevens van b r on 
- . PUNTSRON •• Bulldozer 

• • 10 

X-positie van d e bra n 1m) : 182681 
'i-positie van de bran [m) : 429487 
Schoorsteenhoogte (tov maaive1d) [m) . 1.5 
Inw. schoor.steendiameter (top) . 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter ( t op) : ]0 . 00 
Gem. volume!lux over bedrijtsuren (Nm3): O.O~OOO 

Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/.s): 0.00010 
Temperatuur rookgassen (K) : 385 . 00 
Gem. warmte emi ss ie over bedrij!suren (MW) ; 0.007 
Warmte emissie voor deze bran canst ante ingele zen - waarde 
N02 !raktie in het rookgas I'J :: 0.05 
Aantal bedri jtsuren : 4666 
(Bedrij f suren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde l de emissie over bedrij f.suren : (kg/s) 0.000215300 

•• • • ••••• Srongegevens van bran 11 
•• PUNTBROS •• Kraan afvalscheiding 

X-posi tie van de bran [IIIJ : 182915 
'i-positie van de bran 1m} : 428195 
Schaorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJ : 1.5 
Inw. schoorsteencliameter (top) : 29.50 
Uit .... sch oorsteendiameter (top) . 30 . 00 
Gem. volumet1ux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijtsuren (m/s) . 
Temperatuur rook901ssen (K) . 
Gem ..... armte emissie over bedrij f suren (MM) 

0.05000 
0.00010 

385.00 
0 . 007 

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenlucht temp 
N02 fraktie in het r ookgas I'J 
Aa ntal bedri j f suren : 

9V5486.01/ROOO7/Nijm 
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(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emissie over bE!drij!suren: (kg/s) 

•• • •••• • • Brongegevens van bron 
•• BRON PLUS GEBOUW • • NOoddiese1 

• • 12 

X-p05itie van de bron (m] : 182912 
Y-p05itie van de bron [m): : 42B722 
kortste zijde gebouw [mJ. . 15.0 
langste zljde gebouw rmJ~ : 100.0 
Hoogte Vlln het gebouw [mI. : 26.0 
Or1entatie gebouw [graden] : 135 . 0 
",_coordlnllat van gebouw [m]. : 182912 
y_coordinaat van gebouw [m]. : 428122 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveldl [m] ' 26.0 
Inw. schoorsteendialDeter (top) : 0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.00 

0.000068610 

Gem. volumetlux over bedrijfsuren (Nm3)' 5.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren Im/5) : 12.24182 
Temperatuur rook9a"8n (K) : 313.00 
Gem. warmte emi"ie over bedrijtsuren (MW) : 0.692 
Warmte emissie voor deze bron constante 1ngelezen - waarde 
N02 fraktie in het rookgas [\J :: 5.00 
Aanta1 bedrijfsuren: 4016 
(Bedrijtsuren zijn uren met een emiss1e > 0) 
gemidde1de emis5ie over bedrijfsuren: (kg/5) 0.010600000 

Wlk revisievergunniog AAN 
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KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 jun1 2009 

St of -identifica t ie: 

s ta r t datum/tijd: 
datum/tijd journa.l bestand : 

Geen percentielen berekend 

FIJN STOF 

5-2-2010 3 : 35: 11 
5-2-2010 9 :28:19 

4 ug/m3 

000 
- 0 · 0 

000 

.OYAL ""IKON'f1e 

jaacgemiddelde is gecorrigeerd voar zee zout met: 
en .antal daggemiddelde overschrijdingen PMIO zijn 
met 6 dllgen 

geccrrigeerd voor zeezoutbijdrage 

Bron{nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland tGCN) gebruikt: 
Proqnostische berekeningen met referent!e jaar: 2012 

Er is gerekend met geinterpoleerde achte rgrond GCN-waarden 2010-2015 
versie-identificatie van GCN . OLL : 1.2 . 0.0 va n 12 maart 2009 
ident ificatie Viln GCN-data voor het Ie jaae ; versie 11-02-09 van 1.0 
identiticatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 11-02-09 van 1.0 
identi f icatie va n GCN-data voor het 3e jaar; versie 11-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar ; versie 11-02-09 van 1.0 
identificatle va n GCN-data voor het 512 jaar ; versie 11-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 11-02-09 van 1.0 
ident itica tie van GCN-data voor het 1e jaari versie 11-02-09 van 1.0 
ldentit icatie van GCN-data voor het 8e jaar; versie 11-02-09 van 1.0 
identific"tie van GCN-dat" voor het ge jaar; verllie 11-02-09 van 1.0 
identiticatie van GCN-data voor het 10e jaar; verllie 11-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK fl1e per receptorpunt berekend. 

Meteo Schipho1 en Eindhoven, verta ald naar locatiellpecifieke meteo 
Oe locat!e waarop de meteo ill bepaald; 183418 429601 
Voor neerslag bewolklng en zoninlltraiing is Eindhoven gebruikt 
opqegeven emillllie-bellt"nd 0;\St"ckIl91\Input\emill .dat 

Doorgerekende (meteolperiode 
Start d"tum/tijd.; 1- 1-1995 
Ei nd datum/ti jd. ; 31-12-200 4 

1; 00 h 
24; 00 h 

81600 Aant"l meteo-uren waarmee gerekend ill 
De windroos; frekwentie van voorkomen 
lokat ie 

van de windsektoren(uren, \1 op receptor-

4296 08 
gem. wi ndsnelheld, neerslagsom 
sektor(van-tot) uren , .. , 

5 . , 
8. 1 
5 .2 
'.2 , .. 

10.1 
15.0 
14. 2 
10.2 

' . 0 
5. , 

met coordinaten; 

en gem. achtergrondconcentraties 
ws neerslag (mml FIJN STOF 

24.5 
25.8 
28. 1 
31. 9 
30.2 
28 . 1 
24.3 
23.5 
23.1 
21. 1 
20.6 
21.0 

183418 

(ug /m31 

1 (-15- 15) ; 
2 (15- 45) : 
3 ( 45- 15): 
4 (15-105): 
5 (105-135) : 
6 (lJ5-165); 
1 (165-195) : 
8 (195-225); 
9 (225-255) ; 

10 (255-285) : 
11 (285-315) : 
12 (315-345): 
gemiddeld/som: 

4282.0 
5150.0 
1113.0 
4568.0 
5446.0 
5984 . 0 
9313.0 

131 40.0 
12452.0 

8941 . 0 
6161.0 
4984. 0 

81600.0 

3.2 
3.5 
3. , 
3. 1 
3.0 
3. 1 
3. , .. , 
5. 1 
•. 1 
3 . , 
3 .• 
'.0 

258.10 
229 . 30 
118 . 10 
211.10 
340.00 
506.50 
885.00 

121 4.00 
144 2.00 
1240.30 
130 . 20 
434.50 

11 44. 10 24. 1 (zonder zeezoutcorrectiel 

lengtegraad: r : 5.0 
breedtegraad: ~ : 52.0 
Bodemvochtlgheid-index' ; 1. 00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)· 0 . 20 

Aantal receptorpunten 
Terreinruwheid receptor 

Wlk revislevergunning AAN 
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000 
.OVAL HAI.OM.Me 

Terreinruwheid [m) op m8teoloka tie windrichtingsafhankelij k genomen 
Hoogle berekende concentraties 1m] . 1 . $ 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/ml l 20.61081 (incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewa;fl,rde in het grid; 21.31010 (tncl . zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tljdreeks: 207.11596 

Coordinaten (x , y) 182428 , 429601 
Dat um/tijd (yy,mm. dd,hh) · 1995 ~2 8 10 

Aantal bronnen • • J2 

• ••• • •••• Brongegevens van brcn . 1 
•• PUNTBRON •• Opslag granulaten 

X-positie van de bron [m] ; 182918 
Y-positle van de bron 1m] : 429107 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m] : 1.5 
lnw. schoorsteendiameter (top) : 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) . 30.00 
Gem. volume f lux oyer bedrij f suren (~m3) 

Gem. ui ttree snelheid over bedrij f suren tm/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedr ij f suren (MW) 

• • 

0.05000 
0.00008 

285.00 
0 . 000 

Warmte emissie is per uur berekend ath van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 81600 
(Bedrij!suren zijn uren met een emissie > 0) 
gemi ddelde emissle over bedrijtsuren : Ikg/s) 

• • • •• •• • • Brongegevens van bran 2 
• • PUNTBROS •• Overslag granulaten 

X-positie van de bran [m) . 182918 
Y-pos i tie van de bron [m) : 429101 
Schoor steenhoogte (tov maaiveld) (m) : 1.5 
rnw. schoorsteendiamete r (top) . 29.50 
Uitw. sChoorsteendiameter (top) : 30.00 
Gem. volumeflu :>l: over bedrij f su r en (NmJ): 
Gem. uitt ree snelheid over bedrlj f suren (m/s) : 
Temperatuur rookgaslen IK) 
Gem . wa rmte emissie ove r bedrij f suren (MW) • • 

0 . 000000080 

0.05000 
0.00008 

285.00 
0.000 

warmt e emissle il per uu r be r e kend ath van buitenluchttemp 
~ant al bedrij f suren: 31296 
tBedrl j f suren zijn uren met een emissle > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

••• •••••• Brongegevens van bron 
•• PUNTBRON •• Opslag PHK 

J 

X-posi t ie van de bron [m) : 182978 
Y-positie van de bron [m) 429107 
Schoorst eenhoogte (tov maaiveld ) [m) . 1 . 5 
Inw . schoors t eendiameter (top) 29 . 50 
Ultw. schoorsteendiameter (top) 30.00 
Gem . vO l umeflu :>I: over bedrij f suren (Nm3): 
Gem . ui tt ree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (X) 
Gem. wa rmte emissie over bedrij f suren (MW) 

0.000000440 

0 . 05000 
0.00008 

285.00 
0.000 

Warmte emissie i s per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrij f suren zijn uren met een endssie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000000160 

•• • •••••• Brongegevens van bron 4 
•• PUNTBRON •• Overs lag PHK 

X-posi t ie van de bron [mI' : 
Y-positie van de bron em). : 

182978 
429107 

Schoorsteenhoogte (tov maaive1d ) [m} . 1 . 5 
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lnw. SChoOHlteendlameter ( t opI C : 29.50 
Uitw. schoorateendiameter (t op) . 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 0.05000 
Gem . \littree snelheld over bedrijt:suren (m/s): 0.00008 
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 
Gem. warrnte emissie over bed!:! jfsuren (MW) • 0.000 
Warmte emiss!. is per uur berekend sth van bultenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: ]1296 
(8edrijfsuren zijn uren met een emissle > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij f suren: (kg/a) 0 . 000000440 

••• • .•.•• Brongegevens van bran 
•• PUNTBRQN •• Ops lag me t aal 

• • 5 

X-positie van de bren {ml . 182978 
Y-positle van de bran {ml . 429107 
Schoorsteenhooqte (tov maalveld) [m] : 1.5 
Inw. sc:hoorsteendiameter (top) . 29.50 
Uit .... schoorsteendiameter (tOp) . 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijtsuren (t<:m3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/a) : 
Temperatuur rookgassen (K) : 
Gem . warmte emissie over bedrij t suren (MW) 

0.05000 
0.00009 

285.00 
0.000 

Warmte emissie is per uur berekend ath van buitenluchttemp 
Aantal bedrljtsuren: 87600 
(Bedrijtsuren zijn uren met een emiss!e > 0) 
gemiddelde emiss!e over bedr!jfsuren: (kg/s) 0 . 000000030 

••••••••• Brongegevens van bron : 6 
•• PUNTBRQN •• Overs lag metaal 

X-positle van de bron (III ) : 182918 
'i-positie van de bron 1m} : 429101 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m} : 1.5 
lnw. schoorsteendiameter (top) : 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 30.00 
Gem. volumetlux over bedrijfsuren (Nm3): 0 . 05000 
Gem . uitt ree snelheid over bedrijfsuren (m/s): o.ooooe 
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 
Gem. warmte emissie over beddjfsuren (MW) : 0.000 
Warmte emiss!e is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijhuren: 31296 
(Bedrijtsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emiss!e over bedrijtsuren: (kg/s) 0.000000240 

•• • • •• • • • Brongegevens van bron : 7 
•• PUNTBRON •• Opslag houtatvlIl 

X-positie van de bron Im} ~ : 

'i-positie van de bron Iml[ : 
$choorsteenhoogte (tov maaiveldl 
lnw. schoorsteendiameter (t op) : 
Uitw. sChoorsteendiameter (t op) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 

[m)' : 

182978 
429107 

1.5 
29.50 
30.00 

• • 285.00 
Warmte emissi. is per uur berekend ath van buitenluchttemp 
Aantal bedrij!suren: 0 
(Bedrij!suren z!jn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emias!e over bedrij f suren: (kg/s) 

• ••••• •• • Brongegevens van bron : 8 
" PllNTBRON •• Overslag houtafval 

X-posi tie van de bron 1m] , : 
Y-posi t ie van de bron [mj [J : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m}.: 
lnw. schoorsteendiameter (top) - ! 
Uitw . sehoorsteendiameter (top) : 

Wlk revisievergunning ARN 
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Gem. volume tl ux over bedrljtsuren (~m3) • • 
Gem. uittree snelheid over bedrijtsuren (m/s) ; 
Temper,tuur rookqassen (K) 
Gem. wa rmte emissie over bedrij t suren (~w) • • 

0.05000 
0.00008 

285.00 
0.000 

Warmte emi,s!e is per \lur berekend afh van bui tenluchttemp 
Aantal bedrijf.suren: 31296 
(Bedrijtsuren rl in uren met een emissie > 0) 
gemiddeide emhsie over bedrijfsuren: (kg /s) 

•• ••••••• Brongegevens van hran , 9 
•• PUNTBRON •• Opsl!lg snoeiatval 

X-po9 itie van de bren (mr : 182672 
'i-positie van de bran [m) : 429502 
SchQors teenhoogte (tOY maaiveldl [mJ. · 1.5 
low. schoors teendiameter (top): 29 . 50 
Uitw. schoors t eendiamete r rt.opl : 30 . 00 

0.000000220 

Gem. volume flux over bedrijhuren (I'm))' 0.05000 
Gem. uittree snelhei d over bedrijfsuren (m/s); 0.000011 
Temperatuur rookgassen (K) ; 21lS. 00 
Gem. warmte emissie over bedrij t suren (MW) ; 0.000 
Warmte emissie is per uur berekend a t h va~ buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren ; 51360 
(Bedrij!suren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000010 

•••••• ••• Brongegevens van bIon ; 10 
•• PUNTBRON •• Overs lag snoeia t val 

X-positie van de bron 1m} ; 182672 
Y-posiUe van de bron 1m! ; 42 9502 
Schoorsteenhoogt e (tov rnaaiveld) fm! . 1 . 5 
In ..... sChoorsteendiameter (top) ; 29 . 50 
Uit ..... sChoorsteendiameter (top) : 30.00 
Gem. volume fl ux ove r bedrijfsuren (Nm3) ; 
Gem. ulttree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem ..... armte emissie over bedrljfsuren (MW) 

• • 

0.05000 
0 . 00008 

285 . 00 
0.000 

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrij f s uren : 25680 
(Bedrij f suren zljn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedri jtsuren: (kg/s) 

• .•••• ••• Brongegevens van bron 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Opslag GfT 1 

• • 11 

X-positie van de bron hi'll : 182972 
Y-positie van de bron 1m] ; 428122 
kortste zi jde gebou.... 1m! ; 15.0 
langste djde gebou.... 1m] : 100 . 0 
HDOgte van het gebou.... 1m] : 26.0 
Orientatie gebou .... Igraden] ; 135.0 
x_coordinaat van gebouw Iml : 182972 
y_coordinaat van gebouw 1m] : 428722 
Schoorsteer.hoogte (tov rnaaiveld) 1m] 26.0 
Inw. schoorsteend i"meter (top) : 29.S0 
Vitw. schoorsteendiameter ( t op) : 30 . 00 

0.000000200 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ' 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrij f suren (m/s) : 0.00008 
Temperatuur I:ookgassen (K) ; 285 . 00 
Gem. wa rmte emissie over bedrijfsuren (MW) ; 0 . 000 
Wa r mte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren tijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsu[en: (kg/sl 0 .000 000800 

•• •••••• • Bl:ongegeven~ van bron 
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• • BRON PLUS GEBOUW •• Overslag GfT 1 

X-positie van de bron (III] , : 182912 
Y-positie van de bron (m] : 428722 
kortsta zijde gebouw (m]" . 15.0 
langste zijde gebouw [m] : 100 . 0 
Hoogte van het gebouw [m]. : 26 . 0 
Orlentatle gebouw (graden ] ' 135.0 
x_coordinaat van gebouw [m]- : 182972 
y_coordi naat Viln gebouw [ m]_ : 428722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (ml ' 26.0 
r nw . schoorsteendlameter ( t op) : 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 30.00 
Gem. vol umeflu x over beddjfsuren (Nm3) : 0 . 05000 
Gem. uit t ree snelheid over bed rijfsuren (m/s) : 0.00008 
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (HW) : 0.000 
Warmte emisaie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfauren zijn uren met een em!ss!. » 0) 
gemiddelde emhsie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000000800 

••••••••• Brongegevens van bron 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Opslag GFT 2 

• • 13 

X-positie van de bron [m) : 182912 
Y-positie van de bron [m) : 428722 
ko rt ste zijde gebouw [mIl 15.0 
langste z!jde gebcuw [m] ! 100.0 
Hoogte van het gebauw [m] : 26.0 
Orientatie gebouw [graden ] : 135 . 0 
x_coordinaat van gebouw [m]" : 182972 
y_coordinaat van gebouw [m] : 428722 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveld) Iml : 26.0 
lnw. schoorsteendiameter (top) : 29.50 
Uitw . schoorsteendiameter (top) : 30.00 
Gem. volumetlux over bedrij f suren (Nm3) : 0 . 05000 
Gelll . uittree snelheid over bad rijfsuren (m/,): 0 . 00008 
Temperatuur rookgassen (K) : 285 . 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (HW) : 0.000 
warmte emi8sie i, per uur berekend 8fh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren : 31296 
(Bedrijfsuren zij n uren met ean emi ssie » 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000800 

••••••••• Brongegevens van bron • • 

•• BRON PLUS GEBOUW •• Overslag GfT 2 
14 

X-positie van de bron fml" : 182972 
Y-positie van de bron [ml. : 428122 
kortste zijde gebouw (mJ. : 15.0 
l a ngste zijde gebouw [m] : 100.0 
Hoogte van het gebouw (mJ _ : 26.0 
Orie nt a tie qebouw (graden) 0 : 135.0 
,,_coordinaat van gebouw 1m)": 182972 
y_coordinaat van gebouw [m) : 428722 
Schoorsteenhoogte (tov ma a lveld) {m]. · 26.0 
Inw. schooE"ateend!ameter ( t Op) : 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 30.00 
Gem . volumeflux over bedrij t su E"e n (~~I: 0 .05000 
Gem. u!ttree anelheid over bedrijfsuren (m/s); 0.00008 
Temperatuur rookgasaen (K) : 285.00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (HW) : 0 . 000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedr1jfsuren: 31296 
(Bedrijtsuren z1jn u ren met een emissie » 0) 
gemidde lde emiss1e over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000000800 

W(k revisievergunning AAN 
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••••••••• Brongegevens van bror. 
• • PUNTBRON •• Opslag gips 

• • 

X-positie villn de b r on [mJ : 182918 
'i-pos itie van de bron [m] : 429101 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) {m] . 1.5 
In'ol, schoorsteendiameter (top) . 29.50 
Utt w, sChoorstee ndiameter (top] . 30.00 
Gem. vOlume!lux over bedrijfsuren (1"m3): 
Gem. uittrae ene lheid over bedrijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) : 
Gem . wa rmte amissi e over bedrijfsuren (MW) 

0.05000 
0.00008 

285.00 
0 . 000 

Warmte emissie is per uur berekend ath van bultenluchttemp 
Aantal bedr1 jfsuren : 97600 
(Bedrl jfsuren zi jn uren met een emissie > 0) 
gemiddel de emiss1e over bedrij f suren: (kg/s) 

••••• •••• Brongegevens van bron , 16 
•• PUNT8RON •• Overs lilg gips 

x-positie van de bron [mJ : !82978 
Y-positie van de bron [IIIJ' : 429107 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
!nw. schoorsteendiarneter ( t op) . 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter ( t op) : 30.00 
Gem. volume!lux over bedrijfsuren (Km3) 
Gem. uittree snelheld over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte elllislie over bedrijfsuren (Kw) • 

0.000000190 

0.05000 
0.00008 

285.00 
0 . 000 

warmte emissie is per uur bere kend afh van buitenluchttemp 
"antal bedrijfsurel"l: 31296 
(Bedrij f suren zi jl"l ure n met een emissie :> 0) 
gellliddeide emissie over bedI:ijfsuren: (kg/s) 

••••••••• Brongegevens van bran 17 
•• PUNTBRON • • Op51ag 51akken 

X- p os itie van de bron 1m] . 182672 
Y-positie van de bron [m] . 429502 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m] . 1 . 5 
ll"lw. schoorsteendiameter (top) . 29 . 50 
Uitw. sChoorsteendiameter (top) . 30 . 00 
Gem. vo lumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrij f suren (111/5 ) 

Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (~~) 

0 . 0000005)0 

0.05000 
0 . 00008 

285 . 00 
0.000 

Warmte emiss!e is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedri j f suren zi jn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijtsuren: (kg/s) 

•• • • ••••• Brongegeve ns van bron : 18 
•• PUNTBRON •• Overslag slakken 

X-positie van de bron [ m) : 182672 
Y-posltie van de bron [ m) : 429502 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] . 1.5 
lnw. schoorsteendiameter (top) : 29 . 50 
Uitw. schoorsteendiameter ( t op) : 30.00 
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrij f suren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 

0.000023890 

0.05000 
0.00008 

285 . 00 
0.000 

Warmte emissie is per uur berekend dfh van buitenluchttelllp 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrij f suren: (kg!s) 0.00011 4000 
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••• • •• ••• B~ongegevens van hron 
•• PUNTBRON •• Zeven siakken 

• • " hlok 1 

X-positie van de bron [IIIJ 182672 
Y-pollitie van de bron [m1" ; 429502 
Sehoorsteenhoogte (tov maaive1d) [m] ; 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top); 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top). ; 30 . 00 
Gem. volume!lux over bedrijfsuren (Nm3)' 0 . 05000 
Gem. uittree sne1heid over hedrijfsuren (m/s)' 0.00008 
Temperatuur rookgassen (K) . 285.00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) . 0.000 
Warlllte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijtsuren : 3240 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijhuren; (kg/51 0.000216900 

• •• •• •••• Brongegevens van bron ; 20 
•• PUNTBRON •• Zeven siakken blok 2 

X-positie van de bron [mJ ; 182672 
Y-positie van de bron [m! ; 429502 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveId) [m] ; 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 29.50 
Ui tw . schoor steendiamet er (top) : 30 . 00 
Gem. vol ume flux over bedrijfsuren (Nm3): 0 . 05000 
Gem. uittree snelhe1d over beddjfsuren (m/s)' 0.00008 
Temperatuur ~ookgassen (K) ; 285.00 
Gem. warmte emissie ove~ bedrijfsuren (MW) . 0 . 000 
Warmte emiss!e is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 3240 
(Bedrijtsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/II) 0.000216900 

••••••••• Brongegevens van bran 
•• PUNTBRON •• Zeven slakken 

21 
biok 3 

X-positie van de bron [ml : 182672 
Y-positie van de bran [m1" 429502 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter Itopl 30.00 
Gem. volumetlux over bedrijfsuren (Nm3): 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 0.00008 
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 
Gem. wannte elll1ssie over bedrijhuren (MW) . 0.001 
Warmte emissie is per uur berekend ath van buitenluchttemp 
Aantal bedrijtsuren: 3120 
(Bedrijfsuren ~ijn uren met een emiss1e > 0) 
gemiddelde emissie over beddjfsuren: (kg/sl 0 . 000216900 

••• •••••• Brongegevens van bron 
•• PUNTBRON •• Schoorsteen 1 

• • 22 

X-pos;itie van de bron [m]" : 183152 
Y-positie van de bron [III]" : 428722 
Schoorsteenhooqte (tov maaiveld) fmJ: 80 . 0 
Inw. schoorsteendiameter (top) , 1.80 
Uitw. schoorsteendiameter (top) ; 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren INm3): 18.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijhuren (m/s) . 10 . 94285 
Temperatuur rookgassen (K) . 420. 00 
Gem. wsrmte emissie ove~ bedrijtsuren (MW) [ : 3.411 
Warmte emissie is per uur berekend ath van bu1tenluchttemp 
Aantal bedrijtsuren , 87600 
(Bedrij f suren tijn uren met een emissle ) 0) 
gemiddelde emisllie over bedrijfsuren: (kg/I) 0.000018100 

W[k revisievergunnlng AAN 
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••• •• •••• Brongegevens van bron 
•• PUNTBRON •• SChoorsteen 2 

• • 2J 

X-positie van de bron [m] : 183152 
'{-politie van de bron [m] : 428722 
Schoorlteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 80.0 
In .... Ichoorlteendiameter (topl : 2.50 
Uit .... Ichoorsteendiall!eter (top) : 2.60 
Gem. volumetlux over bedrij f luren (NmJI 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/sl 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem .... armte emissie over bedrijfsuren (MWI · • 

40.30000 
12.26966 

408.00 
6.926 

Warmte emiss!e is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrij!suren: 81600 
(Sedrijrsuren zijn uren met een emissle > 01 
gemiddelde emissie over bedrij f suren: (kg/B) 

••• •• • ••• Srongegevens van bron 
•• SRON PLUS GESOUW • • 1ST 

• • 24 

X-pollitie van de bron (m] : 182909 
Y-politte van de bron 1m) : 428186 
kortste :1 jde gebou... 1m! : 32.0 
langste :1jde gebou... (m! : 54.0 
Hoogte Voln het gebcu... (m] : 22.0 
Orientat!e gebou ... [g rade" ] : 45. 0 
lLcoordinolat Voln gebcuw (ml_ : 182909 
y_coordinaat van gebouw (m] : 428186 
Schoorlteenhoogte (tov maaiveld) (m] . 
In .... Ichoorsteendiameter (top) : 
Uit .... schoorsteendiameter (top) : 

25.0 
1. 00 
1.10 

Gem. volume flux over bedrij f suren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgasBen (K) 
Gem .... armte emissie over bedrijfsuren (MWJ • 

0.0000 40300 

13.90000 
21.71136 

335.00 
0.989 

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 81600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiBsie over bedrijfsuren : (kg/ s) 

• • • •••••• Brongegevens van bran . 25 
• • PUNTBRON •• Intern transport 

X-politie van de bran (m) : 182841 
'{-positie van de bran [m] : 428986 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml : 1.5 
In .... schoorsteendiamete r (top) : 29.50 
Uit .... schoorsteendiameter (top) : 30.00 

0.000139000 

Gem. volumetlux over bedrij!suren (Nm3)' 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)' 0.00010 
Temperatuur rookgasaen (KJ : 385.00 
Gem .... armte emiasie over bedrijfsuren (MW) : 0 . 001 
Warmte emissie 1s per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfauren: 31296 
(Bedrijfauren tijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/B) 0 . 0000 42180 

• ••••• • •• Brongegevens van bron 
• • PUNTBRON •• Compact or 

X-poaitle van de bran [m] : 

• • 

Y-poaitie van de bran {m) ; 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]~: 

Inw. schoorsteendiameter (topJ : 
Uitw. sChoorsteendiameter (top) ~ : 

Gem. vOlumeflux over bedrijfsuren 

9V5486.01lROOO7INijm 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

• • 
• • 

• • 0.00010 
385.00 

0.007 
Warmte emissie 15 per uur berekend 8th van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emisllie over bedrijfsuren: (kg/s) 

• ••••• ••• Brongegevens van bron 
• • PUNTBRON •• Bulldozer 

• • 27 

X-pollitie V8n de bron 1m]. : 182687 
Y-positie van de bron lmr : 429487 
Schoorsteenhoogte (tov ma8iveld) lm]: 1.5 
Inw. sChoorsteendiameter (t op) . 29. SO 
Uitw. sChoorsteendiametar (top) . 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree IInelheid over bedrijfsuren (m/s) . 
Tempen.tuur rookgassen no : 
Gem. warmte emillsie over bedrijfsuren (MW) 

0.000022780 

0.05000 
0.00010 

385.00 
0.007 

Wanmte amissie 1s per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emills!e > 0) 
gemiddelde emissi. over bedr!jfsuren: (kg/s) 

• ••• ••••• Brongegevens van bron : 28 
• • PUNTBRON •• Kraan !ltvalscheiding 

X-positie van de bran {m] . 182915 
"i-positie van de bran {ml- . 428795 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (ml : 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) . 30.00 
Gem. volumeflux over bedr!jflluren (Nro3): 
Gem. uittree sn.lhe!d over bedr!jfsuren (m/II) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem . warmte emiss!e over bedr!jflluren (MW) 

• • 
• • 

0.000022780 

0.05000 
0.00010 

385.00 
0.001 

Warmte emillllie ill per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfauren z!jn uren met een emiss!e > 0) 
gemiddelde emiss!e over bedrijfsuren: (kg/s) 

••• • ••••• Brongeqevens van bron : 
•• PUNTBRON •• Zeef installatie " blok 1 

X-positie van de bron Iml ~ : 182672 
"i-positie van de bron ImJ~: 429502 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m] 1.5 
Inw. Schoorllteendiameter (top) : 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 30.00 
Gem. volumeflux over bedrij t suren (Nro3)' 
Gem. u!ttree snelheid over bedr!jfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emiss!. over bedr!j t suren (MW) 

0.000005830 

0.05000 
0.00010 

385.00 
0.007 

Warrnte emissie is per uur berekend ath van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 3240 
(Bedrijfsuren 2!jn uren met een emiss!. > 0) 
gem!ddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

• • ••••••• Brongegevens van bran . 
•• PUNTBRON •• Zeetinstallatie 

X-positie van de bron [1111'- ; 
Y-positie van de bron ImJ D: 
Schoor!lteenhooqte (tov maa1veld) [ml . 
Inw. schoorsteendlameter (top) : 
Ult~ . sChoorsteendiameter (top) C : 

Wik revisievergunning ARN 
Delinitief rappon 
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182672 
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1.5 
29.50 
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Gem. volume flu x over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uit t ree snelheid over bedrijfsu::en (m/s) ; 
Temperatuur rookg3ssen (K) 
Gem. wa~te emiss!e over bedrijfsu:cen (MW) • • 

0.05000 
0.00010 

385.00 
0.006 

warmte amissie is per uur berekend 3th van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 3240 
(Bedrijfsuren 2ijn uren met een emissie » 0) 
gemiddeide emissie over bedrijfsuren: (kg / s) 

• • • • • •••• Brongegavens van bran : 
•• PUNTBRON •• Zeefinstallatie 

31 
blok J 

X-positle van de bron [m] : 182612 
Y-positie van de bran [m] : 429502 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveldl [m] . 1 .5 
lnw. schoorsteendiameter (top) : 29.50 
Vitw. sChoorsteendiameter (top) : 30.00 
Gem. volumeflux Qver bedrijhuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m / s) 
Temperatuur reokgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

• • 

0.000006610 

0 . 05000 
0.00010 

385. 00 
0.001 

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Allntal bedri jfsuren; 3000 
(Bedrij f suren z1jn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren; Ikg/s) 

• ••••••.• Srongegevens van bron 32 
•• BRON PLUS GEBOtJW ., Noodd1esel 

x-positie van de bron [m} ; 182912 
¥-posit1e van de bron [m) ; 428122 
kortste djde gebouw [m) ; 15.0 
langste djde gebouw 1m) 100.0 
Hoogte van het gebouw [m] ' 26.0 
Orientatie gebouw [graden ] 135.0 
'Ccoordinaat van gebouw [m] 182912 
y_coordinaat van gebouw [m) 428122 
Schoors t eenhoogte (tov maaive1d) 1m}' 26.0 
Inw. schoorsteendillmeter (top); 0.90 
Uitw. schoorsteendillmeter (top) ; 1.00 

0.000006610 

Gem . volume flux over bedrijfsuren (Nm3); 5.70000 
Gem . uinree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ; 12.24182 
Temperatuur rookgassen (K) ; 313.00 
Gem. warmte emiss!e over bedrijtsuren IM"~) ; 0.692 
Warmte emiss!e veor deze bron consta~te ingelezen - waarde 
""ntal bedrijfsuren; 4041 
(Bedrijfsuren djn uren met een emiss!e > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (kg/s) 0.000533330 

9V5486.01IROOO7INijm 
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KEMA STACKS VERSl£ 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Stof-identificatie: 

s tart datum/ tl jd : 
dotum/tljd jou r naal bestand: 

Geen percentielen berekend 

FIJN STOF 

4- 2-2010 23 : 01:11 
5-2-2010 2:50:05 

jaargemiddelde is gecorriqeerd voor zeezout met: 
en aantal d.!lggemiddelde overschrijdingen PMIO zijn 
met 6 dOlgen 

4 uq/m3 
gecorriqeerd voor zeezoutbijdrage 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentrat!es van Nederland (GCN) gebruikt: 
Proqnostisc:he berekeningen met referentil.' j"ar: 2012 

Er I s gerekend met qeinterpol eerde achterqrond GCN-waa rden 2010-2015 
versle-ldentificatie van GCN.OLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het Ie j'UH ; versie 11-02-09 van 1.0 
identifiClltie van GCN-data voor het 2e jaar, versie 11-02-09 van 1.0 
identiUcatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 11-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data v~~r het 4e j aar; versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie va n GCN-data voor het 5e j aa r; versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie va n GCN-data voor het 6e j aar; versie 11-02-09 van 1.0 
identif icatie va n GCN-data voor het 1e jaar; versle 11-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 8e jaar; versie 11-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het ge jaar; versie 11-02-09 van 1.0 
identiflcatie van GCN-data voor het 10e jaar; versie 11-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend . 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke me teo 
Oe locatle waarop de meteo is bepaald : 183418 429601 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling i s Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks91\Input\emis.dat 

Doorgerekende ~meteo)periode 

Start datum/t i jd 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/ ti jd: 31-12-200424 : 00 h 

81600 Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 
De windroos: t rekwentie van voorkomen 
loltatie 

van de windaektorenluren, 'lop receptor-

met coordinaten : 183 418 
429608 
gem. windsnel heid, neers lagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sekto r !van-t ot l uren , WI neerslaglmm) FIJN STOF 

1 (-15- 15) : 4282.0 ,. , 3.2 258 . 10 24 . 5 
2 I 15- 4 5) : 5150.0 5 . , 3.5 229.30 25.8 
3 I 95- 15) : 1113.0 8 . 1 3. , 118.10 28.1 , I 15-105) : 4568.0 5 . 2 3.1 211.10 31 . 9 
5 (105-135) : 5 44 6.0 •. 2 3.0 340.00 30.2 

• (135-165) : 598 4 .0 ' .8 3.1 506 . 50 28 . 1 , (165-195) : 9373.0 10.1 3. , 885.00 24. 3 
8 (195-225) : 13140.0 15.0 '-' 1214.00 23 . 5 , (225-255) : 12 452.0 14 .2 5.1 1442.00 23.1 

10 ~255-285) : 8941.0 10.2 , . 1 12 40.30 21.1 
11 (285-315) : 6161.0 '-' 3.' 130.20 20 . 6 
12 (315-345) : 4984.0 5 . , 3.' 434.50 21. 0 
gemiddeld/som : 87600.0 , .0 77 44 .10 24.1 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad : . 5.0 . 
breedtegraad: r . 52 . 0 
Bodemvochtigheid-indexD: 1. 00 
Al bedo (bodemweerkaat s ing scoefficient) • 0.20 • 

Aanta l receptorpunten 
Terreinruwheid receptor 

Wlk revisievergunning ARN 
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Terreinruwheld fro] op metealokatie windrichtingsafhankeli jk genomen 
Hoogte berekende coneentraties 1m] . 1.S 

Gemlddelde ve i d"' .. arde coneentratie t ug/m3 ] ; 20.67159 lincl . teezoutcorrectie) 
hooq,te gem. concentrat1ewaarde i n het grid; 25.78540 {incl. zeezout correct ie) 
Hoogs te uurwaa rde coneentratie 1n t ijdreeks : 412.56983 

Coordinaten lx, y ) . 182953 , 429082 
Oat um/tijd Iyy . mm,dd,hh)· 2002 4 17 19 

Aantal bronne" 26 

•• • •••. •. BIongegevens van br on 1 
•• PUNTBRON -, Ops lag granulaten 

X-poli tie van de bron {m] . 1B2978 
'(-positie van de b r on {m] : 429107 
SchooIsteenhoogte (tov maaiveld) [m] . 1.5 
Inw. sChoorsteend i amete r (top) : 29.50 
Uitw . SC:hoCIsteend iameter (top) : 30.00 
Gem. volumeflu x over bedrijfsuren (~m3) 

Gem. uittree snel heid over bedrijfsuren (m/I ) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte amissie over bedrij fsuren (MW) 

• • 

0.05000 
0.00008 

285 . 00 
0.000 

Warmt e emissie i s per uur be r e kend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsure n : 87600 
(Bedrijfluren zijn uren met een emislie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedri jfsuren: (kg /s ) 

• •• • •••• • Srongegevens van bron : 2 
•• PUNTBRON •• Oversl ag granulaten 

x-positie van de bron [mJ : 182978 
Y-politie van de bron [mJ : 429101 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJ : 1.5 
Inw. schoorltee ndiameter (top) : 29.50 
Uitw . schoorsteendiameter (tOp) : 30.00 

0.000000080 

Gem. volumefiu x over bedrijfsuren (Nm3) ' 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijtsuren (m/s) ' 0 . 00008 
Temperatuur rookgassen (K) . 285.00 
Gem. wa rmte emissie over bedr lj f suren (MW) • 0 . 000 
Warmte emlss1e i s per uur berekend ath van bu lten1uchttemp 
Aanta1 bedrijfsuren : 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemidde1de emissie over bedrij f suren: (kg/s) 0.000000 44 0 

••••••••• Brongegeve ns van bron 
•• PUNTBRON • • Ops 1&g PHK 

• • J 

X-posit1e van de b r on [ml : 182918 
'i - positie van de bron [m) : 429107 
Schoor steenhoogte ( t ov maaive1d ) I PI} . 1.5 
Inw. schoorstee nd i ameter (tOp) : 29.50 
Ui tw. Ichoor s teendiamete r (top) ! 30.00 
Gem. volumef 1Ux over bedrijfluren (~m3) ' 

Gem. ui ttree snelheid over bedrijtsuren (m/s) 
Temperatuur roekgassen (K) 
Gem. warmte emissle ever bedrijfsuren (MW) 

0 . 05000 
0.00008 

285.00 
0 . 000 

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 81600 
(Bedrijfsuren zi jn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfluren! (kg/s) 

••• •••••• Srongegevens van bron 
• . PUNTBRON •• Overs lag PHK 

X-positie van de bren tm) : 
Y-positie van de bron 1m] ! 
Schoor s t eenhoogte (tov maaiveld) 1m] 

9V5486.01/ROOO7INijm 
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lnw. schoorsteendiameter (top) . 29.50 
Ui tw . sChoorsteendiamet.er (top) )0.00 
Gem. volume!lux over beddjf.suren (NmJ) ' 0 . 05000 
Gem. uittIee snelheid evel: bedrijfsuren (m/s): 0.00008 
Temper atuur cookqassen (Xl : 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 
Warmte ellL1ss!e is per !,Iue berekend ath van buitenluchttemp 
Aantal beddjfsuren: 31296 
tBedrijfsuren zijn uren met een emiss!e > 0) 
qemiddelde emissie over bedrij f suren : (kg/a) 0 . 000000440 

••• • •• • •• Brongegevens van bron 
•• PUNTBRON ,. Opslag metaal 

. 
• 

, 
X-posit!e vln de bran {m] . 182978 
Y-p<lsitie Voln de bran {m] : 429107 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [11'1] : 1.5 
lnw. schoorst.eendiameter (top) : 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (1'1113): 0.05000 
Gem . uittree snelheid over beddjfsuren (m/s)' 0.00008 
Tempera.tuur rookgassen (tt) . 285.00 
Gem. warmte emlssie over bedrlj f suren (MW) : 0.000 
warmte emiss1e 1s per uur berekend 8th van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie » 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000000030 

• 0 •• 0 0 • • • Brongegevens van bran : 6 
o . PUNTBRON •• Overs lag metaal 

X-positie van de bron [ml : 182978 
Y-positie van de bron [mI . : 429107 
Schoorsteenhoogte [tov maaiveld) [m} : 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) . 29.50 
Uitw. sChoorsteendiameter [top) : 30.00 
Gem . volumetlux over bedrijfsuren [Nm3} 
Gem. uittree snelheid over bedrijtsu r en [m/s} 
Temperatuur rookgassen (K) 

Gem. warmte emiesie over bedrijfsuren (MW) • • 

0.05000 
0.00008 

285 . 00 
0.000 

Warmte emissie is per uur berekend ath van buitenluchttemp 
Aontol beddjfsuren: 31296 
(Beddj f suren z1jn uren met een emissie » 0) 
gemiddelde emieeie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000000240 

• • • • • • •• • Brongegevens van bron : 7 
• • PUNTBRON •• Opslag houtatval 

X-posi t ie van de bron [m] : : 
Y-positie van de bron (m]: : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveldl 
Inw . schoorsteendia.meter (t Op) : 
Uitw. schoorsteendlameter ( t op) : 
Temperatuur rookgassen (K) 

[mJ ' : 

182978 
429107 

'-' 
29 . 50 
30 . 00 

• • 285.00 
Wa.rmte emissie is per uur berekend ath va.n buitenluchtt emp 
Aonta.l bedrljtsuren: 0 
(Bedrij f suren zijn uren met een emlssle > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/5) 

• • • • • • • •• Brongegevens van bron : 8 
• • PUNTBRON •• Oversl ag houta t val 

X-positle van de bron [mJ . : 
Y- posit i e van de bron [m): : 
Schoorst eenhoogte (tov ma.aiveld) [mJ G: 
rnw. schoorsteendiameter ( t op) .... : 
Ui t w. schoorsteend.1i1meter ( t op) : 

Wlk revisievergunning ARN 
Definitief rapporj 
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Gem. volumeflux over bedrljfsuren (~mJ) 

Gem. wittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 
temper~tuur rookgassen (K) • • 

Gem. warmte emissie Qver bedrijfsuren (MW) • • 

o. O~OOO 
0.00008 

285.00 
0.000 

warmte eml,sie 1s per uur berekend ath van buitenlucnttemp 
"anta.l bedr 1 j t suren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met ear. emissie > 0) 
gemiddelde emi$Sie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000220 

•• • • •• • •• Brongegevens van bron '3 
" PUNTSRON •• Ops lag gips 

X-posit Ie van de bran [mr: 182978 
Y-pcsitie van de bran Iml_ : 429107 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveldl Im)- ' 1.5 
lnw. schoorsteendiameter (top) : 29.50 
Uitw. sc:noorsteendiameter (top) ; )0.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (t>mJ) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren Im/sl 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emlssie over bedrij f su!en IMW) 

• • 

0.05000 
0.00009 

285.00 
0.000 

Warmte emi5sie 15 per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijf5uren: 87600 
(Bedrijhuren zljn uren met een emissie > 0) 
gelrliddelde emissie over bedrijfsuren; (kg/s) 0.000000190 

•••••• • •• Brongegevens van bron 
• • PVNTBRON • • OVe!slag gips 

• • 

X-positie van de bron {III] : 182978 
'i-podtie van de bron {m] : 429107 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] . 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top): 29.50 
Uitw. sChoorsteendiameter {topl : 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijisuren (Nm3): 0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 0.00008 
Tempe ratuur rookgassen {KI : 285.00 
Gem. warmte emisde over bedrij f suren (MW) : 0.000 
Warmte emissie is per uur be!ekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijtsuren: 31296 
{Bedrijtsuren zijn uren met een emissie > 01 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000530 

••••••••• Brongegevens van bron : 11 
•• PVNTBRON • • Opslag slakken 

X-positie van de bran [ml : 182978 
'i-posit!e van de bron [ml : 429107 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveldl Iml : 1.5 
Inw. echooreteendiameter (top) : 29.50 
Uitw. echooreteendiameter (top) : 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 0.05000 
Gem. uittrea snelheid over bedrijfsuren (m/5) : 0.00008 
Temperatuur rookgaesen (K) : 285.00 
Gem. warmte em1esie over bedrijfsure!\ (MW) : 0.000 
Warmte emiss!e is per uur berekend ath van buitenluchttemp 
AanUl bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000023890 

• •••••• • • Brongegevens van bron 12 
•• PUNTBRON •• Overslag slakken 

X-positi. van de bron 1m) : 
'f-positie van de bron [ml : 
Schoorsteenhoogte (t ov maaiveld) [m) 
Inw. echoorsteendiameter (top): 

9V5486.0 1/ROOO7/Nijm 
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Uitw. schoorsteendiameter ( t op) ; 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emlssie over bedrijf,uren (MW) • • 

0.05000 
0.00008 

285.00 
0 . 000 

Warmte emi,sie is pe~ uur berekend ath van buitenluchttemp 
Aantal bedrijtsuren: 31296 
(8edrijf,uren ~ijn uren met een emi,sie > 0) 
qemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg / s) 

•• •• • •• • • Brongegeven, van bron 
•• PUNTBRON •• Zeven ,lakken 

13 
b10k 1 

X-positie van de bron [m] , . 182979 
'i-po,itie van de bron {m] : 429107 
Schoorsteenhooqte (tov maaiveld) {m] . 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 29.50 
01tw. schoorsteendillmeter (tOp) . 30.00 

0.000114400 

Gem. volumetlux over bedrij f suren (Nm3)' 0.05000 
Gem. uittree sne1heid over bedrijtsuren (m/,)· 0.00008 
Temperatuur rookga,sen (K) . 285 . 00 
Gem . warmte emlssie over bedrijfsuren (MW) : 0 . 000 
Warmte emis,i", is per uur berekend ath van buitenluchttemp 
Aant al bedrijtsuren: 3240 
(Bedrij f ,uren ~ijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over beddjfsuren; (kg/s) 0 . 000216900 

• •• •••• • • Brongegevens van bron 14 
•• PUNTBRON •• Zeven alakken b10k 2 

X-po,itie van de bron (m] : 182978 
'i-positie van de bron (rn l . 429107 
Schoor,teenhooqte (tov IMaiveld) (m] . 1.5 
Inw. ,choorsteendlameter (top) . 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (tOp) . 30.00 
Gem. volumetlux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/,) : 
Temperatuur rookgassen (K) : 
Gem. wa~mte emissie over bedrij f ,uren (MW) 

0.05000 
0.00008 

2B5.00 
o . 000 

Warmte emissie 1s per uur berekend 8fh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 3240 
(Bedrijf,u~en zijn uren met een emis,ie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

• ••••• • • • Brongegevens van bron 
•• PUNTBRON •• Zeven slakken 

• • 

blok 3 

X- positi ... vlln de bran [ml . : 182978 
'i-po,itle van de bron (m): : 429107 
Schoor steenhoogte (tov maaiveld) [m[ 1 . 5 
Inw. scl'loorsteendlameter (top) ' 29 . 50 
Ui t w. schoorsteendiameter ( t op) . 30 . 00 
Gem. volumetlux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedr1jfsuren (m/I) 
Temperatuur raokga,sen (K) 
Gem. warmte em!ss!e over bedrljfsuren (MW) 

• • 

0.000216900 

0.05000 
0.00008 

285.00 
0.001 

Wannte emi,sie is per uur berekend ath van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 3120 
(Bedrijfsuren %ijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

••••••••• Brongeqevens van bron 16 
•. PUNTBRON •• Schoors t een 1 

X-positie van de bron (m) : 
'i-positie van de bron 1m} : 
Schoorsteenhooqte (tov maaiveld) 1m] 

Wik revisievergunning ARN 
Definitief rappelr1 

183152 
428722 

: 80.0 

· 86.5· 
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ccc 
9 • 9 -
ccc 

.O"AL " .... o .. u •• 

9V5486.01/ROOO7INijrn 

1 maart 2010 



000 
- p . 0 ~ 

000 

.01'.L HAf.OIlUNa 

In ... schoorsteendiameter (top) : 1.80 
Uit. ..... schoorsteendiameter (top) : 1.90 
Gem. vOlume f lux over bedrijhuren (t\m3): 18.10000 
Gem. \,Iittree snelheid over bedri jfsuren Im!s) : 10.94285 
Temperatuur rook<;lassen (K) . 420.00 
Gem. warmte em.1ssie over bedrijfsuren (MW) : 3. 4 11 
Wa rmte emissie is per uur be r ekend afh van buitenluc:httemp 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsurf~n : (kg/s) 0 . 000018100 

•••••• • •• Brongegevens van bran 
• , PUNTBRON •• SC:hoc rsteen 2 

X- positie van de brcn [ml : 
¥-pos ltie van de bran [11'1] : 

• • 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [11'1) • 
In ... schoorsteendiameter (top) : 
Ui t ... schoorsteendiameter (t Op) : 

17 

183152 
428122 

80.0 
2.50 
2.60 

Gem. volumeflux over bedrij f suren (NmJ) • • 

Gem. uittree snelheid over bedrijtsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem . warmte emissie over bedrijfsure~ (MW) 

• 

· • 

40.30000 
12.26966 

408.00 
6 . 926 

Warnte emissie is per uur be::ekend ath van buitenluchttemp 
Aantal bedrijhuren: 81600 
(Bedrijfsuren zijn u::en met een emissie > 0) 
qemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

••••••••• Brongegevens V<ln b::on . 18 
• • BRON PLUS G£BOUW ,. Compost er ingsinsta11atie 

X-posit. le van de bron [m) : 
Y-posit.ie van de bron [m) : 
ko rt.st.e zi jde gebouw 1m) : 
langst.e z!jde gebouw [m] . 
Hoogte van het gebouw [mI· : 

182826 
428893 

10.0 
100.0 
10.0 

Or!entat.!e ge bouw (graden]: 45.0 
x..,coo::d!naat van gebouw (m]': 182826 
y_coordinaat. van gebouw (m], : 428893 
Schoorsteenhoogt.e (t.ov milil l veld) (m) : 30.0 
I nw. IIchoorst.eendiamet.e:: (t.op) : 
Ult.w. schoont.eendiameter (t.op) : 

1.10 
1.20 

Gem. volumeflux ove r bedr!jfsu::en (Nm3) · • 
Gem. ulttree snelheld ove:: bedrljtsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

• • 
• • 

0.0000 40300 

23.61000 
30 .48617 

335.00 
1.679 

Warnte em!ss!. is per uur berekend ath van buiten1uchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 81600 
(Bedr!jfsuren z!jn uren met een emissle > 0) 
gemiddelde em!ss!e over bedrijfsu::en: (kq/s) 

••••••••• Brongegevens van bran . 19 
• • PUNTBRON •• Intern tra nsport 

x-pos ttte van de bron 1m) : 1828 47 
Y-posl t.ie van de bron [m) : 428986 
Schoorsteenhoogte (t.ov maaiveld) 1m). ' 1.5 
Inw. sChoorst.eendiamete r (top) : 29 . 50 
Uit w. schoout.eendiameter (top) : 30.00 

0.000118000 

Gem. volumetlUK over bed::1jfsuren l"m3): 0.05000 
Gem. uit.t.ne sne lheid over bedrijfsuren (m/s): 0.00010 
Temperatuur r ookgassen (K) : 38S. 00 
Gem. wa r mte em!ssie over bedr1jfsuren (MW) • 0.007 
Warmt.e emi ssle i s per uur berekend a t h van buiten1uchttemp 
Aantal bedrljtsuren: 31296 
(Bedr1 j fsure n zij n uren met een emiss1e > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijtsuren: (kg/s) 0.0000 42780 
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••••••••• Brongegevens viln bron 
•• PUNTBRON •• Compactor 

20 

X-pos itie van de bron {m] . 182102 
Y-posit:ie van de bron {m] : 429502 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) {m] : 1.5 
Inw. sChoorsteendiameter (tOp) . 29.50 
Uitw. sChoorsteendiamete::- (top) . 30.00 
Gem. volumetlux over bedrijfsu::-en (Nm3): 0 . 05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ' 0 . 00010 
Temperatuur rookgas:!!en (K) 385.00 
Gem. warmte emissie over bedri jfsuren (MW) : 0.001 
Warmte emiS8ie voor deze bron con stante ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 4622 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emiss!e > 0) 
gemiddelde emiss!e over bedrijfsuren: (kg/II) 0.000023100 

••••••••• Brongegevens van bran 
•• PUNTBRON •• Bulldozer 

• • 21 

X-positie van de bran (m] : 182681 
Y-positie van de bron [m1· ; 429481 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveldl Em) : 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 29.50 
Uitw . schoorsteendiameter {top) 30.00 
Gem. volume flux over bedrijfsuren 0';m3): 0 . 05000 
Gem. ui ttree snelheid over bedrijhuren (m/s): 0.00010 
Temperatuur rookgassen (K) : 385.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (HW) . 0.007 
Warmte emissie voor deze bron constante ingelezen - waarde 
PLantal bedrijfsuren: 4702 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emi88ie ). 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/S) 0.000023100 

••••• • ••• Srongegevens van bron . 22 
•• PUNTBRO~ •• Kraan atvaischeiding 

X-positie van de bron (m): : 182915 
Y-positie van de bron (m)[ : 428195 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveid) (m] : 1 . 5 
Inw. sChoorsteendiameter (t op) : 29 . 50 
Uitw. schoor.teendiameter (top) : 30.00 
Gem. volumetlux over bedrij f suren fNm3): 0.05000 
Gem. uittree snelheld over bedrijfsuren (m/s): 0.00010 
Temperatuur rookgassen (K) : 385.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.007 
Warmte amissi. is per uur berekend ath vlln buitenluchttemp 
Aantal bedrijtsuren: 31296 
(8edrijfsuren zijn uren met een emissie ). 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (Itg/S) 0 . 000005830 

• • ••••••• Brongeqevens van bron : 23 
• • PUNTBRON •• Zeefinstallatie blok 1 

X-positie Viln de bron [m]: 182978 
'i-positie van de bron [m]· : 429107 
Schoorsteanhoogte (tov maaiveld) [m] : 1.5 
Inw. sChoorstaendiameter (top) : 29.50 
Uitw. sChoorsteendiameter (top) : 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren fm/s) : 
Temperatuur rook gas sen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijtsuren (MW) • 

0.05000 
0.00010 

385.00 
0 . 007 

Warmte emi$sie is per uur bereltend ath van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: ]240 
(Bedrijtsuren zijn uran met ean amissie ). 0) 
gemiddelde emissie over bedrijtsuren: (kg/s) 

Wlk revisievergunning ARN 

Definltiel rapport · 86.7 · 
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• ••••• • •• Srongegevens van bron ; 24 
•• PUNTBRON •• Zeetinstallatie blok 2 

X-positi. van de bron {ml : 182918 
Y-positle Voln de Inon [ml . 429 101 
Schoorsteenhoogte (tov lfIaaiveld) {m) 1.5 
low. ,chOofs teendiameter (top) , 29. SO 
Uitw. schoonteendiameter (toP) 30.00 
Gem. volume flux over bedrij!suren (Nml); 
Gem. uittree snelheid over beddjfsutcen (11'1/9) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte eml:!!sie over bedrijfsuren (MW) • • 

0.05000 
0.00010 

385.00 
0.006 

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp 
l'Iantill bedrij!suren; 3240 
(Bedrijhuren zijn uren met een eml,sie :> 0) 
gemlddelde emi,sie over bedrijfsuren: (kg/5) 

••• • • •• • • Brongegevens van bron . 25 
.• PUNTBRON - . Zeefinstallatie blok 3 

X-positie van de bron [m] : 182918 
'i-positie viln de bron [mJ. : 429107 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveldl 1m! : 1 . S 
In ... schoorsteendiameter (topl. · 29.50 
Vitw. schoorsteendiameter (topl.: lO.OO 

0.000006670 

Gem. volullleflulC ove r bedrijfsure:l (I'm3) : 0.05000 
Celli. uittr •• snelheid over bedrijfsuren ("'/5): 0.00010 
Temperatuur rookgassen [K) : 385 . 00 
Gem. "armte emiss!. over beddjfsuren (MWJ : 0.001' 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluc:httemp 
"",ntill bedrijhuren: 3000 
(Bedrijfsuren %1jn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde em!ss!e over bedrijfllUren: (kg/s) 0.000006670 

••• •••• • • Brongegevens van bran 
• , BRON PLUS GEBOUW ., Nooddiesel 

• • 26 

X-positle van de bran 1m] 182972 
'i-positie van de bron [m]1 428722 
kortste zijde gebouw 1m] : 15.0 
langste zi jde qebouw 1m] 100.0 
Hooqte van het gebouw (m] ' 26.0 
Orientatie gebouw Iqraden] ' 135.0 
x..-coordinaat van gehouw (m] ' 182912 
y_coordinaat van gebouw 1m] : 428122 
Schoorsteenhoogte {tov maaiveldl 1m] : 26.0 
!nw. schoorsteendiameter (topl_ : 0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top).' 1.00 
Gem. volumetluK over bedrijfsuren INm3): 5 . 10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsure:'l (m/s) : 12 . 24182 
Temperatuur rookgassen (Kl . 313.00 
Gem. warmte em!ss!e over bedrijfsure:'l (MWI . 0.692 
Warmte em!ss!e voor deze bron constante ingelezen - waarde 
Aanul bedrijfsuren: 4153 
(Bedrijtsuren z1jn uren met een emissie > 0) 
qemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kq/s) 0.000533300 
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K€MA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Stof-identificatie: LOOD 

start datum/tijd: 
datum/tijd journall bestand: 

26-1-2010 16:28:07 
26-1-2010 16:34:53 

Geen percentielen berekend 

AIleen bran Inen) -bi jdragen berekend! 

Meteo Schlphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald' 183478 429607 
Vaor neerslag bewol klnq en zoninstralinq 1, Eindhoven georuikt 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks91\Input\emis.dat 

Ooorgerekende \meteo)periode 
Start datum/tijd' 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-200 4 24:00 h 

. 87672 

ccc 
p . 9 -
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Alntal metea-uren waarmee gerekend is 
De windroos: frekwentle van voorkamen 
lokatie 

van de windsektoren{uren . ') op receptor-

42960B 
gem. windsnelheld, neers1agsom 
sektor(v.!In-tot) uren , 

1 (-IS- 15) : 42B6.0 
2 I 15- 45) : 5112.0 
3 (45-15): 1120.0 

• I 15-105) : 456B.O 
5 (105-135) : 54H.0 
6 (135-165) : 5984.0 
7 (165-195) : 9386.0 
8 (195-225) , 13141.0 
9 (225-255) : 12 454.0 

10 (255-285) , 8943.0 
11 (285-315) : 6169.0 
12 (315-345) : 4991.0 
gemidde1d/som: 81612.0 

lengtegraad: : 5.0 
breedtegraad: : 52.0 

•. 9 
5 . 9 
8.1 
5 . 2 
6.2 
6.8 

10.1 
15.0 
14 .2 
10.2 
7.0 
5 . 7 

ws neerslag(mm) 

3.2 258.10 
3.5 229.30 
J.9 118.10 
3.1 211.10 
3.0 340.00 
J .1 506.50 
3.9 BB6.80 
• . 7 1214. 00 
5.1 1443.50 
4.l 1245.40 
J.6 130.20 
3.' 43 4.50 
•. 0 1144.10 

Bodemvochtigheid-index . 1.00 
Albedo (bodemweerkaatslngscoefflcient) 0.20 

Aantal receptorpunten 1681 
Terreinruwheid receptor gebied {I'll , 0.3106 

met coordinaten: 

LOOD 

Terreinruwheid (ml op meteo1okatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Haogte berekende concentraties (mp: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratle (ug/m3) : 
hoogste gem. concentratlewaarde in het grid : 
Hoogste uurwaarde cancentratie in tijdreeks : 

Coordinaten \x,y) : 182428, 428032 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)' 1996 6 25 16 

"antal bronnen • • 

••••••••• Brongegevens van bron 
•• P(]NTBRON •• Schoorsteen 1 

X-positie V.!ln de bron (1'1)[: 

Y-positie van de bron (m]:I: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] 
Inw. schoorsteendiameter (t op) , 
Uitw. schoorsteendiameter (tap) ~ : 

WIk revisievergunning ARN 
Definitief rapport 

2 

1 

183152 
428122 

80.0 
l. 80 
1. 90 
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0.00001 
0.00006 
0.00 488 

183478 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) • 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ; 
Temperatuur rookqassen (K) 
Gem. warmte emiss!e over bedrij f suren (MW) 

• 
• • 

18.10000 
10.94285 

420 . 00 
3.411 

Warmte emissi. is per uu r berekend afh van buitenluchttemp 
Aaotal bedrijfsuren: 87612 
(Sedrijfsuren zijn uren met eeM emissie > 0) 
gemiddelde emiss!e over bedrij f suren: (kg/s) 

• •••••••• Brongeqevens van bran 2 
•• PUNTBRON •• Schoorsteen 2 

X-posi t Ie van de bron {ml : 
'i-positie van de bran tml : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) : 
lnw. schoorsteendlameter (top) : 
Uitw. sChoorsteendiameter (top) : 

183152 
428122 

80 . 0 
2.50 
2.60 

Gem. volumetlux over bedrijfsuren (Nm3) • • 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) . 
Temperatuur rookqassen (K) • • 

Gem. warmta emissie over bedrijfsuren (1"1'11) • 

0.000000480 

40.30000 
12.26966 

408.00 
6.927 

warmte emissie is per uur bereker.d ath van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 8?6?2 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
qemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kghn 
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Bijlage 3.2 
Depositieberekeningen 
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Notitie ROYAL HAIIlONING 

",A'KONING NEOERLAND • • V . 

Aan 
Van 
Datum 
Kopie 

Onze referentie 

Betrett 

Inleiding 

· ARN BV 
· M. Jochems (Royal Haskonlng) 
: 9 februari 2010 
· A. Berends, B. Possen, P. Stofmeel, V. Bessellnk 

(Royal Haskonlng) 
· 9V5486.01INOOO1INijm 

: Oepositieonderzoek revisievergunning ARN BV 

ARN B.V. (verder: ARN) is aen inrichling beslemd voor de verbranding, velWerking en op- en 
overslag van atvalstromen. 

De vigerende milieuvergunningen van AAN zlj" verouderd. Bevoegd gezag (Provlncie 
Gelderland) heart ARN derhalve verzochl aen nieuwe revisievergunning 'Iocr de gahele inrichling 
aan Ie vragen, Het doel van deze aanvraag is het ve!i(rijgen van aen 'Iocr de gehele inMchling 
omvattende revisievergunning in het kader van de Wet MiUeubeheer (Wm) en de Waterwet. 
Daamaast is ARN voomemens een vergistingsinstaitatie inclusief warmtekrachtkoppellng (WKK) 
en nageschakelde composteringsinstaitalie (verder: vergistingsinslallatie) in gebruik Ie nemen in 
het jaar 2012. 

Ten gevolge van de activiteiten van AAN treden emlssies op naar de lucht. In het kader van de 
aanvraag Wm-revlslevergunnlng dienen deze emissies en de effecten daarvan op de 
(Ieef)omgeving inzichtelijk worden gemaakt. 

Nabij AAN zijn een aantai naluurgebieden gelegen die deel uilmaken van het Europees 
ecologisch netwerk Natura 2000. De emlss!es afkomstig van ARN en in de voorgenomen 
vergistingslnstallatie kunnen Invloed hebben op deze natuurgebieden in de vorm van depositie. 
Nab!J ARN BV zijn de volgende natuurgebleden gelegen die deel uitmaken van het Europese 
netwerk Natura 2000, te welen: 

• Uiterwaarden Waal (ca. 1,5 km van ARN); 
• Gelderse Poort (ca. 13 kilometer van AAN). 

In onderhavlge notitie is de vermeslende en verzurende depositle op deze natuurgebieden 
bepaald door mlcklel van verspreidingsberekeningen. Vervolgens zijn de resultaten omgezet In 
depositlecontouren en weergegeven op een lopograflsche kaart van de omgevlng. 

Uitgangspunten 

Aigemeen 

De depositie is In kaart gebracht voar het Jaar 2012. 0 11 Is nametijk het jaar dal de 
vergistingsinstallatie van ARN BV gerealiseerd zai zijn, waardoor vanaf 2012 de hoogste 
depositie word! verwacht. Om de depositie op de natuurgebieden te kunnen bepa/en dien! 
attereerst een inschatting gemaakt Ie worden van de emissies van de nieuw Ie realiseren 
installaties op het terreln en de daaruit voortkomende verkeersbewegingen. 

MILIEU 
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Om de depositie in de omgeving ta berekenen en om de immissie te kunnen baparsn is gebruik 
gemaakt van het Nieuw Nationaal Model zoals loegepast in rekenprogramma Stacks (versie 9.1. 
update junl 2009). Voor de algemene uitgangspunten word! vsrwazen het rapport 
'Luchtkwalileitsonderzoek revislevergunning ARN BV' van Royal Haskoning' . Stacks kan voor 
deposit Is nlet rekenen met gebouwinvloed, daarom is gebouwinvloed niet meegenomen in de 
berekeningen. Omdat de grootte van het rekengrid beperkt is, zijo er ook berekeningen 
uitgevoerd met een verschoven grid. De oorsprong van dit verschoven grid is: 180978.427107. 
Resultaten van deze twae grids zijo verwerkt lot een figuur. 
De invoerparameters voor de verschillende componenten (NO., NHJ en 802) zljn beschreven in 
onderstaande paragrafen. Een volledig overzicht van de emissiebronnen per situalie inclusief de 
locaties is bljgevoegd als bijlage 1. 

Stikstofoxlden (NO,!) 
De Invoerparameters voor NO. zijn direct overgenomen uit het rapport 'Luchtkwaliteitsonderzoek 
revisievergunning ARN' van Royal Haskonlng ' . 

Ammonlak (NHa) 
Emissie van NH3 vindt plaats via de IBT-installatie, de vergisting- en composteringsinstallatie en 
via de verbrandingsgassen van de verbruikte diesel. De emlssievracht van de 1ST -installatie is 
gerelateerd aan de vergunde emissie voor NH3. Deze vergunde emissie voor NH3 bedraagt 5 
mglm3. De emissievracht van de compostering is gerelaleerd aan de hoeveelheid te velWerken 
gft (70.000 Ion per jaar). Op basis van deze emissie-regels en het (worst-case) afgasdebiet 
(85.000 m3/uur) is het mogelijk de emissies Ie bepalen. De resultaten hiervan zlin Ie 
weergegeven in tabel1 en 2. 

label 2 

Insteltatle 

Va'I}ISling' an 

""" 

NH 

23.61 

slnstaJtati. 

Emlulevraeht k 

70.000 ,,' 0,22 

In de siluatie na realisatie van de vergistingsinstallatie verandert niets aan de IBT-installatie, 
enkel de proceslucht uit deze installatle wordt door de verglsting- en composterlngslnstallatie 
gevoerd. De hoeveelheid NH3 zal hlerdoor niet wijzigen en in de situalie na realisatie zal dan ook 
een emissiepunt aanwezig zijn met de emissievrachlen uil label 1 en 2 bij elkaar opgeleld. 

Er is voor de berekening van de emissievrachl voor mobiele apparatuur gebruik gemaakt van de 
Emissieregistratie3. Hierin Is voor mobiele werktulgen de emlssie van verschillende stoffen 
opgenomen per kilogram brandstof. Tevens is de maximale dichlheid van diesel gebruikt zoals 
die is opgenomen in de 'Richtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en 

, luchtkwalileitsonden09k IsvislsYSlgunning ARN BV, Royat HaSkoning. 9V5486.01/ROOO11NIjrn. 5 februarl2010 

' Milleuanalyse ve/gisten GR·atvaJ, IVAM, februarl2008 

' Methoden VOOI' de berelolenlng van de emissies door mobiele brooneo in Nederland, http://www.&missisregistratie.nI. 

november 2008 

91ebruari 2010 9V5486.01INOOO1/Nljm 2129 
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tot wijziging van Aichtlijn 931121EEG'" van 845 kg/mJ
. Resultaten zijn weergegeven in tabellan 3 

en 4. 

Verbrulk Kental Eml •• levrachl 

14 

Emlulevrachl 

Voor de opwerkinstaliatie van de slakken is ar vanuit gegaan da! deze diesel aangedreven is. Er 
is geen brandstofverbruik bekend, dus word! op basis van de NO. emissie verhoudingsgewijs 
bepaald hoaveel de NH3 emissie bedraagt. Er is hiervoor aansluiting gezocht bij het 
eerdergenoemde tuchtkwaliteitsonderzoek ' waarin aen NO. emissie van 0,24 kgluur voor aen 
mabiele break· en zeefinslallalie is bepaatd, terwijl deze voor intern transport 1,843 kg/uur 
bedraagt. Verhoudingsgewijs resutteert dit in aen NH3 emissie voor de mabiele break- en 
zeefinstallatie van 5,5 x 10's kgluur. 

ZwaveldiQxide (S02) 
Emissie van S02 vindt ptaats via de stortgasmotoren, via de schoorstenen van de twee 
verbrandingslljnen en via de verbrandingsgassen van de verbruikte diesel. De emissievrachten 
van de stortgasmotoren en de schoorstenen zijn weergegeven in tabellen 5 en 6. 

Er zijn geen directe emissiekentalien beschikbaar voor de hoeveelheid S02 afkomslig uit mobiele 
apparatuur. De maximale concentratie van zwavel in diesel is echler opgenomen in de 'Aichtlijn 
betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Aichtlijn 

• RlchU!jn 981701EG betraHenda de kwaJitelt van benzine en van dleselbrandstof an lot wijzlging van Rlchllijn 93,1 12/EEG, 13 

oI<lober 1998 
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931121EEG,5 en bedraagt 350 mglkg, Samen met de maximale dichtheid van diesel (845 kg/m'J 
resulteert dit in een concentralie van 0,296 9 zwavelll . Er wordt aangenomen dar drt zwavat als 
elementalr zwavel aanwezig Is. Helgeen betakenl da! sr nog een omrekening naar 802 is 
ultgevoerd. Het uiteindeUjke (worst-case) emissiekental lloor S02 bedraagt 0,591 gil . De 
resultaten lloor de mabiels bronnan zij" weergegeven in tabellan 7 en 8 . 

Emlulevrachl 

; 

Verbrulk Kental Emlssieduur 

Voor de opwerkinstallatie van de slakken is sr vanult gagaan da! deze diesel aangedreven is. Er 
is geen brandstofverbrulk bekend, dus word! op basis van de 802 emissie verhoudingsgewijs 
bepaald hooveel de S~ emlsSie bedraagt. Er is hiervoor aansluiting gezocht bij het 
eerdergenoemde luchtkwaliteitsonderzoek ' waarin een 802 emissle van 0.24 kgluurvoor een 
mabiele breek· en zeefinstallatie is bepaald, terwijl deze voor intern lransport 1,843 kgluur 
bedraagt. VerhOUdingsgew~s resulleert dit in een NH3 emissie voor de mobiele breek· en 
zeefinslallatie van 3 ,8 x 10' kgluur. 

Aesultaten 

In figuren 1 en 2 zijn de contouren van de totale deposiliebijdrage van N02 weergegeven in de 
omgeving van ARN BV. Deze waarden zljn hlerbij weergegeven in mol N02l'ha/jaar. In de figuren 
3 en 4 zijn vervolgens de contouren van de tolale depositiebijdragen van NH3 weergegeven in 
mol NH;lha/jaar. In de figuren 5 en 6 is de stikstofdepositie (N02 en NH3) gesommeerd en een 
totale N-contour weergegeven. Ten slotte zijn in figuren 7 en 8 de contouren van de totale 
depositiebijdragen van 802 weergegeven in de omgeving van AAN BV. Deze waarden zijn 
weergegeven in mol 8~a/jaar . 

• Richtlijn 98170iEG betreffende de kwalitelt van benzine en van dleseIb(andslol en 101 wljziglng van Aictltlijfl931121EEG, 13 

oktober 1998 
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9 lebruari 2010 

-
000 
o e D 
000 

ROYAL HA'KONI '-' 

ND! deposltlecontouren van ARN In mollhaljaar op de Nalur. ~.bl.den In de .utonoma 

,lluatl • • Hlerin zll" de volgende contour," weergege ... en (van bulten n •• r blnnen): 0,31 0,51 11 

3151 10 en 30 mOIlh&IJa.r. 
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Flguur 2 
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NOI deposltl.contouren van ARN In mol/haljaar op de Natura 2()()()...gebleden In de .1tu8tle 

inclusief ver9lstlngslnstallal18. HI ... ln zlJn de volgende contours" weargegeven (van buite" 
near blnnen): 0,31 0,511 / 315110 an 30 mollh&lj .. r. 
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NH) depoaltlecontouren 'Ian ARN In moilhaljaar op de Natura 20()0.gebleden In de autonome 

altustle. Hie,ln zljn de YcHgende contouren weergegeven (van builen naar blnnen): 0,31 0,51" 

31 5 en 1 0 mollhaljaar. 
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NH~ depoaltlecontouren van AAN In mol/halj •• r op d. Nalur. 200Q..gebl.d.n in d. sllu.tI. 

inelusiel v,rgl,llngsln.t.U.tia. Hi.rln ziJn de volgenda conlour,o weergeg.ven (van bulten 
naar blnnln): 0,1I 0,511/31 5110 en 30 mollhalJ.ar. 
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Gesommeerde stlkstofdepoaitiecontouren van AAN In mollhalja.r op de Natura 2O(IG. 

geblede" in da autonoma sltuatle. Hlerin zljn de volgende contouran w •• rgegeven (van builen 

nur binnen): 0,5111315110 en 30 moVhaljaar. 
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Gesomm .... d. aUkstofdeposlt lecontouren van AAN In mol/hallaar op de Natura 2000-

gebled." In de sltuatle Inclusi.' verglstingslnstaUalle. HI.,in zljn de volgende contoursn 
weergegeven (van bYllen naa, bln".n): 0,5/1/3151 10 en 30 mof/haljaar. 
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Flguur 7 
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SO, depositiecontouren van AAN In moUhalJaar op de Natur. 2000-getHeden In de 8utonome 

,ltuatl • . HI.,in Liln de volgende contour." weergegaven (van buite" naar binnen): 0,31 0,5111 

3 en 5 mol/haliur. 
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Figuur 8 

Conclusie 

s~ clepositiecontouren van ARN In moUhalj •• r op de Natura 200()..gebieden In de ,ituaUe 
Inclus'ef v8fglatlngslnatallatle. Hlerln zlin de voJgende contouran w8.rgegeven (van bulten 
n.ar blnnen): 0,31 0,511/3 en 5 mollhaIJa.r. 

Middels de in figuren 1 tot en met 8 weergegeven depositiecontouren kan door aen ecoloog aen 
beoordeling worden opgesteld over de invloed van de ARN op de Natura 2000 gebieden 
Uiterwaarden Waal en Gelderse Poort. 
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Bijlage 1 

Diameter GebouW'·lnvtoed 

1,5 385 30 o 

1) In de huidig vergunde situatie Is sr vanuil gagaen dal het slakkendepot lich In de direct. nabilheld van het storttronl 

bevond De oo6odinal&n van het slakkendapot Din Claarom In de hIJdig lIergunOa si1ualie: 182672, 429502. Hat 

slakkendapol bevindt rlch In de sltualie Inclusie' verglstingslnst81latie ln het tusseogebied: maar wei greruend aan de 

stortplaalS met de c:oOfdinalen 182978, 429107. 

2) In de deposi1ieberekenl~ Is gebOuwinvloed buiten bescholJ'oNing gelaten daar berakenlng lIan de depositie In 

comblnalie met gebovwinvloed modeltecnrnsch niet mogelijk Is. 

9 tebruari 2010 9V5486.0 l /NOOO llNijm 13129 
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Flguur 81.1 Loeatles van de emissiebtonnen 
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Bijlage 2 - NH3 scenariobestand voar Stacks in de autonome situatie 

KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 juni 2009 

Stof-identiflcatie: NH' 
start datum/tijd: 18-11-2009 15:12:13 
datum/tijd journ •• l beatand: 18-11-2009 16:18:43 
GASOEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

Geen percentielen berekend 

Alleen bron(nen) -bijdngen berekend! 

Meteo SChlphol en Eindhoven, vert.ald naar locatieapecifieke meteo 
De locatie ", •• rop de meteo i. beps.ld 183478 42 9607 
Voor neeralag bewolking en zQninstraling i. Eindhoven gebrulkt 
opgegeven emf.ate-bestand D:\Stacka91\Input\emi8.dat 

DoOrgerekende (~teolperiode 

St.rt dnulII/ti.jd 1- 1-1995 
Bind d.atum/u"jd· )1-12-2004 

1: DO h 
24,00 h 

.... OUlt _teo-uren wa.nllee gerekend is 87672 

000 
- o e D -

000 

ROYAL HAIKON I 

De windroos : frekwentie van voorkomen v ... n de wlndselttoren!uren, " op receptor-lokiltle 
", .. t coordinaten; 18)478 429608 

,em windan.lheid , neeral ... ga08l 
selttor (viln- tOt' uren 

1 ( ·15· 15) , 4286.0 
2 , ,,- 45 ) . 5172.0 , , ,,- 75) ; 7120.0 

• , 75-105): 4568 .0 , (105-135) : 5446.0 
6 (135-165)1 5984 .0 
7 (165-195) , 9386.0 

• 1195-225) , 13147.0 , (215-255) : 12454.0 

" (255-285) : 8943.0 
11 (265-315) : 6169.0 
12 (1 15 -14!» : 4997.0 
gemiddeld /som: 87672.0 

l.ngtegr .... d , : 5.0 
breedtegr •• d : : 52.0 

• · ., 
" • 1 
, 2 
6.2 
6.' 

10.7 
15.0 
H .2 
10 .2 
7 ., 
5.7 

•• neeral ... gl1ml 

, .2 258.10 ,. , 229.10 

" m " , 1 217.10 , ., 140.00 
'.1 506.50 
3.9 886.80 
' .7 1274.00 
,. 1 1441 .50 
'.1 1245.40 
3.6 730.20 , .. m " .. , 7744 .10 

8odelllVOChtigheid-i ndex , 1.00 
Albedo (bodemveerkililtaingscoefficient ) 0.20 

-,-ntill receptorpunten 1681 
Terreinruwheid r.ceptor gebied Iml: 0.)l06 

NH' 

Terreinruwheid (m) op meteolokiltie windri chtingsa fhankell jk genomen 
Hoogte berekende concentraties (_I ; 1 5 

Gemiddelde veldwilarde concentr ... tie [ug/m1] : 0.00148 
hoogate gem . concentratiew ...... rde in het grid; 0.01840 
Hoog.te uurw.arde concentratie in tijdreeks : 1 .61586 

CoorcUnaun (x,y) : 182953, 429 082 
Oatum/ tijd (yy,fI'III'I, dd ,hh): 2001 8 24 12 

••••••••• Brongegevens van bron 
•• PUNTBRON •• I BT 

X-polith van de bran [m) . 
Y- politie van de bron [m) : 
Schoorateenhoogte (tov maaiveld) 

9lebruarl 2010 

• 
1 

182909 
428 786 

[m]: 25.0 

9V54B6.01/NOOO1/NiJm 15/29 



low . achoorateendiameter (top) : 
vitw. achoorsteendiameter ( top) : 
Gem . vo11Jllll!!flux over bedrijfauren (Nm) ) 

1.00 
1 10 

Gem . uiteree snelheid over bedrijfauren (m/.) : 
Tempentuur rookg8.liIen (K) 
Gem . warmte 8mi •• ie over bedrijfauren (HW) 

• • 

• 

11 .90000 
21 . 11136 

))5 .00 
O.Sla!il 

Warmte emi •• ie i. per uur berekend afh van buit.nluchtt.~ 
~ntal bedrijfauren: 87672 
tBedrijhuren zijn uren _t een _haie > OJ 
g8middelde emi •• ie over bedrijfauren: (kg/a) 

••••••••• Brong8g8vena van bran , ::I 
•• PUNTBRON •• Intern transport 

X- po_itie van de bron 1m] ; 182847 
V- poaitie van de bro n 1m] : 428986 
Schoorateenhoogte (tov ~.iveldl Iml : 15 
Inw . achoorateendi.-eter (top ) : 29,50 
UltW. 8choorat •• ndiallleter (top ) : )0.00 
Gelli. volumeflux over bedrijhuren (Nm) ) I 

Gem. uittree anelheid over bedrijfauren (_/a) 
Temperatuur r ookgaeeen Uti 

0.000069500 

0.05000 
0.00010 

185.00 
Gem . ""tlIIte emiesie over bedri j fauren (MW ) 
Warmte emia.ie ie per uur berekend ath van 
Aant"l bedrijtauren: 

0.007 
bultenluchtte~ 

11120 
(Bedrijteuren z1jn uren met een emissle > 0) 
gemiddelde emiasie over bedrijfeuren , (kg/e' 

• •• • ••• •• Bro ngegevens van bron 
•• PUNTBRON •• COIIIpact o r 

) 

x -positie van de bron Iml 1827 02 
Y- poaitie van de bron (1111 : 429502 
Schoonteenhoogte (t ov ~aiveldl 11111 . 1 .5 
In" . 8chooreteendiarneter (top ) , 29.50 
Uit .. . schoorsteendiameter ( t op ) , 10.00 

0.000000120 

Gem. volumef1ux ove r bedrijfeuren (Nml ) , 0.05000 
Gem. uittree anelheid over bedrijfsuren (III/S): 0.00010 
Temperatuur rookgaasen (K) : 385.00 
Gem . wanllte emisBie o ver bedrijfauren (MW ) : 0.007 
Wacmte emi.Bie i. per uur berekend ath van buitenluc httemp 
AIIntal bedrijfauren , ) 1)20 
(Bedrijrsuren zi jn uren lIIet een emieaie > 0) 
gelliddelde emillsill over bednjC8uren , (kg/s) 0.0000000 60 

••••••••• Brongegevens van bron 
•• PUNTBRDN •• Bulldo zer 

• • 
X-positie van de bro n (ml : 182687 
Y-posi tie van de bron {m] : 42 9487 
Schoor steenhoogt.e (tov rnaaiveId) {ml , 1.5 
Inw . schoorsteendiamet.er ( t op) , 29.50 
Uit .. . schoor steendiame ter (t op) : )0.00 
Gem. volumellwr over bedrijfsuren (Nml) : 
Gem. utttree snelheid over bedrijfauren (III /a) : 
Temperatuur rookgaBsen (k) 

0.05000 
0.00010 

385.00 
Gem . .. arate emissie over bedrijrauren (MW ) 
War.te emiee!e is per uur berekend ath van 
Aantal bedri j fsuren : 

: 0.007 
buitenluchtteep 

31120 
(8edri j fsuren zijn uren met een eata.ie > 0) 
gemiddelde elldssie over bedrijfsuren: (kg/s) 

• • • • •••• • Brongegevens van bron 5 
•• PUNTBRON • • Kraan afva18cheiding 

X- positie van de bron {ml 
y -poai tie van de bron [ml , 

91ebruari 2010 

182915 
428795 

0.000000060 

000 
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Schoonteenhoogte (tov _dveld ) [mI ' 1 . S 
lnw . 8choorateendiaeeter (top ) : 29 . 5 0 
Uitw 8choonteendiameter (top) : 30.00 
Gem . vo lumeflux over bedri j huren (Nm)) , 
Oem . uittree anelheld over bedriJfsuren (~/. l : 
Temperatuur rookg,.,en (X) 
Gem . ",ar.te emi •• ie over bedrijfauren (MW ) 

0.05000 
0. 000 10 

3 85 .00 
0. 001 

W.~te 8m1 •• 1e i, per uur berekend ath van bU1tenlucht temp 
~nt.l bedri j fauren: 31 )20 
(Bedrijfauren tij" uten met tlen emi •• ie > 0) 
gendddeide emi.,ie over bedrijfauren , (kg / ' ) 

•••• •• •• • BJ"ongegevena van bron : 6 
•• PUNTBRON •• Zee f inatallatie blok 1 

X- poaitie van de bron [m) : 192612 
Y- politie van de bra n [JII ) : 429 502 
Schoorataenhoogte Ct ov ... iveld ) (m' 1 5 
Inw, I c hoorataendiameter ( t op ) : 29.50 
Uitw . 8choorateendiameter (top ) : 30.00 

0.000000020 

Gem . volu~etlux over bedrijfauren {Nm)J 0.05000 
Gem . uittree anelheid over bedrijtsuren (m/ s)· 0.00010 
Temperatuur r ookgasaen {KJ , 185.00 
Ge .. . Wilr-.t. emi asi e over bedrijhuren {MWI : 0.007 
War-t ••• i • • i . ia per uur berekend 8th Viln buiten luchtte~ 
AlIntal bedri j h uren : 3;:: 40 
(&edri j h uren t-l ) n uren met een e-.iaaie ~ 0) 
gemiddelde elllillie over bedn j huren: (kg / a ) 0 . 000000020 

••••••••• Brongegevens van bra n : 7 
• • PUNTBRON •• Zeetinstalliltie bl ok 2 

X-po.itie v.n de bran [_) . 182672 
Y-poaitie van de bra n [m! : 429502 
SChoorateenhoogte (tov lUaiveld ) (m) : 1 5 
In .... . aC:hoorateendiameter (top) : 29. 5 0 
Uit .... . ac:hoorateendiameter (top) : 10.00 
Gem . volumefl ux over bedrijfsuren (Nm)) 0.05000 
Gem . uit trea snelhaid over bedrijhuren (III / S): 0.0001 0 
Temperatuur rooks.seen (K) : 385 . 00 
Gelll . warmte emi,.ia over bedrijtsuren {MW} 0.006 
Warmte emlaaie i, pe r uur berekand .th van buitenluchttemp 
AIIntal bedri j huren: 324 0 
(Beddjfau .. e n zijn uren met een emhaie ,. 0) 
gemiddald.e ,miaaie over bedrijtauren : (kg/ a ' 0 . 000000020 

••••• •••• Brongagevena van bran 8 
•• PUNTBRON •• Zeefinstililatie blok 3 

x-poaitie van de bran (_] : 182672 
Y-poaitie van de bran (III) : 429502 
Schoonteenhoogte (t ov .... "'iveld ) rml : 1 . 5 
lnw . aChoorateendiameter (top ) : 29 . 50 
Uit .... . achoorateendiameter (top) : 30.00 
Gem. volume flux oval' bedrijfauren (Nm)}: 
Gem . ui ttree snalheid over bedrijfauren (I11/ S' 
Temperatuur rookgasaen (K) 
Gem. warmte emiaa ie over bedrijfsuren (HW) 

0.05000 
0 .00010 

185 .00 
0.00 7 

Warmte emia.ie ia per uur berekend ath van buitenluchttemp 
Aantal bedrij fauren : 1000 
(Bedrijfauren ~ijn uren met ean emi.aie ~ 0) 
gemiddelde emiaaie over bedri jhuren : (kg/ a ) 
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Bijlage 3 - NH3 scenariobestand voor Stacks in de situatie Inclusief vergistingsinstallatie 

KEHA STACKS VERSt!: 2009 . 1 
Rele.s. <) juni 2009 

Sto f - identift catie : "". 
etart datum/ tijd : 26 - 1 - 201 0 9 : 20: )5 
datum/ tijd journaal be.tand : 26 - 1 -201 0 10 : 22 :08 
GASOEPOSITIB- EN CONCSNTRATJE -BEREKENING 

Geen percent!elen berekend 

AIleen bro n {nen )- bi j dregen berekend ! 

Meteo Schlphol en El.ndhoven , vertu.ld n.ar l ocatiespec!.fieke !Rteo 
De l oe.tie " •• rop de meteo i . bepaald : 183478 4296 07 
Vooe neer.lag bewolking en zonin.traling i . Ei ndhoven gebruikt 
opgegeven emi •• ie - beatand O:\Stec ka91 \ Input \ emia . dat 

Doorgerekende (meteo ) per i ode 
Start datulII/ tijd : 1 - 1 - 1995 
Eind datum/ tijd : 31 - 12 - 2004 

1 : 00 h 
24 , 00 h 

Aantal meteo·uren vailnnee gerekend i. 81 672 
De windrooa : frekventie van voorkomen van de windeektoren {ure n, " op 

met coord i naten : 
gelll . windanelheid , n88rala9aom 
aektor (van - t o t ) uren 

1 (- IS - 1 5 ) : 428Ei .0 , , 15 - 45 1 : 5172 . 0 

• , <5 - 75 I : 7120 . 0 

• , 75 - 10 S) : 4S68 .0 
5 (l OS- 135J. S446 . 0 

• (13S - IEiS ) : 5984 . 0 , ( lEiS - US ) : 9386.0 
8 (195-225) : 13147.0 

• (225 - 25S) : 12454.0 
10 (2S5 - 285 ) : 8943 . 0 
11 (28S - 315 ) : 6169 .0 
12 (315 - 345 ) : 4997 . 0 
gel'llidde1d/ ao. , 87Ei72 . 0 

lengtegraad : , S . O 
breedteg,aad, : 52.0 

, 
••• 
5 . ' 
, 1 

'. 2 .. , 
' . 8 

10 . 7 
15 . 0 
14 . 2 
10 . 2 

'-' .. , 

wo neeralag [ II'1I\'I ) 

.., 258 . 10 
' . 5 229 .30 

••• 118 . 70 
'. 1 2 17. 10 

' .0 34 0.00 

• 1 50 Ei .50 

• •• 88Ei . 80 .., 1274 .00 
5.1 1443.S0 

• . 1 1245 . 40 ... 7) 0 ,2 0 ... 434 . 50 

' .0 7744 . 10 

Bodemvochtigheid- index. 1 . 00 
Albedo (bodemweerkaat.ing.coefficlent J 0. 20 

Aantal receptorpunten 1681 
Terreinruwheid receptor gebled [ml: 0 . 3106 

"". 

Terreinruwheid 1m] op metaolokatie windrichtingaafhamkelijk gencoen 
Hoogte berekende concentratiea '_I , 1 . 5 

Gemiddelde valdwaarde concentratie lug/ m3) : 0.00246 
hoogBte g8m . concent ratiawaarde in het grid : 0.05657 
Hoogat8 uurwaarde concentratie in tijdreek. : 2.10196 

Coordinaten (x,yl : 18295), 428557 
OatUJII/tijd (YY.IIIII,dd,hhl: 200) 8 11 13 

Aantal bronnen 

••••••••• Srongegevena van bron 
•• Pl1NTSRON •• 1ST 

x -poait i e van de br on [ml : 
Y-po'! t ie van de b r on [m] : 
Schoor ateenhoogte (tOV maaiveldl 
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Inw. aChoorateendiameter !top) : 1.00 
Ultw Ichoorateendia.eter (top) : 1.10 
Gem volUllleflux over bedrijhuren (NIII1) 
Gem uittree anelheid over bedrijfluren (~/.J 

Temperatuur rookga •• en (K) 
Gem. warmte e~i •• ie over bedrijfluren (MW) 

, 13.90000 
21 717)6 

US.OO 
0.989 

W.rmte e.1 •• ie i. per uur berekend afh van buitenluchttemp 
Aantal bedrl)lauren: 87672 
(&edrijCluren ~ijn uren met 8en emi,.ie ~ 0) 
gemiddelde eml •• ie over bedrijfsuren: (kg/a) 

• •• • • •• • • Brongegevenl van bren : 2 
• • PUNTSRON • • Compoateringsinstallatie 

x-polnie V,," de bron (m] : 
Y-politie VlI" de bron (IIIJ : 
Schoorateenhoogte (tov ~.iveldJ emJ : 
Inw. Ichoorlu:endiameter (top) : 
utt.. schoor.telndl.meter (top) : 

182826 
428893 

30_0 
1_10 

1 " 
Ge~. volumetlux over bedrijfauren fUml) 
Gem. ulttre. anelheid over bedrijtsuren Im/.' 
Te~perstuur rookgsssen IKI 
Ge~. wsrmte eGis.le over bedrijtsuren (MWI 

0.000069500 

23.61000 
)0 _ U617 

335_00 
1 680 

Wsr.te e.i.sis 1. per uur berekend ath van bUltenluchtte~p 
Aantal bedrijf.uren, 81612 
(Bedrijfsuren tijn uren .. t een ellilsaie :> 01 
gelliiddeide ellllssie over bedrijfsuren, Ikg/ s' 

•• •••• • •• 8rongegevens vsn bron : ] 
•• PUNTBRON • • Intern transport 

X-posit1e van de bran [.1 , 182847 
Y-posnie van de bran [mJ : 428986 
Schoor.teenhoogte Itov 1118aiveld) [m] : 1.5 
lnw. schoor.teendhmeter (top) , 29.50 
uitw .• Choorateendismeter (top) , 30.00 

0 . 000061100 

Gem. volume!lux over bedrij!.uren IHm3 ) , 0.05000 
Gem. uittree snelheid ove r bedrijfsu.ren (m/a) , 0.00010 
Temperatuur rookgss.en IK) , ]85.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfauren IMW ) , 0.001 
Warmte eml •• ie is per uur berekend ath van buitenluchttemp 
Asnta1 bedrijfluren: ]1320 
IBedrijhuren djn uren met een emissie :> 0) 
ge",iddelde e",iaaie over bedrijrauren, Ikg/a) 0_000000120 

••••••••• Brongegevens van bron 
•• PUNTBRON •• Compactor • 
X-poaitie van de bran r_1 : 182102 
Y-positie van d. bran r.) : 4295 02 
Schoonteenhoogte (tov _aiveld) [IIIJ : 1.5 
lnw. schoorateendiameter (top) : 29.50 
Uitw .choorlteendiameter (top) : 30.00 
Galli. volu~eflux over bedrijrauren (Nm3): 0.05000 
Gem. uittree .nelheid over bedrijfsuren (III/a': 0.00010 
Temperatuur rookg.eeen (K) 385.00 
Gelli. WUlIlte ellli.de over beddjfsuren (MW) 0.007 
Warmtl emleeie voor dere bron constante lngele:en - weerde 
A.antal bedrijfsuren, 41]1 
IBedrijfluren tijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emilaie over beddjfauren, Ikg/sl 0.000000060 

••••••••• Brongegevena van bron , 5 .. PUNTBRON • • BulIdo:er 

X-posi tia "n d. bron [ml 182687 
Y-posltie von d. bron [ml 429481 
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Schoorsteenhoogte (tOY m •• iveld ) [ml : 1 . 5 
lnw . aehoorateendiameter (top) ; 29 . 50 
Uitw . 8chQor8teendiameter (top) : 10 .00 
Gelll . volume!lux over bedri j huren (Nil)) ; 0 . 05000 
oelll . ulttree anelheid over bedri j fauren (_/ a ' 0 . 00010 
Te.peratuur rookg ••• en (K) : 185 . 00 
Gem . warMte eml •• 1. oval' bedrijfauren iHW) : 0 .007 
War-te ellli8.ie voor deze bran constante • ingelstsn - wasrde 
~nt.l bedri j tauren : 4562 
(Bedrijf8uren d j n unn met een ellli.uie ,. 0) 
ge.iddelde emi •• ie over bedrijfauren : (kg/ a ) 0.000000060 

•• •• • • •• • Brongegevena v,on bra n : 6 
•• PUNTBRON •• Kraan afvalacheiding 

X- poaitie van de bra n (m[ ; 182915 
Y- po.itie van de bre n (_I , 428195 
Schoora teenhoogta ( t ov lllllaiveld ) (ml : 1 . 5 
lnw . 8choorateenc!ia...eter ( t o p ) : 2 9 .50 
Uitw . 8c hoorateendiam.ter ( t op ) : 10.00 
Ge .. . volumeflux over bedrijhuren (NaI): 0.0 5000 
Gem . uittree anelheid over bedri j tauren (m/ a): 0.00010 
Te.peratuur r ookgaaaen (K) : )85 .00 
Gem . w<lrrnte emillie over bedri j fauren (MW j : 0.007 
Wa~te emiaeie i a per uur berekend ath van bu i t a nl ucht tamp 
Aantal bedri j tauren : 11120 
18edrijfauren %i j n uren met ee n emia8ie ~ 0) 
gemiddelde e ll'li .. i e over bedri j f auren : (kg/s) 0.000000020 

•••• •••• • 8rongegevens van bron : 7 
•• PUNTBRON •• Zee[i na tallatie bl ok 1 

X-posi de van de bron Iml : 182978 
'{- pos itie van de bron [_ , : 4291 07 
Schoorateenhoogte (t ov maai veld ) Im1 1 .5 
lnw . achoorsteendiametar (top ) : 29. SO 
Uitw . s choorateendiametar (top) : l O.OO 
Gem. volumeflux over bedrijfauren (Nm) ) 0.0 5000 
Gem . uittree anelheid over badri j tauren (m/ a): 0 . 00010 
Temperat uur rookgaaaen (K) 185 . 00 
Gem . warmte emiasie over bedri j flluren (MW ) 0 .0 07 
Warmte emillaie ia per uur berekend ath van buitenluchttemp 
Aantal bedri j fauren : l 240 
(Bedrijfauren d j n uren _t een emilllli. ~ 0) 
gemiddelde ellliaaie over bedrijtauren : (kg/ a ) 0. 000000020 

••••••••• Brongegevena van bron : 8 
•• PUNTBRON •• Zaefinatallatie blok 2 

X-poaitie van de bron (m) : 182978 
y, pollitie van de bron [m1 : 429107 
Schoorateenhoogte (tov ma.iveld) [ml : 1 . 5 
Inw . achoorateendiameter (top) : 29 . 50 
Uitw . achoorsteendiameter (t op ) : 10 . 00 
Gem . volume:flux over bedrijhuren ( Nm) : 0 . 05 000 
Gell .. uittree s nelheid over bedrijhuren (111/ . ': 0.00010 
Temperatuur r ookg ••• e n (KJ : 185 . 00 
Gem . .... armte emi.sle over bedrijtauren (MW) : 0 . 006 
Warmte emi8sie ia per uur berekend 8fh van buitenluchttemp 
Aantal bedrijfsuren: 1240 
(Bedrij fauren zl jn uren met een emlas!e ~ 0) 
gemiddelde emiasie ove r bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000000020 

•••••• ••• Brongegevena van bron : 
" PUNTBRON •• Zeefi natallatie 

X· poaitie van de bron [ml , 
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Y- politifl van de bran [_, . 4291 01 
Schoonteenhoogte Itov maaive1dl 11111 : 1 . 5 
In'll Bc hoonteendhmeter ( top) ; 29 _ 50 
Uitw .• choor. teendl.~ter (top) . )0.00 
Gem vo lumeflux over bedrijfauren (NIII) ) 0 . 05000 
GeN . u.1ttue Inelheid over bedrijhuren (III/ a ): 0. 0 00 10 
Temperatuur t ookgassen (K) 385 . 00 
Gem warmte emll.if! over bedrijfsuren (HWI 0.007 
Wannte emia.te i. per uur berekend 4th v an buitt!nluc htt.emp 
Allnt.l bedriJhuren t lOOO 
(Bedr ij !luren zijn uren met een emisste ~ 0) 
gemidde l de emiuie over bedd j rauren: (kg / I ' 0.000000020 
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Bijlage 4 - S02 scenariobestand voor Stacks In de autonome situatie 

KEHA STACKS VBRSIS 2009 . 1 
Relean 9 j uni 2009 

Sto[ - identificatia : so, 

atart datulll/ tijd : 27 - 1 - 2010 13 . 17 :54 
datum/ tijd journaal beatand : 27 - 1 - 2010 15 :01 : 47 
GASOEPOSITIE - EN COHCENTRATIB BEREKENING 

Geen perc entielen berekend 

AIleen bron {nen ) - bijdugen berekend ! 

Meteo Schiphol en Eindhoven , vertaald naar l ocatieapec itieke meteo 
De l ocat.ie ... aarop de met.eo i a bep.lIld 181 478 429607 
Voor neeralag bewolking en zo ninatraling i. Eindhov en g ebruikt 
opgegeven e~i88ie -beatand O:\Stac ka91 \ lnput \ e.ia . dat 

Doorgerekende (meteo) perlode 
Start datum/ ti j d : 1 · 1 -19 95 
Bi nd datum/ ti j d · 31 - 12-2004 

1 :00 h 
24 :00 h 

: 87672 Aantal meteo-uren ..... rmea gerekand ia 
Oe ... indrOO8 : frek .... entie van voo rkomen v.n de windaekto ren {uren , \ 1 op 

met coor clinaten : 
gem . ...indanel he i d , nee r a lagaom 
aekto r (van - t.o t l uren \ va neer.lag (mm) S02 

1 (- 15 - I S). 
2( 15 - 4 5): 
3 ( 45· 7 5)· 
4 ' 75 - 10 5 )· 
5 11 05 - 135): 
6 11 35 - 165): 
7 (165 - 195): 
8 (195 - 225 ) : 
9 (225-255) : 

10 (255·285 ): 
11 (285 ·115 ) · 
12 015 - )45 ): 
gemiddeld/ aom : 

4286.0 4 _9 
5 172 .0 5.9 
71 20.0 8 . 1 
4568 _0 5_2 
544 6.0 6 _2 
5984 .0 6 . 8 
9386 .0 10.7 

13147 .0 15 .0 
12454 . 0 14 . 2 

8943 .0 10. 2 
61 69 .0 7 .0 
4997 .0 5.7 
87672 .0 

lengte:graad , : 5 .0 
breedtegraad : , S2 . 0 
Sodelllvochtigheid-indelt 1 00 

,., 
,. S 

3.9 
I I 
3.0 
l . 1 
3.9 

• • 7 
S. 1 

• . 1 
3.6 
l • 

• . 0 

258 . 1 0 
229 ) 0 

178 70 
217 . 10 
34 0.00 
506 . 50 
886 80 

1274 .00 
1443 . 50 
1245.40 

730 . 20 
434 . 5 0 

7744 . 10 

Albedo Cb<)de",wearkaata i ngaeoe ffi e ient ): 0 20 

Aantal raceptorpuntan 1681 
Terreinru ... heid recepto r gebied [ml : 0 . ll 06 
Tarreinru .... heid (m) op meteolok.tie ... indrichtinga.fh.nkelijk genomen 
Hoogte berekende concentr.tie. (m) : 1 . 5 

Gellliddeide veld ..... arda c:oncentratie (ug/ llll) : 0 . 01071 
hoogate gem . eonc:entr.ti ...... rde In hat grid : 0 . 08721 
Hooglte uUTW,ulrde conc entr.tie in t.ijdreeka : 6 . 79820 

Coordin.t.en ( )C,y ) : 181471!1. 428557 
o.tum/ tijd (yy,mm,dd , hh): 1997 7 29 15 

10 

••• • • • •• • Brongegeveoa VtlO bron : 1 
•• PUNTBRON •• Zeefinatallatie blok 3 

X- poaitie v.n de bron Iml : 
Y· pc.ltit!: van de bron Iml : 
Schoor8teenhoogte (t.ov maaiveld) 
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Inw 8choorateendiameter ( top): 29.50 
Uit .. ac:hoonteendiameter ( top) , ]0.00 
Gem. volumeflux over bedrijhuren (Nml) 
Gem uittrfle anelheid over bedrij!auren (~/.) 

Temperatuur r ookg ••• en (K) 
Gelll . .. arnlte ellll •• ie over bedrijfsuren (MW ) 

0.05000 
0.00010 

)85.00 
0.007 

Warmte ellli •• ie i. per uur berekend ath van bUltenluc:httemp 
"-nUl bedrijfaucen : )000 
(Bedrijtaucen zljn uren /MIt een emissie ~ 0) 
gemiddelde emiaaie over bedrijhuren : (kg/a) 

••••••• •• Srongtlgflvena van bran : 2 
•• PUNTBRON •• Startga.motoren 

X-poaitie van de bron [mI. 182912 
ropodtie van de bron [ml : 428 122 
Schoorateennoogte (tov maai-veld ) 1m] 26.0 
In.. achoorateendiameter (top) : 2 00 
Uit .. . acnoorateendiameter (top ) , 2 " 0" •. volume flux oveT bedrijfeuren Will)) 
GeN. uittree anelheid ove r bedri , [suren (m/a) 
Temper~tuur rookga •• en (K) , 
Gea wa~te emiaaie ove r bedrijfsuren (MW ) , 

0.000001050 

0.95000 
0.42645 

385 00 
o 1)) 

W~rmte _i •• ie la per uur berekend .th van bUltenluehttemp 
Aantal bedriifauren: 80650 
(8edri j fauren djn uren met. een emisaie > 0) 
geaiddelde emisaie over bedrijfBuren (kg/a) 0.0000444 00 

••••••••• Srongegevens van bron , 3 
•• PUNTBRON •• Sehoorlteen 1 

X-positie van de bron [1111 , 1811 52 
Y-positie van de bron [1111 . 
Sehoorateenhoogte (tov maaiveld) [IIIJ , 
Inw. sehoorauendisl!leter (top ) . 

428722 
80.0 

I 80 
Uit .. . sChoorateendiameter (top) : I " 
Gelli . volume flux over bedri j fsuren [NIII) ) 
Gem . uittree Inelheid over bedrijfsuren (m/a) 
Temperatuur rookgBlsen 110 
Oelll . .. ~rlllte emiaaie over bedrijtsuren (~~) 

, 
, 

18.10000 
10.94285 

42 0.00 
l . 411 

Warmte emia.ie il per uur berekend ath van buitenluchtt.emp 
Aant.al bedrijfauren: 87672 
(Bedrijfauren djn uren I!Iet een emissle > 0) 
genr.iddelde ... t •• ie over bedrijfauren: (kg/a) 

••••••••• Brongegevens van bron , 4 
•• PUNTSRON •• Schoorsteen 2 

X-poaitie van de bron [1111 : 
Y-politie van de bron [ml : 
Sehoorateenhoogte (tov ~aiveld ) [mJ : 
In .. . 8choorateendiametar [top) : 
Uit .... el'loouteendiameter (top) : 

183152 
428722 

80.0 
2.50 
2,60 

Gem. volume-flux over bedrijf.uren ( ~)n3 ) , 
Gelll. uittree anethetd over bedrijfsuren lin/a) , 
Temperatuur rookgaaaen (K) 
Gem ... acmte emi.aie over bedrijfsuren (MW) 

0,00072'5000 

40 . )0000 
12.26966 

4 08.00 
6.921 

Warmte ellli •• ie i. per uur be rekend ath van buitenluChtt.emp 
Aantal bedrijf.uren: 87672 
(8edr ijfauren tijn uren met een em18.1e > 0) 
gemi ddelde ellliuie over bedrijfauren : (kg/a) 

•••• •• • • • Srongagavens van bron : 5 
,. PUNTBRON •• tntern transport 

X-poaitie van de bron [ml : 
Y-poaitie van de bron [ml , 
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8choor.t~~nhoogte (tov maaiveld) 1m] , l . S 
Inw . 8choor ateendiameter (top ) : 29 . 50 
Uitw achoorateendhmeter (t op ) : l O. OO 
Gelll volumeflux over bedrijfauren (NIII)): 
Ge .. . uittrae anelheid over bedrijfauren (_ / a ) : 

0.0 5000 
0.00010 

395 .00 Temperatuur rookg ••• en {lO : 
ae • . warmte 8I11i •• le over bedri j tauren (MM) 
War-t. e~i 8.ie ia per uur berekend 8fh van 
Aantal bedrijtauren : 

0.007 
buitenluchttemp 

3112 0 
(Bedrijfauren ~ijn uren ~t een 81111 •• i8 > 0) 
gemiddelde lelllisaie over bedrl j fauren : (kg / a ' 

••••••••• Brongegevena van bra n 
•• PUNTBRON •• Com~ctor 

, 

X- posit Ie van de bra n [ml : 182702 
Y- poattie van de bra n [IIIJ : 42 9502 
Sehoonteenhoogte ( t o v _aiveld l [1111 : 1 . 5 
tnw a c hoonteendhmet a r ( t op ) : l !L 50 
Uitw . achoonteendiameter ( top ) : 30.00 
Gelll . volumeflux over bedri j f8 uren (Nm) ) , 
Gem . uittree snelheid over bedri j fauren (m/a) , 
Temper.tuur rookga •• en ( It) 

0. 000008060 

0.05000 
0.00010 

385.00 
Gem . wartllte emi •• ie over bedri j tsuren (Mil ) 
Wa~te emi •• i e i. per uur bereke nd ath van 
AIlntal bedr ijf.uren : 

0.001 
bu i t e nl uehttemp 

31 320 
(8edrijfsuren djn uren lllet ee n emi •• ie ~ 0) 
gemi ddelde emi • • ie over bedri j f8 uren ; (kg/a) 

••••••••• Srongegevena van bron 
•• PUNTBRON •• Sul1do~er 

, 

x·positit!! van de bron [1111 , 182611 
Y· poaitie van de bron Iml . 42'481 
Schoorateenhoogte (t ov maai veld ) 11111 , 1 .5 
Inw . schoorsteendiameter (t op) ; 29 .S0 
Uitw. schoor steendiameter (t op ) , )0.00 

0.00000444 0 

Gem . volumeflux over bedri j f auren (Nml) : O.O SOOO 
Gem . uittree anelhaid over bedrij t sur en (111/ . ): 0.0 0010 
Temperatuur rooKgaaaen (It ) : 18S.00 
Gem . wannte emisaie over bedrijtsur en (MW ) , 0.001 
Warmte emiaaie ia per uur berekend ath van bu i tenluchttemp 
AIlntal bedri j tauren : ) 1)20 
(Bedrijfauren %1jn uren met een em1.s1e ~ 0) 
ge_iddelde emia.ie over bedri j fsuren : (kg/a) 0.00000444 0 

••••••••• Brongegevena van bron : 8 
•• PUNT8RON •• Kraan atvalacheiding 

x -positie van de bron Iml , 182'IS 
Y-po.itie van de bron (ml : 428195 
Schoorsteenhoogt e (tov lMaiveld) [m' : 1.S 
Inw . schoorateendiameter (top) : 2' . 50 
Uit ... . . choor.tee ndiameter (top ) , ) 0 . 00 
Gem . volume fl ux over bedrijflluren (Nil'll ) 
Gem. uittree snelheid over bedrijf.uren (_ / a ) , 
Temperatuur r ookg •••• n (K) 
Gem . warmte emiaaie over bedrij f .ur en IMW ) 

0 .05000 
0.00010 

385 .00 
0 .001 

W.rmte emiasie i. per uur berekend 8fh van buitenluchttemp 
AIlntal bedrijtsuren : )1)20 
(8edri j fsuren %1 j n uren met een emf.aie ,. 0 ) 
gellliddelde emi •• 1e over bedrijf.uren: (kg/ a ) 

••••• •••• Brongegeve na van bron , 
•• PUNTBRON •• Zeef1n.tallatie 

X-poaitie van de bron tml , 

91ebruari 2010 
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Y- positie V,," de bron (1111 : 429502 
Schoorateenhoogte (tov.aaiveldl r_l : 1.5 
Inw achooreteendi.meter (top) : 29.50 
Uitw echooreteendiameter (topl : 10.00 
Gem . volumeflux over bedrijfauren (Nml ) 0.05000 
Gelll _ uittne enelheid over bedrijreuren (111/.): 0.00010 
Temper.tuur rooks ••• en IKI : 185.00 
Gem . war.te emi •• ie over bedrijrauren (MW ) 0.007 
W.rmte emi •• ie i. per uur berekend afh v.n bUitenluchttemp 
Aantal bedrijfauren : 3240 
(Beddlhuren djn unn met een emiuu ~ 0) 
gemidclelde emi •• ie over bedri j huren : (kg/a) 0.000001050 

••••••••• Bro ngegevenB van bron , 10 
•• PUNTBRON •• zeetin.tallatie blo k 2 

X- po_Hie van de bron [m) : 1826'72 
Y-polilitie van de bron (1111 : 4.29502 
Schoor ateenhoogte (tov ~.iveld) (ml : 1.5 
Inw. achoorateendiameter (top) : 29.50 
Uitw. achoorateendi.meter (top) : 10.00 
Gem. vol umeflux over bedrijrauren (Hili )) 0.05000 
Gem . l.Iittree IInelheid over bedrijhuren ( .. /s) 0.00010 
Telllperatuur rookga •• en (K) 185.00 
Gem. ""-liite eai •• ie over bedrijfauren (MW ) 0 . 006 
Warat. elliissie 1. per uur berekend .rh van bUltenluehtte~ 
Aantal bedri]fal.lren : 3240 
(Bedrijhuren djn uren lllet een ellli.llie > OJ 
gellliddeide ellli •• ie over bedrijfBuren , (kg/a) 0.000001050 

9 lebruari 2010 
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Bljlage 5 - S02 scenariobestand voor Stacks In de situatle incluslef vergistingsinstallatie 

KDlA STACKS vnsn 2009 . 1 
Relea.e 9 juni 2009 

Stof-identificatie : sa, 

SUTt dnua/ tijd : 26 - 1 - 201 0 21 : 23: )3 
datu./ tijd journ •• l bestand : 26 - 1 - 2010 22 : 11 : 21 
GASDEPOSITIB - EN CONCENTRATIE-BBREKENINO 

Geen percent!elen berekend 

Aileen bron (nen) - bi jdragen berekend! 

Meteo Schiphol en Bindhoven , vert •• ld n.ar l ocatiesp8cifieke metso 
De locatie W1I1U·Op de meteo h bepeald : 1934 78 42!Ui07 
Voor neer818g bewolking en ~onin.tr.lin9 ia Bindhoven gebruikt 
opgegeven emi •• le -bestand O:\Sta ck.91 \ Jnput \ emia . dat 

OOorgerekende (meteo) perlode 
Surt diltUlll/ ti j d : 1 - 1-1995 
Bind datum/ ti j d : 3 1 - 12 -2004 

1 :00 h 
24 :00 h 

A.ntal metso- uten waarmee gerekend ta 87672 
De windroo. : tre kwentie van voorkom@n va n de wi ndsektoren (uren , " op receptor 

met coordi naten ' 18] 4 78 
ge • . windsnel hei d , neers lagaOlll 
aekto r (van - t.o t. ) uren , w. neeralag h_ ) sa, 

> (- IS- 15 ' : 4286 .0 .. , ,. , 258 . 10 , I >S - 45 ) : 5172 . 0 ••• ' .S 229 .3 0 , I <S - 7!i ) : 7120.0 .., , .. 178 . 7 0 

• I 75 - 10 5 ) : 4568 . 0 •. , U 217 . 10 

• n 0 5 - llS ) , 5446 .0 .., , 0 34 0.00 

• (ll5 - 165) : 5 9 84 .0 ••• U 506 . 5 0 , (165 - 195) , 9386 . 0 10. 7 , ., 886 . 80 

• (195 - 225 ) : ll147 .0 15 .0 .., 1274 . 00 

• (225-255 ) : 12454 . 0 14 . 2 5.> 144] . 50 
>0 (255 - 285) : 8943 .0 10 . 2 U 1245 . 40 
U (285 - 315 ) : 6169 .0 '" 3.6 730 . 20 
U 015 - 345 ) : 4997 .0 .., 1.' 434 . 50 
gellidcleld / _om , 87672 .0 • . 0 7744 . 10 

Iengtegr .... d: • ' . 0 • 

breedtegraad: , S2 . 0 
Bodemvocht.igheid - index • 1.00 • 

Albedo (bodemweerk ... taingacoeificient ) , 0 . 20 

1681 
: 0 . 3106 

Aant..l receptorpunten 
Terreinruwheid receptor gebied Iml 
Terreinruwheid 1m] op meteolokatie 
Hoogte berekende concentratiea Iml 

windrichtinglafh .. nkelijk 
: 1. 5 

Ge_iddelde veldwaarde concentratie lug/ _]1 : 0 .0109' 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid : 0 . 090 02 
Moog_t.e uurwaarde coneentrat.ie in tijdreeka : 6 . 83544 

Coordinat.en (x,yl : 183478, 428557 
Datum/tijd (yy.nwn.dd,hh) 19517 7 29 15 

.... nt.al bronnen >0 

•••• • •••• Brongegevene van bron : 1 
• • PUNTBRON •• Zeafinatallat.ie blok ] 

X-polit.ie van de bron [ml : 
V-podt.te van de bron {ml : 
Sehoor steenhoogte (tov maaiveld ) 

192978 
429107 

[ml , 1 . 5 

genomen 

l okat ie 
4 2960 8 
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lnw _ 8choonteendh_ter ( top) : 29 _ SO 
Uit... achoor8taendiameter (top) : )0.00 
Gem. volwaeflux over bedrijfsuren (NlIIl) 
Gem. uittrea anelheid over bedrijf8uren (m/a) 
Te~r.tuur rookg ••• en ( ~) 
Gell"- wanu amiaale over bedrijhuren (MW ) 

, 
0.05000 
0.00010 

3 85 .00 
O.OO? 

Warmta emi •• ie ia per uur berekend .fh van buitenluchttemp 
.... nt.l bedri j huren : 3000 
(Bedrijfsuren tijn uren met een emi •• ie , OJ 
gemiddelde emi •• i e ove r bedri j feuren : {kg / e ' 

••••••••• Brongegevena van bron . :2 
•• PUNTBRON •• Stort9a.~toren 

X-pol itla van de bron [ml : 182972 
Y-poaltie van de bro n [m] : 428722 
Schoonteenhoogte ( t ov m",.iveld) [m] 26.0 
lnw _ 8choorateendbmeter (top) : :2.00 
Uit"'. Ichoonteendiall!eter ( t op ) : 2.10 
Gea. volumeflux over bedrijfauren INm)): 
Gelll. ult tree anelheid over bedrij!auren (111 /8) 
Te~ratuur rookga •• en (X) 
Gell. wat'ftlte elll1181e over bedrijt.uren (HW ) , 

0.000001050 

1 40000 
0.62 846 

385 .00 
0.196 

War~te e_illie il per uur berekend ath van buitenluchtte~ 
Aantal bedrijtluren 80111 
(Bedrijtluren ~i jn uren met een emillie > 0) 
ge_tddelde elllielie over bedrijteuren: (kg/I) 

•••••••• • Brongegevenl van bron : 1 
•• PUNTBRON •• Schoorateen 1 

X-politte van de bron [IIIJ • 
'1 -posit1e van de bron [IIIJ : 

183152 
428122 

80 .0 Schoonteenhoogte (tov _aiveld) [mJ 
Inw echoorateendiameter jtop) : 
uttw . achoorlteendiameter (top) : 

,eo 
1. 90 

Gem. volumetlux over bedrljfauren (Nm3) 
Gem. uittree enelheid over bedrijfauren (m/a) 
Temperatuur rookgaaaen (K) , 

• • 
• • 

0.000063900 

18 10000 
10.94285 

420 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW ) 
Warnte emlllie ia per uur berekend afh van 
Aantal bedrljtluren : 

: 1. 411 
buite nluchttemp 

876 72 
(8edrijfauren ~ijn uren ~t een emiasie > 0) 
gemiddelde emiaaie over bedri j feuren: (kg/el 

•• ••••••• Brongegevena van bran : 4 
•• PUNTBRON •• Schooreteen 2 

x -poaitie van de bron Iml : 
'1 -poaitie van de bran 1m) : 
Schooreteenhoogte (tev maaiveld) (III) : 

183152 
428122 

80 .0 
Inw . Ichoofateendtamete r (top) : 
uttv Ichoorateendiameter (top) : 

2 . 50 
2 . 60 

Gem volumetlux over bedrijhuren (Nml ) , 
Gem. uittree Inelhefd over bedrijfsuren (111/_) : 
Temperatuur rookgaaaen Ixl 
Gem. varete emi.lie ove r bedrljtauren (MW) 

, 
• • 

0.000725000 

40 . 10000 
12 . 26966 

4 08.00 
6 . 927 

warmte emilale il per uur berekend ath van buitenluchttemp 
Aantal bedrijtauren: 87672 
(Bedrljtluren ~ijn uren ~t een emiasie > 0) 
g8middelde emilaie over bedrijtauren : (kg/a) 

••••••••• Brongegevena van bron : 5 
•• PUNTBRON •• Intern transport 

X-poaitie van d. bron [m1 
Y·posltle van de bron IIIIJ 

9 fBbruari 2010 
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Sehoorateenhoogt e (tov masiveld) Iml : 1 . 5 
lnw . 8choorsteendiameter (top) : 29 . 50 
U!tw .choor.teendi.~ter ( top) : 10.00 
Geill . volWlH!!tlux over bedri j huren (HIlI)): 
Gell! . uittree anelheld aver bedrijfauren (_/ a ) : 
Temperatuur r ookga •• en (K) : 
Gem . warmte emi •• ie over bedrijfauren (MW) 

O.OSOOO 
0 . 0001 0 

38S . 00 
0 . 001 

Warmte emi •• ie ia per uut ber ekand 8fh van buitenluchttemp 
ABntal bedrijtauren : 31320 
(6edri j huren zi j n uren Nt aen em188i. ,. 0) 
geliliddeide •• i • • ie over bedrij fauren : (kg/ a ' 

••••••••• St ongegaveos van bron 
•• PUNTBRON •• C~ctor 

, • 
X· pollt i e van de bron [III' : 182102 
Y· poeitie vlln de bron [ml : 429502 
Schoonteenhoogte (t ov _alv.ldl [III) : 1 .S 
low . 8choonteendiemeter ( t op ) : 29 . 50 
Uitw . 8choonteendi ameter ( t op ) : 10.00 

0.000 00 8060 

Gem. vo lumeflwc over bedri j f. uren Hlml): 0. 05000 
Gem . ui ttree .nelheid over bedrijfauren ( ~/'): 0. 0001 0 
Temper.tuur rookgaeae n (K) : 185.00 
Gelll . warmte elQuie over bedri j feuren (MW) : 0.007 
W.nmte emiae1e vocr deze bron conetante - i ngelezen - w.erda 
A.ntel bedri ) f . uren : 4707 
(8edri j fs uren zi j n uren met een emiellie '" 0) 
geal. dde l de emilllli e ove r beddj flluren : (kg/a) 0.00000 444 0 

•• ••••• • • 8rongegevena van bron 
•• PUNT8RON •• Bulldozer 

• • 
, 

X-po. itie v.n de bron fm] : 182687 
Y-poeitie v.n de bron (III] : 42948 7 
Schoorateenhoogte (t ov ... {veld) (III ] : 1.5 
Inw . 8chooreteend i .meter (top) : 29 . 50 
Uitv . IIchooreteendiameter (top) : 10.00 
Gem . vo lumeflux over bedrijf.uren (WIIIl): 0. 05000 
Gem. uittree anelheid over bedrijfsur en (m/ II): 0 . 00010 
Temper.tuur r ookg.a.en (K) : 185 . 00 
Ge • . v.rmte emf e.ie over bedri j fauren IMWI : 0 . 007 
w.r.te emiee!.e voor deze bron con. t.nte - iogelezen - w •• rde 
Aant.l bedrf j reuren : 4699 
(8edri j f auren z1 j n uren met een emillllie '" 0) 
gemiddelde emiaaie over bedrijfauren : (kg/ . ) 0.00000444 0 

••• • • •••• Brongegevena v.n bren : 8 
•• PUNTBRON •• Kr •• n .rv.l.cheiding 

X-poaftte v.n de br on (III] : 182915 
Y-po.f t le v.n de br on {m] : 428795 
Schoor ateenhoogte (t ov m •• ivel d ) fm] : 1 . 5 
Inw . • choorateendi.meter (top ) : 29 . 50 
Uitw . echooreteendi.meter (top) , 10 . 00 
Gea . vo lume f lux over bedr ij f aur en (HIII1): 0 . 05000 
Gelll . uitt t ee .nelheid ove r bedrij f .uren (m/ a): 0 .00010 
Tempe r .tuur rookg.aaen (K) , 185 . 00 
Gem. w.rmte emi aaie over bedri j f euren (MW) : 0.007 
W.rmte emieeie ia pe r uur be r ekend .fh ven buitenl uchttemp 
M nt.l bedri j fau re n : 11320 
(8edrij f .uren %1jn uren met een emi •• ie '" 0) 
geaidde l de emi •• ie ove r bedri j f .ur e n : (kg/ a) 0 . 000001090 

••••••••• 8rongllgevens v.n bron , 
•• PUNTBRDN •• Zee f i nat. llati e 

X-poaitie van de bron , .. ] : 

91ebruari 2010 
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Y-poaiue van de bron [II] : 429107 
Schoouteenhoogte (tov ... iveld) [II) , 1,5 
tnw achoorateenduuneter (top) ; 29, SO 
utt .... 8choorateendiameter (top) ; )0.00 
aell, volumeflux over bedrijC.unn (Nm3) 
Gell . uittree aneIh.tel over bedrijfauren j ll / a 1 
Temperatuur rookg ••• en (KJ 
Gem. wanllt. emi •• ie over bed.rijfauren (MW ) 

• • 

0.05000 
0.00010 

lBS. 00 
0.007 

Wanllte emi •• ie ta per uur berekend afh van buitenluc:httemp 
Aanul bedrijhuren: )240 
(Bedrijfauren djn ureo lIIet een erlli.aie :> 0) 
gemiddelde emi .. i. over bedrijfeuren; (kg/a) 

••••• ••• • Brongegflvena van bron : 
•• PUNTBRON •• zeefinatal1atle " hlok 2 

x -positie van de bron 1m! : 182918 
Y ~ po.itie van de bron [till : 429107 
Schoonteenhoogte ( tOV IlIouiveld ) [Ill) : 1, S 
low. ac:hoorauendiameter ( top) , 29. 50 
utt ... 8chooreteendiameter (top) : 30.00 
Ge~. voluMeflux over bedrijfiluren IHml l 
Gem. uittree ilnelheid over bedrijfiluren 1m/ill 
Temperatuur rookgaaeen (K) 
Ge • . war.te emiililie over bedrijfiluren (MW ) 

0.000001050 

o.osooo 
0.00010 

)85. 00 
0.006 

Wlrmte ellliilille iii per uur berekend ath VOin bultenluc httemp 
..... ntal bedrijfiluren : l:il40 
(8edri)filuren zijn uren lllet een ellliaaie ~ 0) 

gemiddelde _iil8ie over bedrijf8uren, Ikg/ill 

9 febrvarl2010 
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1 INLEIDING 

ARN (verder: ARN) is een inMehting bestemd voor de verbranding, verwerking en op- en 
overslag van afvalstromen. 

De vigerende milieuvergunningen van ARN vormen een ondoorziehtig pakket. Bevoegd 
gezag (Provincie Gelder1and) heeft ARN daarom verzoeht een nieuwe revisievergunning 
voor de gehele inMehting aan te vragen. Het doel van deze aanvraag is het verkMjgen 
van een voor de gehele inMehting omvattende vergunnlng in het kader van de Wet 
Milieubeheer (Wm). Daamaast is ARN voornemens een GFT-vergistingsinstal1atie 
incJusief warmtekrachtkoppeling (WKK) en nagesehakelde composteMngsinstallatie 
(verder: GFT-vergistingsinstallatie) in gebruik te nemen in hetjaar 2012. 

Ten gevolge van de activiteiten van ARN treden geuremissies op naar de lueht. In het 
kader van de aanvraag Wm-revlslevergunn ing dienen deze emissies en de effecten 
daarvan op de {leef)omgeving inziehtelijk worden gemaakt. In onderhavige rapportage 
worden de effeeten van de activiteiten van ARN op de omgeving in beefd gebracht. 
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2 BESCHRIJVING ARN 

2.1 Omgeving inrlchllng 

ARN is gelegen aan de Nieuwe Pieckelaan 1 te Weurt (Gemeente 8euningen), naast 
het terrein van de riootwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland en in het 
uitersle westen van het Nijmeegse industriegebied Westkanaaldijk. In figuur 2.1 op de 
volgende pagina is de ligging van ARN in de omgeving aangegeven. 

Vaor het in kaart brengen van mogelijke geurhinder is de afstand van de inrichting tot 
mogelijk gehinderden in de omgeving van belan9. Zo is een aantal woningen zaer dicht 
bij de stortplaats gelegen, Enkele woonwijken van Nijmegen zijn weer dichter gelegen 
bij het AVI-terrein. 

De woonkem van Weurt is gelegen ten noordoosten van ARN. De afstand van de grens 
van de inrichting tot aan de dichtstbijzijnde woonbebouwing van Weurt bedraagt circa 
750 meter. Ten oosten en zuidoosten van ARN zijn gelegen respectievelijk 
industrieterrein De Sluis en Westkanaaldijk. Het industrieterrein De Sluis grenst aan de 
woonkem van Weurt. De dichtstbijzijnde woning van de Nijmeegse woonwijk lindenholt 
ligt op circa 1 kilometer van ARN. In tabel2.1 zijn Indicaties van de afstanden vanaf de 
grens van de inrichting en vanaf de AVI tot aan diverse woonbebouwingen 
weergegeven. In de tabel is tevens de localie in rijksdriehoek coOrdinaten weergegeven. 
De woonbebouwing wordt door middel van een rode slip op de kaart in figuur 2.1 
aangegeven. 

Tabe12.1 Afstancien ARN tot aan dlwl'M woonbebouwlngen 

Woonbebo~.-'Wing (co6rdlnaten) Rlchtlng 

Oichtstbijzijnde aaneengeslOlen woonbebouwing NO 

Oichtstbijzijncle aaneengesloten woonbebouwing 

van Nijmegen: 

Oichtstbijzljnde v81'1preid geleg8n woningen: 

Jonk8~traal (183483, 428856) 

9V5486.011R0008INijm 

1 maart 2010 

20 

·2· 

Grflns van de AVI 

7,. 

02' 

175 

I 

1.300 

300 

Geur revisieverguoning ARN BV 

Definil ief rapport 



ccc 
- g . 9 -

CCC 
.OYAI. "A,.ON ••• 

Flguur 2.1 Llgglng ARN In omgeving 

2.2 Inventarlsatie geurbronnen 

In 2003 is in het kader van de aanvraag voor een revisievergunning een uitgebreide 
inventarisatie uitgevoerd naar de relevante geurbronnen van ARN (Geur- en 
stofonderzoek ten behoeve van een vergunningaanvraag, ingevolge de Wet 
milieubeheer (Wm 99.4B.471) , kenmer1< 4H227S.A 1IR001BIWO/IPINijm, d.d. 29 januari 
2003, verder aangeduid als: geuronderzoek 2003). Uit dit onderzoek kwamen 
onderstaande relevante geurbronnen naar voren: 
• Diffuse emissies uit ontvangslhal (overdag, bij openstaande deuren): 
• Diffuse emissies uit stort (stortgas); 
• Zeeffractie (BlSI-transportbanden. overstortpunten, overslaghal , aNoer en storten 

op stortplaats): 
• Storten overig afval op stortplaats (o.a. ontwaterd slib en ontheffingsatval); 
• Stortfront; 
• Schoorstenen AVI; 
• Overige bronnen (BSA-hal, stortgasmotor, stortgasfakkel, BWZI en slakkendepot). 

Het storten van de zeeffraclie op de stortplaats is beeindigd. De zeeffractie wordt nu 
naar derden afgevoerd. 

Geur revisievergunning ARN BV 

Definitief rapport - 3-
9V5486.011R0008INijm 

1 maart 2010 



eee 
- g . g -

eee 
aOVAl M ..... OIIIII •• 

In 2005 is de inrichting uitgebreid met een IBT-Installatie (integral biological treatment). 
Uil het geuronderzoek, dat aan de vergunningaanvraag hiervoor ten grondslag heeft 
gelegen. blijkt dat het hier ook om een rerevante geurbron gaat (Geuronderzoek IBT
installatie, kenmerk 9R0103.011R0015/RMHlFBOlNijm, d.d. 5 juli 2005, vender 
geuronderzoek 2005). 

Oe inrichting wordt uitgebreid met een GFT -vergistingsinstallatie. Vanuit daze nieuwe 
activiteiten zal sprake zijn van emissie van geur. 

ARN heeft onlangs een proef uitgevoerd met het produceren en opslaan van balen 
gevuld met Refuse Derived Fuel (ROF). Deze activiteit zal door ARN worden definitief 
worden voortgezet. 

De geurbronnen worden hierna toegeHcht, waarbij tevens wordt ingegaan op de al 
getroffen geurreducerende maatregelen en voorzieningen. 

Ontvangsthal 
In de ontvangsthal geeft het gestorte huishoudelijk afval de grootste bijdrage aan de 
geur in de hal. 'Oud' afval, dal zich onder in de stortbunker van de ontvangsthal bevindt, 
die ten gevolge van de dagelijkse 'verse' aanvoer niet dagelijks geheel geleegd wordt, 
zal de geurproductie In de ontvangsthal versterken. 

In principe staal de ontvangsthal (bij gesloten deuren) onder een lichle onderdruk door 
afzuiging van de bunkers naar de verbrandingsinstallatie. Geuremissie naar de 
omgeving kan optreden indien deuren en dakluiken openstaan en dan vooral bij 'sterke' 
wind uit zuidwestelijke richting. De toegangsdeuren voor de vrachtwagens zijn enkel 
tijdens openstellingsuren geopend. 

De capaciteit van de bunkerafzuiging aileen is niet voldoende om emissie Ie vool1c:omen 
bij geopende toegangsdeuren. Om de diffuse geuremlssie uit de ontvangsthal te 
beperken, dient deze daarom loveel mogel ijk gesloten te worden gehouden. In de 
praktijk blijkt echler dat dit niet goed mogelijk is. ARN acht, gezien de frequentie van 
arriverende en vertrekkende voertuigen, de toepassing van bijvoorbeeld snelsluitdeuren 
als niet-praktisch en zelts onveilig . 

In het ver1eden stonden de dakluiken regelmatig open om condensvorming in de hal Ie 
voorkomen. De laalste jaren zijn echler diverse maatregelen getroffen zodat de 
dakluiken tijdens normala bedrijfsvoering gesloten zijn . De dakluiken gaan aileen bij 
calamileiten (o.a. bunkerbrand) open. 

Diffuse emissies uit het stort (stortgas) 
Uit het totale slortoppervlak kan diffuse emissie van stortgas plaatsvinden. Om 
geuremissie van stortgas loveel mogelijk Ie voorkomen, wordt door ARN aandacht 
besleed aan een goede wertc.ing van het stortgasonttrekkingssysteem (voortdurende 
onderdruk en afzuiging). 
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Bij het aanbrengen van nieuwe stortgasleidingen in het start kan eveneens stortgas 
vrijkomen. Oeze activiteiten vinden echter sporadisch plaats. Om deze geuremissie 
zoveel mogelijk te beper1<en, wordt al tijdens de opbouw van het stortiichaam rekening 
gehouden met het aanbrengen van afzuigleidlngen. 

Zeefractie (B/SI-transportbanden. Qverstortpunten, overslaghal. aNeer en storte" op 
stortplaats) 
De zeeffractie. die vrijkomt bij de BlSI-installatie, bestaat uit zand, ver1deind aardewerk, 
91as en fijo organisch materiaa!. Deze zeeffractie is relatief ster1<. geurend. De zeeffractie 
wordt via transportbanden (grotendeels voorzien van overkapping) en Qverstortpunten, 
getransporteerd naar en gestol1 In de overslaghal. Enig morsver1ies en zwertvuil is 
hierbij niet te vermijden. De hoeveelheid materiaal die het betreft, is echter beperkt en 
wordl dagelijks opgeruimd. Om geuremissie van de transportbanden te verminderen, 
wordt de ombouw van de transportbanden gecontroleerd en waar nodig aangepast. 

Vanuit de overslaghal wordt de zeeffractie in containers naar derden getransporteerd. 
Om de geuremissie van de zeeffractie verder te beperken wordt, sinds eind 2000, 
enzymbehandeling toegepasl in de overslaghal. Ais gevolg van deze behandeling, is 
verwaa iing en geuremissie tijdens transport beperkt. 

Het produceren van balen met daarin de secundaire brandstof zal in de overslaghal 
gaan plaatsvinden. Na productie van de balen worden deze opgeslagen op het 
middenterrein. 

Storten overig afval 0D de stortplaats (o ,a. ontwaterd slib en ontheffingsafval) 
Storten van afval is in omvang sterk afgenomen .als gevolg van stortverboden en 
afvalstoffenbelasting. In de praktijk bestaat het te storten afval overwegend uit 
asbesthoudend afval en autowrakkenshreddermateriaal. Organisch atval wordt 
hoegenaamd niet meer gestort. Zuiveringsslib van de 8WlI wordt tegenwoordig in de 
IBT-installatie meegedroogd en velVotgens - als integraal onderdeet van de RDF+-
meeverbrand in de AVI. , 

Incidenteel kan tevens ontheffingsafval worden gestort op het stortfronl. Het gaat hierbij 
veelal om droge niet geurende materialen. Het gestorte ontheffingsatval wordt 
vervolgens eveneens afgedekt met niet-geurend maleriaal. 

Storttront 
Vanuil het stortfront vindt ten gevolge van het aanwezige afval nauwelijks nog 
geuremissie meer plaats , In onderhavig onderzoek wordt dan ook aangenomen dal het 
stortfront geen geurrelevante geurbron meer is. 

Schoorstenen AVI 
De rookgassen van de verbrandingsinstallatie worden via een afgasreinigingsinstallatie 
(bestaande uit een elektrostatisch filter, sproeidroger, gaswasser, DeNOc instaliatie en 
een actiefkool doekenfilter) door een 80 meter hoge schoorsteen naar de atmosfeer 
geemitteerd. Voor een uitgebreide omschrijving van de reinigingsinstallatie wordt 
verwezen naar de vergunn ingaanvraag. Qua emissie zijn de schoorslenen een 
relevante geurbron. Door emissie op hoagie zal de geur vanuit de schoorstenen 
nauwelijks waameembaar zijn op leefniveau. 
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De 18T -instaUatie 
Oe uitbreiding van de activiteiten van ARN met een IBT-installatie heeft geleid tot een 
extra geurbron. De drooglucht afkomstig uit de tunnels wordt momenteel door een 
perozon-installatie geleid voordat deze via een schoorsleen wordt g~mjtteerd . 

De hal waann zich de IBT-installatie bevindt, wordt op onderdruk gehouden en de 
ventilatielucht wordt als drooglucht ingezet. 

GFT-vergistingsinstallatie 
Op het terrein van de ARN wardt een groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) 
vergistingsinstallatie gebouwd. Op jaarbasis zal maximaal70.000 ton GFT-afval worden 
vergist. aij vergisting wordt GFT-afval, maar oak ander organisch afval omgezet Hierbij 
onlstaat biogas. Het residu van de vergisting is zogeheten digestaat. De aanvoerhal van 
de GFT-installatie met daarin de vergistingsinstaliatie (aangeduid als composteerhal) 
staat op onderdruk. Daarnaast is sprake van gesloten procesonderdelen. De 
ventilatielucht woren gebruikt in de nacomposlering. De composteerhal en de 
vergistingsinstallatie zijn hiennee geen relevante geurbronnen. Echler, om de totale 
geuremissie door ARN. nlet Ie onderschatten, wordt aangenomen dal enige geur 
vrijkomt uil de composteerhal. 

Het biogas wordt omgezet in een WKK-installatie. De elektriciteit wordt geleverd aan het 
openbare net en een deel van de warmle wordt gebruikt om de vergister op temperatuur 
Ie houden. Het is ook mogelijk dat het geproduceerde biogas zal worden opgewerkt tot 
duurzaam aardgas. Indien gebruik wordt gemaakt van een WKK-installalie is er sprake 
van een kleine geurbron. Bij opwerking tot aardgas is geen sprake van een geurbron. 

Het digestaat wordt in combinatie met een deel van het verse ingenomen maleriaal na 
compostering ingezel voor nuttige toepassing (compost). De vergistinginstallatie wordt 
direct ten noordwesten van het weeghuis op het terrein lussen de stortplaats en de AVI 
geplaatst. De composteemal, met daarin de voorbewerking en de nacompostering 
zullen tevens worden gerealiseerd op dit lerreingedeelte. De proceslucht uit de 
composteringsinstallatie wordt via een biofiUer g~mitteerd . 

Tijdelijke opsla9 van secundair afva l in balen 
De ARN is voomemens een tijdelijke opslag van secundair afval in balen Ie realiseren . 
Aanleiding hiervoor vorml de constatering dal bij de bedrijfsvoenng van met afval 
gestookte verbrandingsinstallaties en energiecentrates zich door het jaar heen bepaalde 
golfbewegingen manifesteren. Golfbewegingen in aanbod van Ie verbranden biomassa 
(seizoensinvloeden) en golfbewegingen in de beschikbaarheid van thermische capaciteit 
(stops en stonngen). Om deze golfbewegingen te elimineren is ARN voornemens 
secundaire brandslof ten tijde van overproductie op Ie slaan en deze alsnog verbranden 
ten tijde van overcapacileit. 

Het secundair afval zst hierbij geperst worden in balen en geheel voorzien worden van 
een folie. De productie van balen vindt plaats in de overslaghal. De opslag van de balen 
zal plaatsvinden op het builenterrein, het tussengebied Midden, waarbij de opslaglocatie 
aan drie zijden afgeschennd wordt door een keelWand. 
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Ten aanzien van het aspect geur kan aangegeven worden dat door middel van het 
volledig inpakken van het secundair afval door folie de eventuete geuremissies tot een 
minimum worden beperkt. Oit is ook naar voren gekomen uit de uitgevoerde 
proefopstelling door de ARN. Oerhalve speelt het aspect gBur bij deze opslag van 
secundair afval geen rol en wordt deze bron dan ook in het verdere geuronderzoek 
buiten beschouwing gelaten. 

Overige brannen 
Verder zijo er op het terrein van ARN nag enkela kleinere emissiebronnen die een 
bijdrage kunnen levere" aan de totale geuremissie. 

BSA-h., 
Op basis van het soort afval dal verwerkt wordt in de BSA-hal, mag aangenomen 
worden dat er nauwelijks tot geen geuremissie zal plaatsvinden vanuit dit 
bedrijfsonderdeel . Echter, om de totale geuremissie door ARN niet te onderschatten, 
wordt aangenomen dat enige geur vrijkomt uit de BSA-hal. 

Storlgasmotoren en storlgasfakke/ 
Circa 85% van het vrijkomende stortgas wordt aetief aan de stortplaats ontrokken. Ten 
behoeve van de stortgasonttrekking is een buizenstelsel op de stortplaats aangelegd. 
VIa een compressorunit wordt het stortgasonttrekkingssysteem op onderdruk gebracht. 
Het aangezogen gas wordt naar de stortgasinstallatie geleid alwaar het in 
stortgasmotoren wOrdt omgezet in elektriciteit. 
De stortgasinstaliatie is eveneens voorzien van een fakkel waannee het stortgas 
zonodig kan worden afgefakkekl . Deze situatie doet zich voor wanneer meer stortgas 
wordt onttrokken dan in de motoren kan worden verwerkt. Een dergelijke situatie doet 
zich aileen voor wanneer 6en van de motoren buiten bedrijf is (onderhoud of reparatie) . 

Bij verbranding van stortgas in een gasmotor of een fakkel wordt de geuremissie van het 
stortgas sterk gereduceerd. Desondanks zal enige restgeur worden geemitteerd via 
deze emissiepunten. 

Waterzuiveringsinstallatie (8WZI) 
ARN beschikt over een aerobe biologische waterzuiveringsinstallatie (BWZI). In de 
installatie worden afvalwaterstromen van verschillende bedrijfsonderdelen gezuiverd 
voordat lazing op de zuiveringsinstallatie RWZI-Nijmegen plaatsvindt. Hoewel de 
belangrijkste bedrijfsonderdelen van de BWZI ziin afgedekt. kan enige geuremissie 
plaatsvinden. 

Daamaast bevindt zich op het terrein van ARN een fysischlchemische 
zuiveringsinstallatie voor de behandeling van de afvalwaterstromen die vrijkomen bij 
wassing van de rookgassen uit verbrandingsinstaUatie. Het effluent van deze zuivering 
wordt verdampt in de sproeidroger van lijn 2. De zuivering vindt nagenoeg geheel 
inpandig plaats waardoor er nauwelijks geuremissie zal optreden. 

Slakkendepot 
Natte slakken en schroot worden per open container aangevoerd en opges/agen op het 
slakkendepot (de voormalige rase 7 van de stortplaats) . De ruwe slakken en schroot 
worden in een bewerkingsinstallatie opgewerkt tot eindproduct. 
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Oit gebeurt 80 dagen per jaar, verdeeld over dne perioden. Twee perioden van 27 
dagen en een periode van 26 dagen. 

Bij het inrichting van het slakkendepot is reeds rekening gehouden met enige 
geuremissie. Het depot is enigszins lager gelegen en omringd door een aarden wal. 
Tevens is dit deel van de stortplaats omringd door bomen waardoor de verspreiding van 
geur (en sto1) wordt verminderd, 

In onderstaande figuur 2.2 is de locatie van de diverse geurbronnen weergeven. 

o 

Flguur 2.2 loutle geurbronnen ARN 
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3 GEURBELASTING VAN DE OMGEVING IN DE HUIDIGE SITUATIE 

3.1 Inlaiding 

In onderhavig hoofdstuk wordt ingegaan op de geurbelasting van de omgeving in de 
huidige situatie. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de uitgevoerde 
snuffetploegmetingen en de klachtenoverzichten. Middels deze analyse kan dus 
kwalitatief inzichtetijk worden gemaakt wat de geurbelasting in de huidige situatie is en 
kan tevens oak de relevantie van het aspect geur bij de ARN bepaald worden. 
Oaamaast kunnen de resultaten van deze analyse oak gebruikt worden voor het 
eventueel verifieren of bepalen van de geuremissies van de diverse bronnen welke in 
een later stadium benodigd zij" voor de geurverspreidingsberekeningen. 

3.2 Snuffelploegmetlngen 

Vaor het bepalen van geuremissie vanuit de ARN zij" voor sommige bronnen 
grootheden als debiet en concentratie niet goed toepasbaar. Dit komt omdat geen van 
de gelnventariseerde bronnen (behalve schoorsteen AVI en fakkelinstallatie) en 
activiteiten worden gekenmerid door een geforceerd emissiedebiet. Geuremissie bij 
ARN vindt vrijwel volledlg plaats door diffusie/verdamping uit afval binnen gebouwen 
gevolgd door natuuriijke ventilatie naar atmosfeer en door directe diffusielverdamping 
vanaf oppervlakken (bijvoolbeeld het stort) naar atmosfeer. Door deze 'diffuse
processen' is de concentratie variatel en afhankelijk van zowel atmosferische 
omstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid) als van de aard, 
verblijftijd en momentane hoeveelheid afval. 

Indien de geurbelasting in de omgeving ten gevolge van dergeJijke geurbronnen in kaart 
dient te worden gebracht, is een toe te passen methode snuffelploegmetingen. Blj een 
snuffelploegmeting wordt de geurbelasting ten gevolge van de gehele inrichting in de 
omgeving in kaart gebracht. Hierdoor is het echter niet mogelijk de geuremissie per 
geurbron (de geurbronnen zoals beschreven in paragraaf 2.2) vast te stellen, waardoor 
mogelijke reducerende maatregelen per bron niet kunnen worden uitgewerid. 

In onderhavige rapportage is er derhalve voor gekozen am voor de geurbelasting van de 
omgeving in de huidige situatie uit te gaan van de resultaten van snuffelploegmetingen. 
De geurbelasting in de vigerende situatie en de aangevraagde situatie zal bepaald 
worden middels theoretische berekenlngen welke middels de resultaten van de 
snuffelpoegmetingen kwalitatief geverifieerd kunnen worden. Dit omdat er uiteindelijk 
een uitspraak gedaan moet kunnen worden over het wei of niet toepassen van 
geurreducerende maatregelen. 

3.2.1 Methoden 

In het Document Meten en Rekenen Geur worden twee methoden voor 
snuffelploegmetingen beschreven, namelijk de zogenaamde stoettjes- en loopmethode. 
Sij de uitvoering van de snuffelploegmetingen bij ARN is gebruik gemaakt van een 
speciale, door Suro Blauw, ontwikkelde methode, de 'uitgebreide loopmethode'. Met het 
toepassen van deze methode wordt een gestandaardiseerde uitvoering gegarandeerd 
en wordt tovendien een grate hoeveelheid extra informatie ingezameld ten opzichte van 
de traditionele methoden. De verschillende methoden worden hieronder kort toegelicht. 
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Stoeltjesmethode 
Met deze methode kan zowel de geuremissiesterkte van een geurbron, als de 
geurblootstelling in complexe brongebieden gekarakteriseerd worden. Ook kan deze 
methode worden toegepast veor het identificeren van de belangrijkste geurbronnen op 
een industriecomplex. 

Loopmethode 
Deze methode wordt toegepast VDor het meten van de geuremissie van met name 
oppervlaktebronnen, zoals vuilstortplaatsen en waterzuiveringsinstallaties. 

Uitgebreide loopmethode 
Deze door BUra Blauw ontwikkelde methode is een cambinatie van beide voorgaande 
methoden, waarbij de loopmethode als uitgangspunt geldt. Met deze methodiek kunnen 
de geuremissies van meerdere bronnen binnen een industrieel complex tegelijkertijd 
gekwantificeerd worden. Zoals eerdere werd aangegeven, is in de specifieke situatie 
van ARN sprake van meerdere geurbronnen. Tevens kan de methode worden gebruikt 
voor de monitoring van geurblootstelling in woonwijken in de omgeving van industrie. Bij 
gebruik making van deze methode kunnen tevens cumulatie-effecten worden 
onderzocht. Voor de snuffelploegonderzoeken van 2001 en 2005. uitgevoerd door 
Wrtteveen+Bos. is een vergelijkbare methode gehanteerd. 

De metingen zijn uitgevoerd door een snuffelploeg, beslaande uit ~n ervaren 
panelcoOrd inator .en zes gekwalificeerde panelleden' . Om de snuffelgrenzen voor aile 
afzonderlijke geurbronnen bij ARN in beeld te brengen zijn 4 tot 8 evenwijdige 
snuffeUijnen (ofwel: looproute in het veld waarlangs geurwaamemingen worden verricht) 
gelopen. Hierbij zi;n op elke snuffellijn iedere 20 seconden door de panelleden 
geurwaamemingen verricht. De sterkte van de geur Is hierbij beoordeeld op de 
meetschaal zoals weergegeven in label 4.1. 

TabeI4.1: Meemch .. 1 nn de .terkte van de gaur blJ anuffalploegmeUngen 

Schaalwnrde amschr1Jv1n 

0 Geen gour waargenomen , Zwakke geur wlargenomen 

2 Ot.Iideliike geur waargenomen 

3 Sterke eur wal enomen 

De begin- en eindpunten van de meetlijnen worden zodanig gekozen dal deze buiten 
het waarneembare deel van de geurpluim van het bedrijf vallen. Voorafgaande aan de 
metingen maken de panelleden kennis met de verschillende typen geuren die 
benedenwinds waargenomen gaan worden. Het aantal meetlijnen dal bij een volledige 
meting gelopen wordt, wordt hierbij bepaald door de fysieke mogelijkheden die de 
omgeving biedt en door hel gewenste ruimtelijke oplossend vennogen van de meetlijnen 
(zeer dicht bij elkaar gelegen meetlijnen geven geen extra infonnatie). 

, Het betreft panelleden vln het pel ccrediteerde geurlaboralorium vln Buro Blauw, die zijn peselecteerd conform 

de criteria omschreven in de Nederlandse Norm NVN 2820 (1996) Olfactomelrie. 
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Voor het Uitvoeren van snuffelploegmetingen zijn de volgende meteorologische 
parameters van belang: 
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• Windsnelheid: Volge"s de criteria vermerd in het Document Meten en Rekenen 
Geur moet de windsnelheid tijdens de metingen liggen tussen 3 en 10 m/s; 

• Temperatuur: De builenluchHemperatuur dient minimaal5°C te bedragen; 
• Windrichting: Tijdens de metingen dient sprake te zijn van een stabiele windrichting. 

Metingen kunnen niet worden uitgevoerd bij variabele windrichting. 
Snuffelploegmetingen kunnen in principe bij aile heersende windrichtingen worden 
uitgevoerd; 

• Neersrag: Melinge" mogen niet tijde"s regen worden uitgevoerd. Indien sprake is 
van buien, mogen metingen pas een kwartier na afloop van de regenbu l herval 
worden; 

• Stabiliteit van de atmosfeer: In het Document Meten en Rekenen Geur worden geen 
beperkingen gesteld aan de stabiliteit van de atmosfeer. Bij voorkeur dienen de 
metingen echter bij stabiele atrnosferische condities te worden uitgevoerd. 

Door middel van snuffelploegonderzoeken wordt uiteindelijk de snuffelafstand bepaald. 
De snuffelafstand is die afstand van de geurbron (het bedrijf) waarop 50% van de 
panelleden de geur van de betreffende bron (bedrijf) nog kan waamemen. Door middel 
van het korte termijn Gaussisch plu lmmodel, de vastgestelde snuffelafstand en de 
heersende meteocondities ten tijde van de metingen, wordt de geuremissie van de 
betreffende geurbron berekend. Deze geuremissie wordt uitgedrukt in snuffeleenheden 
per uur (se/uur). 

3.2.2 Meetresultaten 

Eind 2009 zijn in totaal een drietal snuffelploegmetingen uitgevoerd (zie bijlage 3). Deze 
metingen zijn uitgevoerd op dinsdag 17 november, donderdag 19 november en zondag 
13 december. Voorafgaand aan de metingen heeft de snuffelploeg een rondgang over 
het terrein van ARN gemaakt. De leden van de snuffelploeg hebben tijdens deze 
rondgang 'kennisgemaakf met de verschillende geuren afkomstig van de verschillende 
bronnen zodat tijdens de veldwaamemingen een goede omschrijving van de bronnen 
kon worden gegeven. 

Gedurende de snuffelploegmetingen is het geurpanel gevraagd om de eerder 
vemoemde potentiele geurbronnen te kwantificeren. Tijdens de eerste meting is reeds 
gebleken dat de schoorstenen als geurbron niet waameembaar waren (vergelijkbaar 
met waamemingen van eerdere snuffelploegmetingen). Daamaast is gebleken dat hel 
karakter van de geuren afkomstig van de ontvangsthal en de lBT~installatie , vrijwel 
identiek is. Hierdoor kon het panel bij de eerste 2 metingen in het veld geen onderscheid 
maken tussen deze geuren. Het geurpanel heeft de geuren van deze brennen dan ook 
als geheel waargenomen onder de noemer 'vuillucht'. Tijdens de weekeindmeting is de 
ontvangstbunker echler buiten bedrijf en geheel gesloten geweest. Bij deze meting kan 
dus echter wei het onderscheid gemaakt worden tussen de ontvangsthal en de 18T
installatie. Hierdoor heeft het geurpanel uiteindelijk de volgende vier geuren kunnen 
onderscheiden en gemeten: 

• 'Vuilluchf ; 
• Siakkendepot ('nat beton'); 

• Stortgas; 
• IBT-installatie. 
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De genoemde geurbronnen zijn elke dag twee maal gemeten (twee meetruns). In het 
verleden was ook sprake van een 'GFT· luchf. Tijdens de uitgevoerde 
snuffelploegmetingen is de geur niet meer waargenomen buiten de terreingrenzen van 
de inrichting. 

In tabel4.2 zijn de meteorologische omstandigheden weergegeven gedurende de 
snuffelploegmetingen. 

TabeI4.2: Meteorologlsche s.g ..... n. 

Ciltum Temperatuur WlndsMlhekt WlndrtchUng Neerslag Stabiliteit 

[mi.] [mm] oil 

17-11-2009 11 ,9 .,. m • • 
190' '-2009 11 .6 ',' 220 • • 
13-12·2009 2,' 32 " • • 

8ron: Melee Consult, stations Kalkar en Deelen 

Uit de meteorologische gegevens blijkt dat is voldaan aan de randvoorwaarden zoals 
opgenomen in het Document Meten en Rekenen Geur. 

In de onderstaande label 4.3 zijn de gemiddelde resultaten van de metingen 
weergegeven. 

label".3: Resultaten .nuffelploegmetlngen 

D~tum Type geur Gemicldelde .nuffel.fstand Glmlddelde geureml •• 1e 

17· 11·2009 

19-11·2009 

13-1 2-2009 

De gemiddelde bronsterktes zijn weergegeven in tabeI 4.4. 

Tabel • . 4 Gemlddelde bron.ter1tlH voor de verachlllende typen geuren 

Type geur 

Opgemerkt wordt dat in 2001 en 200412005 door Witteveen+Bos ook 
snuffelploegmetingen zijn uitgevoerd bij ARN. In 2002 is ook door Buro Blauw een 
snuffeJploegonderzoek uitgevoerd. 
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In tabel4.5 worden de huidige snuffelploegmetingen (metingen uit 2009) vergeleken 
met de snuffelploegmetingen uit het verleden. 

r.beI4.S Reauttaten snuffelploegmeUngen 

OmschriJvlng 2001 

WlttevMn+80s 

2002 

Buro Blauw 

-

1) Sind. 2006 woldt de zeeffractle niet maer gesteft: 

-

2000 

Buro Blauw 

2) De 18T Is na de snuffelploegmetingen van 200412005 In bedrijf genomen. Daze bron Is dan ook in 2009 pas 

voor het Mrste waargenomen. 

Uit de resultaten van de snuffelploegmetingen kunnen de volgende condusies worden 
getrokken: 
• Sinds de zeeffractie niet meer wordt gestort is de geuremissie van het stortfront 

sterk verminderd. Tijdens de snuffelploegmetingen van 2009 is deze bran als 
zodanlg niet mear herkend: 

• Tijdens de metingen van 2009 is in het veld gee" geur meer waargenomen van 
de overslaghal waar het GFT-afval wordt opo- en overgeslagen; 

• De geuremissie van het stortgas is in de loop der jaren afgenomen; 
• De geuremissie van de ontvangstbunker en de IBT-installatie gezamenlijk zijn qua 

orde van grootte vergelijkbaar met de geuremissie van de ontvangstbunker uit het 
verleden; 

• Vanuit de ontvangsthal komt een lagere geuremissie vrij. Voor de combinatie van 
ontvangsthal en IBT-installatie is een gemiddelde geuremissie vastgesteld van 
211 x10& se/h. Voor enkel de geuremissie vanuit de IBT-installatie, de 
weekeindmeting, is een gemiddelde geuremissie vastgesteld van 140x10& selh. 
Hieruit kan afgeleid worden dat de geur vanuit de -huisvuilluchrin het veld dus 
grotendeels wordt bepaald door de IBT-installatie. De ontvangst draagt hier 
nauwelijks meer aan bij . 

3.3 Inventarlsatle klachten 

ARN hanteert een actief belaid in zake het onderzoeken en voorkomen van eventuele 
klachten. Klachtmeldingen komen vrijwel allemaal binnen via het Milieuklachten en 
Infonnatiecentrum (MKIC; thans 'omgevingsloket') van provincie Gelderland. Bij het 
MKIC in de avonduren gemelde klachten, zijn namens het MKIC in ontvangst genomen 
door de brandweer Arnhem. De klachten zijn daar genoteerd en op de eerstvolgende 
werkdag door medewerkers van het MKIC doorgespeeld naar ARN. In tabel4.6 is een 
overzicht opgenomen van de gesignaleerde klachten met betrekking tot geur in de 
periode 2006 - 2009. Om dit overzicht op Ie kunnen stellen, is eersl een overzicht van 
de klachten opgevraagd bfj het omgevingslokel van de provincie Gelderland. Vervolgens 
is bij ARN het interne rapportageformulier opgevraagd dat naar aanleiding van de klacht 
is opgesteld. In een aantal gevallen voigt hieruit dat een geurklacht ten onrechte aan 
ARN is toegeschreven. 
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Tabe14.6 Overzlcht tll'cht,n 

Om.ch~ Alntalln 2008 Aantal ln 2001 Alnulln 2007 Aantilin 2006 

Geur (totaal) , , , 2 

• Qorzaak bekend en oorzaak , 0 , 0 

(mogelljk) bij ARN 

- Oofuak eldel1l/oorz.ak bij 0 , 0 2 

ARN niel bet<end 

Brcn: ARN4dachteooverzlchi 

U~ de tabel voigt dat de afgelopen 4 iaa, in totaliteit 5 geurldacl1ten bii het 
Omgevingsloket van de provincie Gelder1and zijn binnengekomen en zijn toegewezen 
aan ARN. Uit nader onderzoek, dat door ARN is ingesteld naar aanleiding van die 
geurklachten, blijkt dat 2 klachten in de genoemde periode in redelijkheid zijo toe Ie 
schrijven aan de activiteiten van ARN. In beide gevallen zij" de geurklachten ontstaan 
door onvoorziene omstandigheden. Uit het nadere onderzoek blijkt dat de avenge 3 
geurklachten in de genoemde periode niet zijo veroorzaakt door de activiteiten van 
ARN. 

Het aantal geur1dachten is de laatste jaren fors minder dan het aantal klachten dat in de 
periode 1997 - 2002 is binnengekomen (254 toegewezen aan ARN waarvan 61 met een 
bekende oorzaak). 

9V548G.01 /ROOO8lNijm 

1 maar1 2010 - 14 -

Geur revisievergunning ARN BV 

Oefinitief rapport 



000 

4 INSCHATIING GEUREMISSIES VERGUNDE EN AANGEVRAAGDE SITUATIE 

4.1 Inleldlng 

4.2 

4.2.1 

4.2.1.1 

In dit hoofdstuk worden de geuremissies gekwantificeerd van de diverse geurbronnen 
van ARN. Blj de kwantificering wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt in de huidig 
vergunde situatie en de aangevraagde situatie. De kwantificering van de geuremissies 
voor de huidig vergunde situatie is afkomstig uit de volgende referenties: 
• Geur- en stofonderzoek ten behoeve van een vergunningaanvraag, ingevolge de 

Wei milieubeheer 0Nm 99.48.471), kenmer1< 4H2275.A 11R0018NVD/IPlNijm, d.d. 29 
januari 2003 (verder aangeduid als geuronderzoek 2003); 

• Geuronderzoek IST-instaUatle, kenmerk 9R0103.01IROO151RMHIFBOlNijm , d.d. 5 
juli 2005 (verder geuronderzoek 2005). 

In de aangevraagde situatie wi-izigt de geuremissie van een aantal procesonderdelen. In 
de betreffende paragrafen wordt hier nader op ingegaan. 

Opgemerkt wordt dat slnds een aantal jaren olfactometrische bepalingen plaatsvinden 
confonn de Europese nonn NEN-EN 13725. Oit heeft er toe geleid dat 
geurconcentraties tegenwoordig worden gerapporteerd In OUe/m' in plaats van de 
voorheen gebruikelijke eenheid geJm'. Het verband tussen beide eenheden is als voigt 
1 geJml = 2 OUe/m'. In onderhavig onderzoek worctt uitgegaan van de eenheid OUe/ml 
daar waar oude geuronderzoeken uitgingen van gelml. 

Kwantiflcerlng geuremissies vergunde en aangevraagde sltuatie 

Ontvangstha l 

Vergunde situatie 

In het geuronderzoek van 2003 worden de resultaten van metingen aan de ontvangsthal 
beschreven. Destijds is in de ontvangsthal een geurconcentratie gemeten van 1.600 
OUe/m3. Deze concentratiebepaling is uilgevoerd op een maandag. Omdat op deze dag 
relalief veel 'oud' worctt verwerkt was sprake van een worst-case situatie_ Voor een 
uitgebreide beschrijving van het onderzoek wordt verwezen naar het geuronderzoek van 
2003. Aangezien de ontvangsthal in de huidJge situatie en de activiteiten die daar 
plaatsvinden nog steeds gelijk zijn aan die in de situatie 2003, is de in 2003 
vastgestelde geurconcentratie representatief voor de vergunde situatie. 

Op basis van een debietbalans is een uitreedebiet berekend van 129.000 mllh. Destijds 
is uitgegaan van open dakluiken omdat dit de meest reeie bedrijfssituatie was. 

Uitgaande van bovenstaande resutteert dit in een geuremissie vanurt de ontvangsthal 
van circa 205x10ti DUe/uur. Deze geuremissie vindt plaats wanneer de aan- en 
afvoerdeuren zijn geopend, zijnde op werkdagen tussen circa 7:00 uur en 17:00 uur 
(2.600 uren per jaar). 

Buiten open lngsuren (bij gesloten deuren en luiken) bedraagt het debiet dat via 
lekstromen naar bulten worctt afgevoerd 3.000 m3/uur. De geuremissie op deze uren 
bedraagt daarmee circa 5x10ti DUe/uur (gedurende 6_160 uren per jaar). 
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In tabel 3.1 zijn de geurvracht en de emissieduur voor de ontvangsthal in de huidige 
situatie weergegeven. 

T.beI3.1 Geureml •• MI vanult d. ontvangsth.lln de vergunde aitu,tle 

Geureml •• 1e Eml •• htduur 

2()' 2.600 

Ontvangsthal , 6.160 

1) Mel openstaandll aan- en .fvoel'deullIn en geopende dakluilen. 

4.2.1.2 Aangevraagde situatie 

In het geuronderzoek van 2003 en 2005 is blj de berekening van de geuremissie 
uitgegaan van openstaande dakJuiken omdat dit destijds onderdeel uitmaakte van de 
representatieve bedrijfsvoering. 

In de aangevraagde situatie staan de dakluiken echler a11een open in geval van 
calamiteiten. Oit maakt dus geen onderdeel uit van de representatieve bedrijfssituatie. 
Het feit dal deze dakluiken onder representatieve omstandigheden geslaten zijn , maakt 
dal er minder lucht vanuit de hal naar builen tree(H. 

Door Royal Haskoning is een uitgebreide studie verricht naar de luchthuishouding in de 
ontvangsthal (Ventilatie-optimalisatie ontvangsthal, kenmerk 4H2275E1IROO04IFDlNijm, 
d.d. 21 lobruari 2002). 

Een belangrijke conclusie in dat rapport is dat ' Indien aile rookluiken worden geopend er 
in aile gevallen een verhoogde luchtstroom in de deuropening is vastgesteld' . Het betrefl 
hier een conclusie die gebaseerd is op waamemingen en die verder niet wordt , 
onderbouwd door kwantitatieve informatie. Aangenomen wordt dat door het sluiten van 
de dakluiken de geuremissie vanuit het overslagstation met 50% verminderd . Een 
onderbouwing van deze aanname kan gevonden worden in de resultaten van de 
snuffelploegmetingen. Oerhalve wordt hierbij dan oak verwezen naar paragraaf 3.2. 

In de aangevraagde situatie wordt derhalve uitgegaan van een geuremissie van 
1 02.5x1 Oe OUe/mJ

• Deze geuremissie vindt plaats wanneer de aan- en afvoerdeuren zijn 
geopend, zijnde op werkdagen tussen circa 7:00 uur en 17:00 uur (2.600 uren per jaar) . 

Tabe13.2 Geuremlssle v.null de ontvangsthalln de aangevraagde sltu.tle 

Situatiein de ontvang.thal 

1. Ontvangsthal 

2. Ontv.ngsth.1 

bulten 
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4.2.2 

4.2.2.1 

Diffuse emissies uit stort (stortgas) 

Vergunde situatie 
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Uil hel totala stortoppervlak kan diffuse emissie van stortgas pfaatsvinden. Door een 
goede werking van het stortgasonttrekkingssysteem (vQortdurende onderdruk en 
atzuiging) wordt verwacht dat de geuremissle gering zal zijn. In het onderzoek van 2003 
is aangenomen dat van een goed functionerend stortgasonttrekkingssysteem zander 
gasdichte afdekking van de stortplaats, aangenomen mag worden dat er minslens 50% 
van het stortgas wordt onttrokken. Oit betakent dat in de vergunde situatie circa 50% 
van het stortgas diffuus vrijkomt uil het stort. Bij een totala stortgasproductie van 5 
miljoen m3fjaar betekent dit een diffuse emissie van 2.5 miljoen m3 stortgas per jaar. In 
het geuronderzoek van 2003 is als geurconcentratie voor het stortgas een 
geurconcentratie van circa 50.000 OUE/m' gehanteerd. Deze waarde is destijds 
onderbouwd opgenomen en akkoord bevonden. Derhatve zal deze waarde ook 
gehanteerd worden voor de vergunde situatie. Voor ARN betekent dit een geuremissie 
van circa 15x108 OUE/uur (gedurende 8. 760 uur~aar) . 

4.2.2.2 AangevfBagde situatie 

Ten aanzien van de geuremissie vanuit de stort in de aangevraagde situatie kan worden 
uitgegaan van recentere gegevens. Door ARN wordt in het milieujaarverslag van 2008 
gerapporteerd dat 15% van het vrijkomende stortgas diffuus vrijkomt. In het verleden 
werd de rapportage inzake de emissie van de stortplaats gebaseerd op de aanname dat 
50% van de hoeveelheid stortgas diffuus emitteert. De ARN heeft echler in 
samenspraak met het bevoegd gezag in 2008 geconcludeerd dat dit percentage 15% 
bedraagt. De redenen hiervoor zijn : 
• Het afval dal legenwoordig gestort wordt. bestaat nauwelijks uit brandbaarl 

organisch afval . 
• ARN av. heeft in het verleden voomamelijk zeeffractie gestort. Zeeffractie geeft 

snellere afbraak. De piek van de stortgasproductie die daarvan het gevolg is, is al 
voorbij. 

• Aile niet feiteJijk in gebruik zijnde delen van de stortplaats zijn afgedekt met een laag 
grond van minimaal 1 meter dikte. 

• Het gasonttrekkingssysteem is door de jaren heen steeds verder geoptimaliseerd. 

Op basis hiervan wordt voor de aangevraagde situatie uitgegaan van een diffuse 
stortgasemissie van 15%. In de milieujaarverslagen worden daarnaast tevens de 
hoeveelheden stortgas gegeven die worden verwerkt in de gasmotoren en in de fakkel. 
In tabel 3.3 wordt een overzicht gepresenteerd van de gerapporteerde waarden. In deze 
tabel wordt tevens het resultaat gepresenteerd van de gerapporteerde hoeveelheid 
stortgas die diffuus is vrijgekomen. 

Tabel 3.3 Hoeveelheden verwerkt en dlffuus vrlJgekomen .tortgn 

VerslsgJaar 

2006 

2007 

2008 
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4.800.000 

4.400.000 

3.700.000 

Olftuus vrlJgekomen.tortgn 

m' 
850.000 

780.000 

650.000 
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Door een afname in de hoeveelheden gestort materiaal gedurende de afgelopen jare" 
zal de stortgasproductie in de loop van de jare" verder afnemen. Door uit te gaa" van 
de waarde veor 2008 wordt een 'worst case' aanname gemaakt. Hierbij wordt als 
geurconcentratie van het stortgas uitgegaan van de in 2003 vastgestelde 
geurconcentratie van circa 50.000 OUE/m3

• Ve~r ARN betekent dit een geuremissie van 
circa 4x10" QUe/uur (gedurende 8.760 uur~aar) . 

De lagere geuremissie vanuit het stortfront worden bevestigd door de uitgevoerde 
snuffelploegmetingen. 

4.2.3 Zeeffractie 

4.2.3.1 Vergunde situatie 

Door middel van transportbanden wordt de zeeffractie naar de overslaghal 
getransporteerd. In de overslaghal wordt in de huidige vergunde situatie oak het GFT 
verzameld. In totaal gaat het am een hoeveelheid van maximaalll0.000 ton 
zeeffractie~aar en 40.000 ton GFT~aar dat in de overslaghal kan worden aangevoerd en 
in containers wordt verzameld. Tijdens werkuren (van 07:00 tot 17:00 uur) is er sprake 
van aanvoer van zeeffractie en GFT. Buiten werkuren is geen GFT aanwezig in de 
overslaghal. 

Voor de berekening van de geuremissie uit de overslaghal worden dezelfde 
geuremissiekentallen gehanteerd zoals die in het verleden zi;n gehanteerd voor het 
stortfront. Het betreft hierbij een geuremissie van O,259xl05 QUE/m2/uur. Aangezien in 
de overslaghal handling plaatsvindt van het afval is , op basis van ervaring, het 
geuremissiekental gecorrigeerd met een zogenaamde 'handling factor' . De geuremissie 
van afval gedurende handling zal hoger zijn dan de geuremissie van het afval in rust. Uit 
meetervaring van Royal Haskoning elders is gebleken dat de geuremissie van afval 
gedurende 'handling' maximaal een factor 10 hoger is dan tijdens afval in rust. Voor de 
situatie van ARN is dan ook gecorrigeerd met een 'handling factor' 10. Het gehanteerde 
kental bedraagt daarmee 2,59x105 QUE per behandelde ton afva l. Uitgaande van 
150.000 ton afval , betekent dit een geuremissie van 149x105 QUE/uur tijdens werkuren 
(2.600 uur~aar) . Qmdat het geurreducerend effect van de enzymbehandeling niet 
bekend is wordt de worst-case aanname gemaakt dat de enzymbehandeling geen 
reducerend effect heeft. 

Hoewel buiten werkuren (6.160 uurljaar) er nauwelijks zeeffractie aanwezig zal zijn in de 
overslaghal en er geen activiteiten zijn, wordt ef bij de berekeningen conservatief van 
uitgegaan dat de geur van de zeeffractie enigszins aanwezig blijft. De geuremissie die 
daardoor plaats zal vinden zal in ieder geval beduidend lager liggen dan wanneer er in 
de overslaghal'handling' van zeeffractie plaatsvindt. Voor de berekening is uitgegaan 
van een vergelijkbare situatie zoals die zich voordoet bij de ontvangsthal buiten 
openingsuren. De geuremissie vanuit de overslaghal buiten openingsuren is gelijk 
gesteld aan die van de ontvangsthal buiten openingsuren, zijnde 5x106 QUE/uur. 

Vanuit de overslaghal wordt de zeeffractie in gesloten containers afgevoerd naar elders. 
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Opgemerkt dient te worden dal sinds eind 2000 enzymbehandeling wordt toegepast in 
de overslaghal om de geuremissie van de zeeffractie Ie beperken. Als gevelg van deze 
behandeling, waarbij de zeeffractie bevochtigd wordt, zal de geuremissie tijdens 
transport bepend zijn en wordt derhatve verder niet in beschouwing genomen. 

4.2.3.2 Aangevraagde situBtie 

In de aangevraagde situatie komi de op- en overslag van GFT-afval in de overslaghal Ie 
vervallen. Het GFT wordt rechtstreeks naar de GFT-vergistingsinstallatie gebracht. In de 
aangevraagde situatie wordt op jaarbasis, naast 110.000 ton zeeffractie per jaar, 40.000 
ton kunststofatval op- en overgeslagen In de overslaghal. Zoals reeds eerder 
beschreven zal een deel van dit aNal in de overs/aghal in balen worden verpakt. de 
balen worden vervolgens op het middenterrein opgeslagen. De totale hoeveelheid blijft 
hiermee op 150.000 ton per jaar. De specifieke geuremissie van dit kunststofafval is niet 
bekend. Gezien de aard en samenstelling van dit afval kan echter wei aangenomen 
worden dat de geuremissie lager zal zijn dan van GFT-afval. Oerhalve zal voor de 
geuremissie vanuit het overslagstation uit gegaan worden van de geuremissie in de 
vergunde situatie wat betekend dat hlermee een 'worst-case' situatie verkregen wordt. 

4.2.4 Stortfront 

4.2.5 

4.2.5.1 

Sinds een aantal jaren mag de zeeffractie niet meer worden gestort. Oaarmee worden 
geen 'geurende afvalstoffen' meer gestort. Het stortfront is daarmee geen relevante 
geurbron meer. Het stortfront wordl verder in zowel de vergunde als aangevraagde 
situatie niet In beschouwing genomen. 

Schoorstenen AVI 

Vergunde situ8tie 

De geuremissie via de schoorstenen is vastgesteld aan de hand van metingen. Deze 
metingen zijn uitgevoerd door provincie Geldenand. Oe geuremissies zijn hierbij 
vastgesteld op 32,5x1011 CUE/uur voor lijn 1 en 115x1011 CUe/uur voor lijn 2. Verder is 
aangenomen dal elke verbrandingslijn gemiddeld 700 uur per jaar buiten bedrijf is 
vanwege onder andere onderhoudswe/1(zaamheden. 

4.2.5.2 A8ngevra8gde situatie 

Aangezien er geen wi;zigingen hebben plaatsgevonden aan Jijnen 1 en 2 ten opzichte 
van de vergunde situatie (ofwel de situatie tijdens de metingen) wordt de geuremissie 
van de AVI in de aangevraagde situatie gelijk gesteld aan de geuremissie in de 
vergunde situatie. 

4.2.6 De IBT-instal/atie 
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4.2.6.1 Vergunde situatie 

tn het geuronderzoek van 2005 wordt vooralsnog uitgegaan van een geurconcentratie 
uit de nageschakelde geurreducerende techniek van 1.965 OUe/m3. Het verwachtte 
totale debiet voor de verwerking van 70.000 ton huishoudelijk festafvar bedraagt circa 
30.000 m3/uur. De geuremissie uil de drooginstallatie na de nageschakelde 
geurreducerende techniek zal daarom circa 59x10e OUe/uur bedragen. Hierbij wordt ef 
vanuil gegaan dal de drooginstallatie gedurende het gehele jaar in bedrijf is (8.760 uren 
per jaar). De uitworphoogte van de geuremissie bedraagt 25 meter. 

De hal met daarin de 1ST instatlatie staat op onderdruk. Op de werkdagen zullen de 
deuren van de hal regelmatig openstaan. Om geen onderschatting Ie maken wordt voor 
de geuremissie van de overslaghal , gelijk aan de ontvangstbunker buiten werkuren, een 
geuremissie meegenomen van 5x10'" QUEIh gedurende 8.760 uur per jaar. 

4.2.6.2 Aangevraagde situatie 

Zoals hierboven reeds opgemerkt wordt in het geuronderzoek als onderdeel van de 
aanvraag voor de tBT-vergunning in 2005 de geuremissie weergegeven. Metingen n:t 
reatisatie van de IBT-instattatie met oorspronketijk een nageschaketde biowasser en 
later een nageschakelde perozoninstattatie tonen echter aan dat de geuremissie vanuit 
de IBT-installatie hoger is dan de in het onderzoek van 2005 genoemde waarde. Qp 19 
november 2009 zijn. tegelijkertijd met de snuffelploegmeting, emissiemetingen 
uitgevoerd aan de IBT-installatie (Geuronderzoek bij de ARN in Weurt. kenmerk 
BL2009.4990.01-V01 , d .d . 25 november 2009). Tijdens deze metingen is een 
geuremissie gemeten van 180x10'" QUe/uur. 

Qmdat de perozon instattatie onvoldoende rendement haalt, wordt deze in de 
aangevraagde situatie buiten werking gesteld. De lucht afkomstig uil de IBT-installatie 
zal als proceslucht worden ingezet in de nacompostering van de nieuwe GFT
vergistingsinstallatie (zie paragraaf 3.2). Naar verwachting is de microbiele activiteit in 
de nacompostering dusdanig dat een groot deel van de geurende componenten wordt 
afgebroken. De luchl afkomstig uil de nacompostering wordt via een biofiller 
gei!mitteerd. De geurhron IBT-instattatie als zodanig komt hiermee te vervallen. 

4.2.7 GFT-vergistingsinstallatie 

De ARN is voomemens een GFT-vergistingsinstallatie inC/usief warmtekrachtkoppeling 
(WKK) en nageschakelde composteringsinstallatie (verder: GFT-vergistingsinstal1atie) in 
gebruik te nemen in het jaar 2012. In de worst-case situatie (het gavormde biogas wordt 
verbrand in een WKK) zijn ar vervolgens dria geurbronnen ta ondarscheiden: 
1. WKK-installatie . Aangenomen wordt dat de geuremissie van da WKK gelijk is aan 

de geuremissie van de WKK's die het stortgas verbranden. De geuremissie van 
de WKK bedraagt hiermee 0.5x10'" QUE/uur; 

2. Gebouw; Als gevolg van openstaande deuren bestaat de mogelijk dat vanuit de 
hal met daarin de installaties enige geuremissie optreedt. De geuremissie vanuit 
de hal met daarin de GFT-vergistingsinstallatie wordt gelijk gesteld aan de 
geuremissie uil de overige gebouwen met een diffuse geuremissie (5x10'" 
aU,/uur); 
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3. Aile venlilatie{ucht uit de hal en de lucht afkomstig van de IBT-installatie worden 
ingezet als proceslucht in de nacompostering. Om de hoeveelheid ge4!!mitteerde 
lucht Ie beperken zal een groot deel van de proceslucht worden hergebruikt in de 
nacompostering. Van de hoeveelheid proceslucht wordt naar verwachting 85.000 
m'lh gespuid. De vrijgekomen proceslucht wordt gekoeld. bevochtigd en gereinigd 
door middel van een blofilter voordat deze op 30 meter hoagIe wordt gelmitteerd 
via de schoorsteen van de verglstingslnstallatie . 

De gelmitteerde proceslucht zal naar verwachting niet geurvrij zjjn en nag enige 
restgeur bevatten. In de Bijzondere Regeling G4 'GFT -composterlng' wordt aangegeven 
dal een biofilter nag voldoet als de restgeur lager is dan 2.500 OUE/m'. BiJ ARN wordt 
GFT -digestaat gecomposteerd met daarbij een fractie 'verse' GFT-afval. Er is dan ook 
geen reden am aan te nemen dat het biofilter bij de nacompostering afwijkt van een 
biofitter bij een traditionele GFT-compostering. 

Aangezien aile aangevoerde proceslucht wordt g~mitteerd met een restgeur van 2.500 
OUe/m3 resutteert dit in een geuremissie van de nacompostering van 213x101S OUE/uur 
(2.500 x 85.000). Deze emissie treedt gedurende 8.760 uur per iaar op. 

Ter verduidelijking zijn in onderstaande figuur de diverse afgasstromen weergegeven. 
Hieruit komt naar voren dat de aanvoer naar het biofilter eenvoudig Ie stabiliseren is 
door middel van. het bijmengen van meer of minder ventilatielucht uit de composteerhal . 
Dit om de werking van het biofilter zo optimaal mogelijk Ie laten zijn. 
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4.2.8 BSA-hal 

4.2.8.1 Vergunde situatie 

Oorspronkelijk exploiteerde ARN een installatie voor het sorteren van bouw- en 
sloopafval en vergelijkbaar bedrijfsafval. Oit geschiedde in de eSA-hal. Om de totale 
geuremissie door ARN zorgvuldig in kaart te brengen wordt aangenomen dal enige 
geuremissie plaatsvindt vanuit de aSA-hal. De geuremissie vanuit de aSA-hal is echter 
onbekend. Aangenomen wordt dat de geuremissie maximaal geJijk gesteld kan worden 
aan de geuremissie vanuit de ontvangsthal buiten de openingsuren, ofwel5x108 

aUe/uur (gedurende 8.760 uur~aar) . Aangezien geen geurveroorzakende activiteiten 
worden verricht in de eSA-hal wordt aangenomen dat dit een maximaal te verwachten 
waarde is. 

In de (IBT-)vergunning van 2005 is verplaatsing van deze BSA~hal inclusief de daarin 
voorgenomen activiteiten naar het tussengebied voorzien. In de geuremissieberekening 
die destijds onderdeel uitmaakte van de vergunningaanvraag is de hiermee gemoeide 
geurbron toen ook anders in de modelberekeningen gesitueerd. 

4.2.8.2 Aangevraagde situatie 

De BSA~hal (in het tussengebJed) is niet gerealiseerd, wordt niet gerealiseerd en komt 
daarmee dus als geurbron te vervallen. 

4 .2.9 Stortgasmotoren en stortgasfakkel 

4.2.9.1 Vergunde situatie 

Op jaarbasis wordt 2 .500.000 m3 stortgas verwerkt. De ongereinigde geurvracht van 
deze hoeveelheid stortgas bedraagt 1 ,25x1 011 OUeljaar (2.500.000 m3 x 50.000 
OUe/m'), hetgeen overeenkomt met een geuremissie van circa 24,5x10s OUe/uur. 
Uitgaande van een geurverwijderingsrendement van 99% voor de stortgasmotoren en 
fakkel , bedraagt de geuremissie 0 ,245x10s OUe/uur. Worst case' wordt aangenomen 
dat zowel de stortgasmotoren als de stortgasfakkel een geuremissie veroorzaken van 
elk 0 ,5x10s OUe/uur. De slortgasmotoren zijn elk gemiddeld 8.060 uur per jaar in bedrijf. 
Tijdens de reslerende 700 uur per jaar (per stortgasmotor) wordt een deel van het 
slortgas verwerkt door de fakkel. 

4.2.9.2 Aangevraagde situatie 

Zoals in paragraaf 3 .2.2 weergegeven zal er in de toekomstige situatie een groler 
aandeel stortgas uit de stort onttrokken worden, te weten circa 85%. De hoeveelheid 
gestort maleriaal zal in de loop de jaren echler afnemen vanwege hel minder storten 
van stortgasproducerende materialen. Door uit Ie gaan van de verwerkte hoeveelheid 
stortgas uil het jaar 2008 wordt dus een 'worst-case' situatie verkregen. 

Op jaarbasis wordt 3.700.000 m' stortgas verwerkt. De ongereinigde geurvracht van 
deze hoeveelheid stortgas bedraagt 1,85x1011 

OUeljaar (3.700.000 m' x 50.000 
OUe/m') , hetgeen overeenkomt met een geuremissie van circa 23,Ox10s CUe/Uur. 
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Uitgaande van een geurverwijderingsrendement van 99% voor de stortgasmotoren en 
fakkel, bedraagt de geuremissie Q,23x108 OUE/uur. Worst case' wordt aangenomen dal 
lowel de stortgasmotoren als 

Betreffende de geuremissie vanuit de stortgasfakkel wordt conform de vergunning 
uitgegaan van Q,5x10' OUE/uur. 

De stortgasmotoren zijn elk gemiddeld 8.060 uur per jaar in bedrijf. Tijdens de 
resterende 700 uur per jaar (per stortgasmotor) wordt een deel van het stortgas 
verweri<:t door de fakkel . 

4.2.10 Bedrijfswaterzuiveringslnstallatie (BWZI) 

4.2.10.1 Vergunde situa/ie 

ARN beschikt over een a~robe biologische waterzuiveringsinstallatie (8WZI) en een 
fysischlchemisd1e zuiveringsinstallatie. Voor de berekening is aangenomen dal aileen 
de 8WlI geur emftteert omdat de fysischlchemische zuivering nagenoeg geheel 
inpandig plaatsvindt waardoor nauwelijks geuremissie zal optreden. 

De belangrijkste bedrijfsonderdelen van de 8WZI zijn afgedekt, maar aangenomen 
wordt dat toch enige geuremissie plaatsvindt die standaard bij een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie velWacht kan worden. Op basis van kentallen uit de NeR 
is een ruwe inschatting gemaakt van de geuremissie waarbij de belangrijkste 
onderdelen van de BWZI zijn betrokken. De Bijzondere Regeling van de NeR voor 
rioolwaterzuiveringsinstallaties gaat uit van geuremissies per m2 voor diverse 
procesonderdelen. De ingeschatte emissies staan hieronder weergegeven: 
• Ontvangwerk zoals, roosters, overlopen en influentbassin: 
• Contacttank/voordenitrificatie: 
• Denitrificatietank: 
• Nitrificatietank: 
• Retourslibgemaal: 
• (Na)bezinktanks met o.a. fosfaatbezinktank: 
• Tolaal: 

475 QUE/s; 
25 QUE/s; 

170 QUE/s; 
200UE/s; 
20 aUe/s; 

380 QUE/s; 
1.090 QU';s. 

U,it de berekening blijkt dat de inschatting op basis van de kentalten uit de NeR een 
geuremissie oplevert van circa 4x10e QUe/uur (1.090 QUEls x 3.600 s/uur) gedurende 
8. 760 uur~aar. 

4.2.10.2 Aangevrasgde situstie 

Ten aanzien van de geuremissie vanuit de 8WZI kan gesteld worden dat deze gelijk is 
aan de geuremissie in de vergunde situatie daar er geen wijzigingen hebben 
plaatsgevonden in de bedrijfsvoering van de BWZI. 
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4.2.11 Siakkendepot 

4.2.11.1 Vergunde situatie 

Natte slakken en schroot worden per container aangevoerd en opgeslagen in het 
slakkendepot waar ze vervolgens in een bewerkingsinstallatie worden opgewerkt tot 
eindproduct. Hoewel maatregelen zjjn getroffen om de geuremissie te beperl<:en. kan 
hierbij enige geuremissie optreden. Hierbij is. op basis van een geuronderzoek bij 
stortplaats Crayenstein-West (Geuronderzoek bij de stortplaats Crayenstein-West, 
Royal Haskoning, kenmerk HI174.AO/R0004NVDIIP, d.d. 14 september 2000), 
uitgegaan van een kental voor geuremissie bij slakkenopslag van Q,Q015x10e 

OUe/m2/uur. Indien in het geval van ARN wordt uitgegaan van een stakkenopslag van 
grofweg 10.000 m2

, betekent dit een geuremissie van 15x108 OUE/uur (gedurende het 
gehele jaar). 

4.2.11.2 Aangevraagde situatie 

4.2.12 

Ten aanzien van de geuremissie vanuit het slakkendepot in de aangevraagde situatie 
kan opgemerttt worden dat het bewer1<en tegenwoordig en in de toekomst slechts 
gedurende drie perioden per jaar gebeurt. Twee perioden van 27 dagen en een periode 
van 26 dagen. 

Gebruik makend van paragraaf 3.2 is het mogelijk een 'handling factor' te bepalen voor 
het bewer1<.en van slakken. Tijdens de snuffelploegmeting op 17 november 2009 werden 
er geen bewer1<.ingen van slakken uitgevoerd, terwij l dit op 19 november 2009 wei werd 
gedaan. In tabe14.5 is te zien dat de geuremissie voor slakken op 19 november 2009 
circa een factor 7 hager is dan op 17 november 2009. Derhalve kan een 'handling factor' 
van 7 worden aangenomen. Echter, in paragraaf 3.2.1 wordt voor de zeeffractie een 
'handling factor' van 10 ge'introduceerd. Derhalve zal gerekend worden met een worst· 
case 'handling factor'10 voor de geuremissie welke optreedt tijdens het bewer1<.en van 
slakken. 

Resum~ geuremissies vergunde en aangevraagde situatie 

In tabel 3.4 wordt een overzicht gepresenteerd van de vergunde emissies en de 
bijbehorende bedrijfstijden. De betreffende tabel is afkomstig uit het geuronderzoek van 
2005. In tabel 3.5 wordt een overzicht gepresenteerd van de aangevraagde emissies en 
de bijbehorende bedrijfstijden. 
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Tabel 3." G.ur.mi ..... en bedrijfltijden In de vergunde .ttu.tie. 

a.drJjfslocatle 

'AV! terreln' 

(182972, 428722) 

Hoogte emlslie: 26 meter 

Gee" WI, gee" Inputs 

Gebouw: 

l x 8 x H x orient.tie 

15xl00)l26.'35 

OVerslaghal tifdens 

'SchoorslMn Ujn I' (183152, "28722) 

WI" 3,5 WIN, hoogte = 80 meter, d "" 1,5 meter 

'SchoorstMn IIj" 2' (183152, 428722) 

WI- 5,4 wnN, hoogte '" 80 meier, d" 2,5 meter 

'Stortplaats' 

(182672. "29502) 

Geen WI, lilee" Impull 

OppeNialdebron: 

L x B x orientalie 

T .... ' 

'1ST trrataillitle' (182909, 428786) 

WI- 0,58 MrN, noogie'"' 25 meter, d '" 1,0 meter 
Debiet • 13,9 m'/s 

Cebouw: 

l II: B x H x orientatie 

'Ontvangsthlll' (182972, 428722) 

Hoogle emissie: 26 meter 

Geen WI, geen Wnpuls 

Ge_ 
L x B x H x onent.tle 

'BSA-hal' (182978, 429107) 

Hoogte emissle: 14 meter 

Geen WI, geen imp!Jls 

Gebouw: 

L x B If H x orientatie 

Geur revisievergunning ARN BV 
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Eml •• leduur 

2.600 

6 .160 

... 60 

' .060 

8.760 

8.760 

3.&40 15.120 

8.760 
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label 3.5 Geuremlaaies en bedrljfatijden in de .. nge ... ,..agdl sltuatle 

a.drljfslOClltie 

'''VI \emin' 

(182972, 428722) 

Hoogt. emis,itt: 26 meter 

Geen WI, geen Impub 

Gebouw: 

L x B x H II orientalle 

15111oox26)1135 

OVersl&ghal tildens 

'SchoorstMn IIln l' (183152, 428722) 

WI • 3,5 fMrI, hoogte '" 80 meier, d .. 1,5 meter 

'SchoorstHn IIln 2' (183152, 428722) 

WI '" 5,4 M'N, hoagie" 80 meter, d· 2,5 meter 

'Stortpl .. ta' (stort; .. ) (182672 • • 29502) 

Gee" WI, geen Impuls 

OppelV1aklebron: 

L lC B )I ori4!nlatie 

'Slakkendlpot' (182978, 429107) ' I 

Geen WI, geen irnpuls 

Oppervlaktebron: 

L x B x orientatie 

'Ontvangsthal' (182972, 428722) 

Hoagie emissill: 26 meter 

Geen WI, geen Impuls 

Ge_ 
L x B x H II orientalie 

'V.rglstlng. l n.~lIltie' (182826, 428893) 

WI .. 0,69 M'N, hoogte'" 30 meier, d. 1,5 meter 

Oebiet .. 23,61 mO,. 
GeboIlW (182&44, .28872): 

Lx B x H x oritntatie 

Geuremlssle 

149 

5 

32,5 

115 

• 

150 f 15 

102,5 15 

213 

Eml •• leduur 

2.600 

6 .160 

' .060 

' .060 

8.760 

600 18.760 

3.640/5.120 

8.760 

1) In het oude onderzoek is er vanu~ gegaan dat het slakkendepot zich in de dlrecte nabijheid van het Itortfront 

beYOnd. Oit is edlter nlel het gevaL Het slakkendepot bevlndt zich in he! tussengebied: maar wei grenzend 

aan de slortplaats. 
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5 BEPALING GEURIMMISSIE VERGUNDE EN AANGEVRAAGDE SITUATIE 

5.1 Gourvorsprelding 

5.1.1 Stacks verspreidingsmodel 

Met behulp van een verspreidingsmodel is de berekende geuremissie vertaald naar 
geurconcentraties in de omgeving. Hiertoe is de verspreiding van de geuruitstoot 
bepaald, rekening houdend met de emissieduur, meteocondities (windrichting, 
windsnelheid en stabiliteit) en de specifieke locatie van het bedrijf ten opzichte van 
geurgevoelige objecten. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het Stacks 
model (versie 2009) van de KEMA, gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model. In tabel 
5.4 zijn de uitgangspunten voor de verspreidingsberekeningen weergegeven. 

rabellS.4 Uttglngspunten v. ... preldlngeberek.nlng.n 

Klimatolog\e De kliTlatologische gegevens van Eindhoven zijn represent.tief ;eam! voor de omgevlng, 

5.1.2 Invoergegevens 

In het onderzoek van 2003 zijn de verschillende bronnen samengebracht in vier 
verzamelbronnen, te weten AVI· terrein, stortplaats. schoorsteen lijn 1 en schoorsteen 
lijn 2. Het AVI·terrein bestaat hierbij uit een gesommeerde geuremissie van de volgende 
bronnen: 
• Ontvangsthal; 
• BSA-hal; 
• Overslaghal voor de zeeffractie en GFT; 
• Stortgasmotoren en -fakkel; 
• BWZI. 
De stortplaats bestaat hierbij ult de volgende emissiebronnen: 
• Stortactiviteiten/stortfront; 
• 5tortgas; 
• Siakkendepot. 
De schoorstenen van lijn 1 en 2 zijn enkelvoudige emissiebronnen. 

In het onderhavige onderzoek wordt dezelfde clustering van bronnen aangehouden. 

5.2 Beoordellngskader 

Het landelijke geurbeleid is gericht op het voorkomen van nieuwe geurhinder dan wei 
het verminderen van bestaande geurhinder. In een brief van de minister van VROM van 
30 juni 1995 wordt dit beleid nader toegelicht. Met deze brief wordt afstand genomen 
van de strikte toepassing van in het verleden gehanteerde percentielwaarden met een 
normerende status. 
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Oe mate van hinder die acceptabel is, wordt vastgelegd door het bevoegd 
bestuursorgaan. In deze brief wordt wei benadrukt dal het BST-principe uit de Wet 
milieubeheer onverminderd van kracht is. 

Samengevat wordt de volgende beleidslijn gevolgd: 
• Als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
• Als er wei hinderis, worden maatregelen op basis van het BST principe afgeleid; 
• De mate van hinderkan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek. 

hinderenquAte, klachtenregistratie etcetera; 
• De mate van hinder, die nag acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd 

gezsg, 

De provincie Geldertand heeft het landelijke beleid nader uitgewerkt. In het document 
'Gelders geurbeleid voor milieuvergunningen - Beleidsregels geur in 
Milieuvergunningen Gelderland 2009. nr 2009n4 van 27 april 2009 wordt dit nader 
gespecificeerd. Oe voorgestelde werkwijze van de provincie Gelderland is op basis van 
een kwantitatieve en objectieve geurbelasting waarbij rekening gehouden wordt met de 
aard van de geur en de aard van de omgeving. Er wordt zo volgens een uniform 
denkmodel per situatie een op de potentiele hinder toegesneden toetsingskader met 
een streef-. richt- en bovenwaarden afgeleid. 

Er wordt rekening gehouden met de aard van de geur via het gebruik van de 
zogenaamde hedonische waarde. 

Oe hedonische waarde geeft informatie over de (on)aangenaamheid van de geur. 
uitgedrukt in waarden van H ... (uiterst onaangenaam) naar Ho (neutraal) tot H .. " (uilerst 
aangenaam). In tabe15.5 is het door de provincie Gelderland vastgestelde 
toetsingskader per type geur en per type omgeving weergegeven. waarbij de 
hedonische waarde H.2 (onaangenaam) door de provincie Gelderland als uitgangspunt 
voor de toetsing wordl gehanteerd. 

Tabel 5.5 Het toetslngskader nur aant van de gaur en nur type omfltlvfng 

T,pe (leur!\Nr hedonlsehe 

waarde H-J 
(VOl 3882. B'-tt 2) 

StrHf· Riehl· Boven· 

Voor de geur van ARN kan worden uitgegaan van een hedonische waarde H.2 tussen 
1,5 en 5 OUe/m3

. Oit wordt bevesligd door de meest recente metingen van de 
geuremissie van de IBT-installatie. Ie welen de metingen uit 2009 (Geuronderzoek bij de 
ARN in Weurt. kenmer1< BL2009.4990.01-V01 . d.d. 25 november 2009). Oit betakent dat 
in de specifreke situalie van ARN dient te worden ujtgegaan van het cursief gedrukte 
toetsingskader. Conform het Gelders geurbeleid zal het hindemiveau allereerst worden 
beoordeeld op basis van de richtwaarde, waarbij gemotiveerd kan worden afgeweken 
tol de bovenwaarde. 
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5.3.1 Contouren 

ccc 
~ Q. 9 

c c c 
aOYAl MA ••••••• 

In figuur 5.1 worden de contoure" als 98-percentiel gepresenteerd voor de berekening 
van de huidig vergunde (blauwe contouren) en de aangevraagde situatie (rode 
contouren). Het betreft hier de berekende contoure" in OUe/m

3
• 

Flguur 11.1 98-percentle' contouren voor de huldlg vergunde (blauw)en .. ngevrugde altuaUe (rood) 

In bavenstaande liguur 5.1 zijn de valgende labels weergegeven: 
• A: 1ST; 
• B: BSA en slakkendepot; 
• C: Ontvangsthal en AVI-terrein ; 
• 0 : Schoorstenen; 
• E: Stortplaats; 
• F: Vergistingsinstallatie. 

5.3.2 Geurconcentraties ter plaatse van geurgevoelige locaties 

In tabel 5.6 wordt nader ingegaan op de geurconcentraties ter plaatse van 
geurgevoelige objecten in de omgeving van ARN. Hierbij worden de geurconcentraties 
ter plaatse van de gebieden/objecten gepresenteerd zoals die in tabel 2.1 zijn 
weergegeven. 
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Aaneengesloten woonbebouwing wordt getoetst aan richt- en bovenwaarde geldend 
voor de gebiedscategorie 'Wonen'. De gebiedscategorie veor de Jonkerstraat betreft 
'Werken', omdat de woning geregen is op het industrieterrein West Kanaaldijk . De 
Reekstraat wordt onder gebiedscategorie 'Wonen' geschaard. 

Tabell.1 Ovenlchtalabel v.urbel .. ting a."H"g •• 'ot.n woonbebouwlng 

Vergund ••• • • 7 •. ' 
• • 7 • . 7 •. ' 
•. , •. ' •. ' 

Bovenwuns. 1.' 1.' 1.' 

In tabel 5.7 wordt dezelfde overzichtstabel gepresenteerd voor de meest nabijgelegen 
verspreidliggende woonbebouwing. 

T8belll.7 Overzlchtstabel geurbel .. ting verspreldllggende woonbebouwfng 

2.' 3.' 

Aangev .... gd 2 .• 1.4 

Richtwaarde 1.' ..' 
Bo .... nw .. ns. , .• 1.' 

Uit bovenstaande tabel en de bijgevoegde contouren kunnen onderstaande conclusies 
worden getrokken: 
• Ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing kan in aile gevallen voldaan 

worden aan de bovenwaarde; 
• Ter plaatse van de aaneengesloten woonbebouwing Lindenholt kan voor de huidig 

vergunde situatie worden voldaan aan de richtwaarde (98-percentiel). terwijl deze 
voor de aangevraagde situatie minimaal overschreden wordt. Er wordt echler wei 
ruim voldaan aan de bovenwaarde (9B-percenliel); 

• Ter plaatse van de verspreidliggende woning aan de Jonkerstraat wordt in aile 
gevallen voldaan aan de bovenwaarde geldend v~~r de gebiedscategorie Werken' ; 

• Ter plaatse van de woning aan de Reekstraat (direct achier de stort) wordt in de 
huidig vergunde situatie de bovenwaarde overschreden. In de aangevraagde 
siluatie kan wei worden voldaan aan de bovenwaarde. 
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6 EVALUATIE EN CONCLUSIES 

Door ARN zijn de afgelopen jaren onder andere de volgende maatregelen doorgevoerd 
om de geuremissies van de inrichting te verminderen: 
• De zeeffractie wordt niet meer gestort op de stortplaats; 
• De dakluiken van de ontvangsthal zijn, behalve tijdens calamiteiten, gesloteo; 
• Het stortgasontrekkingssysteem is zodanig dal nog maar 15% van het stortgas 

diffuus verdwijnl. 

Genoemde maatregelen hebben de geurhindersituatie in de omgeving van ARN sterk 
verbeterd. Zo bJijkt bijvool beeld dat in de peri ode 2006 tot 2009 ARN slechts 5 
geurklachten heeft ontvangen. Van deze 5 klachten waren ef 2 geurklachten waarbij 
een directe relatic gelegd kon worden met de actiYiteiten van ARN. Het aantal 
geurklachten is de laatste jaren fors minder dan het aantal klachten dat in de periode 
1997 - 2002 is binnengekomen (254 toegewezen aan ARN waalVan 61 met een 
bekende oorzaak). oit beeld wordt bevestigd door de uitgevoerde snuffelploegmetingen. 
De tijdens de snuffelploegmetingen van 2009 vastgestelde geuremissies zijn beduidend 
lager dan de geuremissies zoals die in 2000, 2002 en 200412005 zijn vastgesteld met 
behulp van snuffelploegmetingen. 

De inrichting wordt uitgebreid met een GFT-vergistingsinstallatie. In deze installatie zal 
jaarlijks 70.000 ton GFT worden vergist. De belangrijkste geurbon is de nacompostering 
waar het digestaat uit de vergistingsinstallatie wordt gecomposteerd. Als proceslucht in 
de compostering wordt de lucht afkomstig uit de IST-installalie en de ventilatielucht uit 
de GFT-vergistingsinstallatie gebruikt. De IST-installatie als geurbron komt hlermee te 
vervallen. Minder relevante geurbronnen zijn de hal en de WKK-installatie. 

Geurbelasting verspreid ge/egen woonbebouwing 
Uit de berekeningen kan worden geconcludeerd dat voor de verspreid gelegen 
woonbebouwing wordt voldaan aa" de geldende bovenwaarde van het Gelders 
geurbeleid. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de woning aan de Jonkerstraat valt 
onder gebiedscategorie 'Werken'. omdat de woning gelegen is op het industrieterrein 
West Kanaaldijk. 

Geurbelasting aaneengesloten woonoobouwing 
Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de hoogste geurbelasting voor genoemde 
woonbebouwing wordt berekend in Beuningen en Weurt. De geurbelasting in Weurt, 
8euningen en Lindenholt voldoet in aile gevallen aan de bovenwaarde. 

Sij vergunningverlening dient conform het Gelders geurbeleid in principe te worden 
uitgegaan van de lichtwaarde. Ter plaatse van diverse woningen wordt de richtwaarde 
overschreden. T er plaatse van deze genoemde woningen kan enkel aan de richtwaarde 
worden voldaan bij toepassing van vergaande maatregelen, die vanwege 
bedrijfstechnische en -economische redenen vooralsnog door ARN niet haalbaar 
worden geacht. 
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KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 jun! 2009 

Stot· iQentificatie: CEUR 

start datumltijet +12·2009 11 :52:56 
datumJlJjd joumaal bestand: 4· 12·2009 11 :53:30 

Peroentielen voor l.yurgemiddelde concentrlitJes 
In het percentielenbestand II aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaaroen ~Ing hebben, de koge percentielen 
kunnen bij un gering aantal berekeningsuren daardoor 
mindar nauwkeurig z1jnl (Iaatsle regel In percentielbestand) 

Aileen bron(nen)-bijclragen berekenel l 

Meteo Sehlphol en Eindhoven, vertaaid naar locatiespeeifieke meteo 
Detoc.tiewaaropdemeteoilbepaald : 182893429165 
VOOf neerslag bewolklng en zonlnstraJing Is Eindhoven gebNikI 
opgegeven emlssle bestand O:\Stacks91\1nput\emls.dat 

Ooorgerekende (meteo)perlode 
StartdatumllijdO: 1· 1-2003 1:00h 
Eind datumltijdO: 31-12-2007 24:00 h 

Alntal metee-uren waaittlee gerekend Is : 43824 
De wlndroos: frequentie van voorilomen van de wlndsektoren(uren, %) op receplOf- lokatle 

met COOrdlnaten: 182893 429166 
gem. wlndsneJheld, neersJagsom 
seldOf'(van-tot) uren % WI neerslag(mm) 

1 (-1> 15): 2172.0 5.0 
2 ( 15-45): 2515.0 5.7 
3 ( 45- 75): 3527.0 8.0 
4 (75-105): 2122.0 4.8 
5 (105-135): 2578.0 5.9 
6 (135-165): 2824.0 6.4 
7 (165-195): «13.0 10.1 
8 (195-225): 6689.0 15.3 
9 (225-255): &419.0 1 • . 6 
10 (255-285): 'H27.0 10.8 
11 (285-315): 3169.0 7.2 
12 (315-3-45): 2671 .0 6.1 
gamiddeldlsom: .3824.0 

Iengtegraad: 0: 5.0 
bfeedtegraad: 0: 52.0 

3.0 133.50 
3.3 72.40 
3.5 74.30 
2.8 92.00 
2.7 119.70 
2.8 208.20 
3.4 400.90 
4.3 633.30 
4.6 723.60 
3.7 no.eo 

3.2 316.30 
3.1 219.70 
3.6 3764.70 

Bodemvoc.htlgheld-inde)([): 1.00 
Albedo (bod8i,hll8llkaalslngscottncient)o: 0.20 

Aanlal reeeptorpunien 0 5 
Terreinrwi'1eicl rec:epiOf gebiecl (m)O: 0.5522 
Terreinruwheld (mJ op meteolokatle windlichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentralies (mJO: 1.5 

Cemlddelde vekfwaarde concentratle (ga',,3)0: 
hoogste gem. concentratiewaarde in hel gridO: 
Hoogste uUlWIiatde concenlralie in tijdreeltSO: 

CoOrdinaten (II,Y)O: 183483, 428856 
Oatumftijd (YY,mm,dd,hhlO: 2004 3 25 8 

Alnlal brennan 7 

•••• _- Brongegevens van bron 0: 1 
•• BRON PLUS GEBOLMI·· AVI terrein 

X-potille van de bron (mID: 
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V-positi\! van de bran [mID: 428722 
komia zljde gebouw [mJD: 15.0 
!angste zijde gebouw (mID: 100.0 
Hoogte van het gebouw [mIO; 26.0 
OrIentalie gebouw (gnllden] 0: 135.0 
It.,.COOtdinaat van geboLlw {mID: 182972 
y_COOrdinaal van gebouw (mID: 428722 
5choorsteenhoogte (m m .. lYeld) (mID: 26.0 
lnw. schoorsteendlameter (lop)O: 2.00 
Uitw. sctIooBleendlameter (topIO: 2.10 
Cern. voIumeftux over bedrijfauren (Nm3) 0: 1.00000 
Cern. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 0.33230 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 285.00 
Gem. warmte emlssie over bedrij"uren (MW) 0: 0.000 
Warm!e emlssie 'Ioor deze bron constanta -Ingelezen - w •• rde 
Ainlal bedrijfsuren: 32862 
(Bedrijtsuren zijn uren met ee" emissie > 0) 
gemiddelde emlssle over bedriJfsuren: (gels) 40078 

--. - Brongegevens van bran 0: 2 
•• PUNTBRON - Schoorsteen Iii" 1 

X-posItJe van de bron (mID: 183152 
Y-positie van de bran (mID: 428722 
Schoorsteenhoogte (tov m •• iveld) (mIO: 80.0 
Inw. schOOl'!lleendiameter (topID: 1.50 
Uitw. schoorsloendlameter (lop)D: 2.00 
Gem. volumenux over bedrijfsuren (Nm3) D: 18.00000 
Gem. uitltee sne/held Oller bedrijfsuren (mfs) D: 15.78257 
Temperatuur f"OOt(gJlssen (K) D: 423.00 
Gem. WBlTTlie emissie Oller bedrijfsuren (MW) 0: 3 . .478 
Warmte emissie voor deze bron constante - Wlgelezen - waarde 
AantJlI bedriJfsuren: 40244 
(Bed"'l'suren zijn uren met een emissie > a) 
gemiddelde emiss. over bedrijfsuren: (gels) 18056 

••••••••• Brongegevens nn bron 0: 3 
.. PUNTBRON .. Schoo~leen li)n 2 

X-positie van de bron [miD: 183152 
Y-positie van de bron [miD: 428722 
Schoo~ioenhoogle (Iov maaiveld) [miD: 80.0 
Inw. schooBieendiJimeter (top)O: 2.50 
Uitw. schooBleendlJlmeter (top)O: 3.00 
Cam. votumef\ux over bedrijfsuren (Nm3) 0; 28.aoooo 
G!m. lIitbe<! snelheid OYer bedrijfsuren (mls) 0: 8.83824 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 423.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 5.410 
Warmte emissie voot deze bron constante - ingele.zen - waarcle 
Aantal bedrijfsuren: 40374 
(Bedrijfsuren zijn uten met een emlssle > a) 
gemlddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 63889 

......... Broogeg.evens van bron 0: 4 

.. OPPERVlAKTEBRON'" SlortplJlats 

X..positie van de bron [miD: 182672 
Y-positie van de bron (mjD: 429502 
komle zitcle oppervtalctebron [m) 0: 60.0 
IJIngsle zide oppervtaktebron [mj D: 180.0 
Hoagie oppervlalctebron is 0: 1.5 
Oritnta!ie owervlaktebron [graden)o: 70.0 
Alnta! bedrijl'suten: 43824 
(Bedrijrsuren zjjn uren mel een emlssle > a) 
gemiddelde emissie over bedrijl'suren: (gels) 
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.......... Brongegavens van bron 0: 5 
•• BRCN PlUS GE80lNV'" ontvangsthal 

X-positle van de bron (m}D: 182972 
Y-positle van de bron (mIO: 428722 
kortsta zJjda gebouw (mID: 15.0 
langste zijde gebouw [mJD: 100.0 
Hoogta van het gebouw (mID: 26.0 
Ori6ntatle gebouw [graden) 0: 135.0 
x_COOrdJn •• , van gebouw (mlo: 182972 
y_COOrdI",.! van gebouw (m]o: 428722 
Schoorsleent.oogte (toY maaiveld) [mJO: 26.0 
tnw. IChoorsteendiameler (top)D: 10.00 
Uitw. schoora'eenditmeler (top)a: 10.10 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (NmJ) 0: 1.00000 
Gem. uitttee lnelheld over bedrijfluren (mi.) 0: 0.01320 
Tempe""uur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. wtrmle emllsle over bedrijfsuren (M'N) 0: 0.000 
Warmt. emlasie voor daze bran constanta -Ingelazen • waarde 
Aanlal bedrljfsuren: -4382" 
(Bedriffsuren zijn uren met IHIn eminie:> 0) 
gemiddelcle amissle over bedrijfsuren: (gell) -48922 

....... n 8rongegeven. van bf'on 0 : 6 
- BRCN PLUS GEBOlNV " IBT drooglnllaUalie 

X-positie v.n de bran [mID: 182909 
Y-positie van de bron [mID: 428786 
kortste zijde gebouw [mID: 32.0 
langst. zide gebouw [mID: 504.0 
Hoogte van hel gebouw (mjO: 22.0 
OOtnlalie gebouw (graden) D: 45.0 
x_coordlnaatvan gebouw (m)D: 182882 
y_COOrdinaal van gebouw (m]D: 428779 
Schoorsleenhoogle (lOY maalveld) [mjD: 25.0 
tnw. schoorsteendiameler (lop)D: 1.00 
Uitw. achootsleendlameler (lop)D: 1.10 
Ga .... voIumeflux over bedrijfsuren (NmJ) 0: 13.89000 
Gem . uittrH snetheld over bedriifsuren (mIs) D: 20.27655 
Temperaluur rookgassen (K) 0: 313.00 
Gem. wannte emillie over bedrijfsuren (MIN) 0: 0.575 
Wannle .-nISlIe V'OOf deze bron constante ·lngelezen • waaroe 
Asnla! bedrijfsuren: 43824 
(BedriJfsuren zin uren met een em!ssle ,. 0) 
gemlddetde emissie over bedriJlsullln: (gel.) 32778 

••• _ ••• Brongegevens van bron 0: 7 
•• BRON PLUS GEBOlM'''' BSA aortae"IJn 

X...positle van de bmn [mJD: 182978 
Y...posltie van de bron [miD: 429107 
komle zljde gebouw (mJO: 38.0 
iangste z;;oe gebouw (m]D: 58.0 
Hoogte van het gebouw [mIO: 14.0 
Orientatle gebouw {graden] D: 135.0 
x_COOrd]naal van gebouw (mjO: 182978 
y_COOrdlnaat van gebouw (mJO: 429107 
Schoorsleenhoog!e (tov maaiveld) (mjD: 14.0 
tnw. schoorsteend!ameler (IOp)O: 10.00 
Uitw. schoorsteencllameler (lop)D: 10.10 
Gem. vOll.WTletlUlC over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.00000 
Gem. uitt1ee snelheld over bedrijfluren (mls) D: 0.01320 
Tempenlluur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emis.ie over bedrijfsuren (WIN) 0: 0.000 
Wannle emiasie voor due bron constante .Ingelezen • waarde 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren mel een emissie ,. 0) 
gemiddelde emslie over bedrijfstKen: (gels) 2778 
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KEMA STACKS VERSIE 2009.1 
Release 9 Jv"1 2009 

Stof-iclentifieatie: GEUR 

st.rt d.tumltijd: 1~12-2009 12:30:28 
dahJmltijd journal! bestand: 10-12·2009 12:31 :02 

Percentlelen voor l-uurgemldclelde concentratiel 
In het percenlielenbestand II a.ngegeven op hoewat uur(blokken) 
de percentletw..rdon bebulddng hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering lanlal berekanlngsuren daardoor 
mlnder l'I8uwkeurig zijnl (Laltlle regolln percantielbestand) 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Meleo Schlphol on Eindhoven. vertaald naar Iocallespedfieka melee 
De Iocatie wurop do meteo is bep •• Id : 182893 429165 
VOO( neerslag bewoIklng en zonlnstrallng II Eindhoven gebrulkt 
C9gogeven smissle bestllnd O:\Stacks91\1nput'eTIIs.d.t 

Ooo'98rekondo (meteo)periodo 
Start datumltijdD: 1-1-2003 1:00 h 
Elnd dal1..lrMijdO: 31-12-2007 24:00 h 

A.nlal meteo-uren waaltfl(lo gorekend is : 43824 
De wlndroos: frequentie van vool1lomen van do windsoktoron(ullIn, %) op receplor-Iokatie 

met coOrdlnaten: 182893 429166 
gem. windsnelMtid, ne8Blagsom 
sektor(vIMol) uren % WI neerslag(mm) 

1 (-15- 15): 2172.0 5.0 
2 ( 15-.5): 2515.0 5.7 
3 (45- 75): 3527.0 8.0 
4 (75-105): 2122.0 4.8 
5 (105-135): 2576.0 5.9 
6 (135-165): 2824.0 6 .4 
7 (165-195): .413.0 10.1 
8 (195-225): 6689.0 15.3 
9 (22S-255): 6419.0 1 • . 6 

10 (25S-285): 4727.0 10.8 
11 (28S-315): 3169.0 7.2 
12 (31S-345): 2571 .0 6.1 
gemlddeldlsom: 43824.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraacl; 0: 52.0 

3.0 133.50 
3.3 72.40 
3.5 74.30 
2.8 92.00 
2.7 119.70 
2.8 208.20 
3.4 400.90 
4.3 633.30 
• . 6 723.60 
3.7 no.eo 

3.2 316.30 
3.1 219.70 
3.6 3764.70 

Bodemvochtigheld-lndexO: 1.00 
Albedo (bodemweel1laats!ngscotffiel4lnt)O: 0.20 

Nntal reoeptorpunten 0 5 
rerrelnruwheid receptor gebiecl [miD: 0.5522 
rerrelnrvwheid [m1 op meteoIokatle windrichtingsathan«elljlt genomen 
Hoogte berekende concenlrallel [mJO: 1.5 

Gemiddelde Wt!dwaarde conc::entratie [geIm31Q: 
hoogsle gem. concenlratielNaarcle In het grldO: 
Hoogsle uurwaarde concentratle in tijdreeksD: 

Co(lrdlnalen (x,y)O: 183483. 428856 
Oatumllijd (yy.mm.dd.hh)O: 2004 3 25 8 

Nnt.1 bronnen 0, • 
••••••••• Brongegevenl van bron 0: 1 
•• BRON PlUS GEBOUW ·· AVl terrein 

X-9011tie van de broil (mID: 

Geur revisievergunnlng ARN BV 

Oefinitief rapport 

182972 

0. 10007 
0.21322 

34.06108 

- 82.1 -

eee 
- g . 9 -

odc 
.OYAl MA ••••••• 

9V5486.01/ROOO8lNijm 

1 maart 2010 



000 
- p . p -

c e c 
a o 'l' ,U " .... 0 •.•• 

Y-posltie van de bran (miD: 428722 
kortste zijde gebouw [mla: 15.0 
langst. zf.tcle gebouw [mID: 100.0 
Hoogte van het gebouw [mID: 28.0 
Oritntatie gebouw [graden] 0: 135.0 
x_COOrdinaal van gebouw [mJD: 182972 
y_c06rdinaat van gebouw [mID: 428722 
School'$teenhoogte (tOY maalveld) [miD: 26.0 
Inw. SChOoBteendiameler (top)O: 2.00 
Uitw. achoorsleendlameter (topID: 2.10 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.00000 
Cam. uittree snelheld owr bedrijfsuren (mil) 0: 0.33230 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 285.00 
Gem. warm!e emissifl over bedrljfluren (MW) 0 : 0.000 
Warm!. emissie voor deze bron conslanle • ingelezen - waarde 
Aantal bedrijfsuren: 32862 
(Bedrljtsuren zijn uren met &en emissie ,. 0) 
gemlddelde emissie over bedriifluren: (gels) 42856 

••• -- Bronge~en. van bron 0: 2 
•• PUNTBRON - School's!een lijn 1 

X-positie van de bron [mID: 183152 
Y-positie van de bron [mJD: 428722 
Schoorsteenhoogle (tov maaiveld) [mJD: 80.0 
Inw. schoofsteendlameter (top)D: 1.50 
Ultw. schoor.lteendiameter (top)D: 2.00 
Gem. volumetlux over bedrijfsuren (Nm3) D: 18.00000 
Gem. u1ttree snelheld over bedrijr.uren (mfs) 0 : 15.78257 
Temperatuur rookgassen (K) D: 423.00 
Gem. warmte emllsle over bedrijfsuren (MW) 0: 3.478 
Warmle emissie voor deze bron constante · ingelezen • waarde 
Alntat bedrijfsuren: 40244 
(Bedri,iburen zijn uren met een emllsie > 0) 
gemlddelde emissie over bedrijb uren: (gels) 18056 

. ........ Brongegevens van bron D: 3 
•• PUNTBRON •• Schoof'Steen Hln 2 

X-posHIe van de bron (mID: 183152 
Y-positle van de bron (mID: 428722 
Schoorsteenhoogte (tov ma.lveld) (mID: 80.0 
Inw. schoof'Sleendlameler (top)D: 2.50 
Uitw. KhOClnlteendiameter (top)D: 3.00 
Gem. voIumetlul( over bedrijburen (Nm3) 0: 28.00000 
Cern. uittree snelheld over bed~uren (mls) D: 8.8382 4 
Temperaluur rookgassen (K) 0: 423.00 
Gem. warmte emissle over bedrijfsuren (MW) 0: 5.410 
Warmte emissie VOOf daze bran conslante · ingeJezen - waarde 
Aant,1 bedrijfsuren: 4037" 
(Bedrijfsuran zijn uren met un emlnle > 0) 
gemiddtllde emlssle over bedriJfsuren: (gels) 63889 

••••••••• Brongegeven. van bron D: " 
•• OPPERVlAKTEBRON" Stortplaats 

X-posille van de bran (mID: 182672 
Y-positie van de bron (m]D: "29502 
kortsle zijde oppervlaktebron 1m] 0: 60.0 
langste zide oppervtaklebron (m] 0: 180.0 
Hoogte oppervlaktebron Is 0: 1.5 
Orientalie oppelVlaktebron [graden]D: 70.0 
A.ntaJ bedrfJfsuren: "382" 
(BedriJfsuren zijn uren met un amlssle > 0) 
gemlddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 2222 

9V5486.011R0008INijm 
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•• _ - Brongegevenl van bran 0: 5 
•• BRCN PlUS GEBOtJN·· Qntvangsthal 

X-POlitie van de bron (mID: 182972 
Y1)OSitie van de bron (mla: 428722 
kortsla z~de gebouw (mIO: 15.0 
langsle zjde gebouw [mID: 100.0 
Hoogte van het gebouw [mID: 26.0 
C>n6nllltle gebouw' (graden] 0: 135.0 
x_coord;n .. ! van gebouw [mIO: 182972 
y_COOrdln .. t van gebouw (mID: <428722 
SchoorsleentKlogte (tew maalveld) [mID: 26.0 
tnw . • c;hoorsteendiameter (top)O: 10.00 
Uitw. IchoolIleendlameler (top)O: 10.10 
Gem. lIotumeflux over bedrijfsuren (NmJ) a: 1.00000 
Gem. uittree .nell'lflld oy(tf bedrijfsuren (mls) 0: 0.01320 
Temperatuur rookgnun (K) 0: 283.00 
elm. wannle 8ITMsSie over bedrijfsuren (MN) 0: 0.000 
Wamlle emissie 'lOOt deze bfon constanta ·lngelezen • wa.rde 
-'-ntal bedrijlsuren: 43824 
(BedrijlsUAI" zijn Ufe" met een emissill' :. 0) 
gemkldelde amissie over bedrijfsuren: (gels) 25273 

••••• - Brongegevens van brun 0: 6 
•• BRaN PLUS GEBOUW " Nacompostering 

X-POlitie Vim de bron (mID: 182826 
Y-9QSitie van de bron (mIO: 428893 
kortsle zide gebouw (mlo: 70.0 
langat. zijde 98'bouw [miD: 100.0 
Hoagte van het gebouw [mla: 10.0 
Orlentatle gebouw [graden) 0: 45.0 
Iu;OOrdlnaat van gebouw [miD: 1828« 
Y3:.oord inaat van gebouw [mIO: 428872 
Schoorsleenhoogte (tov maaMtld) [miD: 30.0 
Inw, schOOfSteendiameter (top)D: 1.50 
Uitw. schoorsteendlameter (top)D: 1.60 
Cem. voh.metluxoverbedriffsuren (Nm3) D: 23.61000 
Clm. uittree anelhlid over bedrijfsuren (mla) D: 15.31811 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 313.00 
Gem. warmte emisale over bedrijfsuren (MN) 0: 0.912 
Warmte emlsale voor deze bron conatant. - Ingelezen - waarde 
Aanlal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emisaie > 0) 
gemiddelde emissie over bed!ljfsuren: (gels) 118333 

.... . .... Brongegevena van bron 0: 7 
•• OPPERVtAKTEBRON - Siakkendepoll 

X-poaltle van de bron [miD: 182978 
Y-poaitie van de bran [miD: 429107 
kortlte zijde owervlaktebron em) D: 100.0 
iangste zide oppervtaktebron em) 0: , 80.0 
Hoogt. oppIrvtaktebron is 0: 1.5 
OOtntatie oppervlaktebron jgraden)o: 70.0 
Aantat bedrijfsuren: 25024 
(Bedrijfsuren ziln uren met een emisale > 0) 
gemlddelde emissle over bedrijfsuren: (gels) 

•••• _- Brot19B"Qevens van bron 0: 8 
•• OPPERVlAKTEBRON - Siakkendepot 2 

X-positie van de bron (m)D: 182978 
Y-positie van de bron [m)O: 429107 
kortste zijde oppervlaktebron 1m) 0: 100.0 
langste zijde oppervtaktebron ImI D: 180.0 
HoagIe oppervlaktebron Is 0: 1.5 
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Ori&nlatie oppervlaktebron [graden]O: 70.0 
Aantal bedrijfsuren: 25024 
(Bedriifsuren zijn uren mel een emlule ,. 0) 
gemlddelde emissie OVe!' bedrijfsuren: (gels) 

._ ..... BroRgegevens van bron 0: 9 
- OPPERVlAKTEBRON·· Slakkendepot 3 

X.positie van de bron [m)D: 182978 
Y-positie van de bron [mID: 4291 07 
kortsle lijde oppervtaktebron [m] 0: 100.0 
langst. zide oppervlaktebron em) 0: 180.0 
Hoagie oppelVlaktebron Is 0: 1.5 
Ori6ntalifl oppervlaktebron [graden)D: 70.0 
Aanial bedrijfsuren: 2S064 
(Bedriifsuren zijn uren met Nn emissie:> 0) 
gemlddelde emissie over bedrijfluren: (gels) 
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Suro Blauw B.V. 
Luchthvgl~ne. onderzoek en ad ... les 

Rapportnr. BL2009.4990.01-VOt 
25 no ... ember 2009 

1. IN LEIDING 

Suro Slauw heeft in opdracht van afvatenerglecentrale ARN B.V. een geuronderzoek 
uitgevoerd bij het bedrijf op de iocatie in Weurt. Het geuronderzoek is urtgevoerd in het 
afgaskanaar van de JST installatie. Afvalenergiecentrare ARN. S,V. bewerkt huishoudelijk· 
en daarmee vergelljkbaar bedrljfsafval tot een hoog calorische secundalre brandstof voor 
de productie van duurzame energie. 

Het doel van het onderzoek Is het kwantlficeren van de geuremissie van de 1ST· 
InstaUatle. Het geuronderzoek vond piaats op donderdag 19 november 2009 en is 
slmultaan met snuffelploegmetingen in de omge"'lng uitgevoerd , In deze rapportage 
worden aileen de resultaten van de geuremlssle van de IBT·lnstaitatie gege ... en. De 
resultaten van het snuffelptoegonderzoek worden in een aparte rapportage gege ... en. 

leeswijzer: 
In dit rapport worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd . In hoofdstuk 2 wordt een 
omschrijving van de situatle van het bedrijf gegeven. In hoofdstuk 3 wordt de opzet van 
het geuronderzoek gegeven en worden de meetmethoden beschreven . In hoofdstuk 4 

wordt speclfiek ingegaan op de meetlocatie. De meetresultaten worden in hoofdstuk 5 
gepresenteerd. In hoofdstuk 6 ten slotte worden de conclusies van het geuronderzoek 
geformuleerd. In de bijlagen wordt gedetal1leerd ingegaan op d i ... erse aspecten van het 
geuronderzoek. 

GEURONOERZOEK BU DE ARN IN WEURT 

Meetrapport ... an de IBT ... an 19 no ... ember 2009 in het kader van de Wm· ... ergunnJng 

3 

I 
I 



8uro 81auw B.V. 
luchthygi~ne, onderzoek en advies 

2. OMSCHRIlVING VAN DE SITUATIE 

Rapportnr. Bl2009.4990.0l·VOl 
2S november 2009 

Bij de ARN worden afvalstoffen aangeleverd. Na contrale van de afvalstoffen vlndt de 
voorbewerking plaats. Om een zo hoog mogelljk energierendement uit het hutshoudelljk 
afval te behalen, wordt het huishoudetijk afval zoveel mogetijk gedroogd In een 
biolog lsche drooginstaltatle (IBT = Integral Biological Treatment) . 

Bij het IBT·proces wordt huishoudeUjk aNal onder gecondltioneerde omstandlgheden 
(toevoer van extra lucht en zuurstot) In een gesloten tunnel opgeslagen. In totaal zijn 
acht tunnels aanwezig. Omdat dit materiaal een goede voedingsbron is voor bacterii!n 
komt een blologisch afbraakproces op gang. Oit zorgt voor warmte·ontewlkkeling. 
waarblj de temperatuur op natuurlljke wijze oploopt tot waarden van 60 °C. Zonder 
toevoegtng van externe warmte verdampt een groot deel van het in afval aanwezige 
vocht . Het resultaat van dit proces is onder andere dat het aNal steeds droger wordt en 
dat het gewlcht sterk reduceert (met circa 35%). Na ongeveer een week Is het blologisch 
afbraakproces afgelopen en wordt het aIVal, dat nu RDF·plus heet, ult de tunnel gehaald, 
ontljzerd en als hoog calorische brandstof verbrand . (bran: informatiefolder ARN B.V . 

A tv a len erg i ecentrale) 

Naast het huishoudetijk afval wordt ook het sllb van de bednjfswaterzulveringsinstatlatie 
gedroogd in de 18T·installatle. Oit betreft een kleine massa t .O.V. van de te drogen 
hoeveelheld hulshoudelljk afvat. 
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Buro Blauw 8. V. 
luchthygU!:ne, onderzoek en advres 

Rapportnr. Bl2009.4990.01 -VOl 
25 november 2009 

3 . OPZET ONDERZOEK 

3. 1 Meetplan 

Het meetplan bestond u lt het uitvoeren van geuremissiemetlngen In de schoorsteen van 

de 1BT - Installatie na de blologlsche wasser . De meting en zljn In drievoud ultgevoerd met 

een m lnlmale meetduur per enkelvoudige meting van tenminste 30 mlnuten. Naast de 

bepa ling van de geurconcentratie In het eigen geurlaboratorium is ook de hedonische 

waarde van de geur bepaald . Tabel 3.1 geeft een overzlcht van de uitgevoerde metlngen. 

Tabe1 3.1 Meetplan 
-

Nr. Bron Ultvoering Meetpositie 

1 IBT-lnstaUatie Debiet en geur offlcieel ln drievoud Op hel bordes van de schoorsteen 

3 .2 Meetmethoden 

De Raad vocr Accredltatle heeft Buro Blauw B.V. met ingang van 28 juli 2004 de 

accred itatie verleend voor de uitvoering van verschillende verrichtlngen door de 

meetdlenst conform NEN-EN-ISO/ IEC 17025 (n l) (2000) , Algemene Eisen voor de 
competentie van beproevings- en kalfbratlelaboratoria . Suro Slauw staat gereglstreerd 

onder nummer L400. De geaccrediteerde verrichtingen hebben enkel betrekklng op de 

u ltvoerlng van metrngen en de analyse ervan. De interpretatle van de meetgegevens en 

de daaru it voortvloeiende conclusles en aanbevel ingen vormen geen onderdeel van de 

accreditatle , Tabel 3.2 geeft een overzicht van de toegepaste meetmethoden In dit 

onderzoek. 

Buro Blauw S,V , is IJd van de Vereniging Kwaliteit Lucht. Deze vereniging zet zlch in voor 
een permanente ontwlkkeJing en barging van een goede kwaliteit van luchtmetingen en 

bestaat u lt vooraanstaande meet- en Inspectie·lnstantles In Nederland. 

Tabel 3.2 Meelmethoden 

Bepating Verrichling Ne<m Accraditatie ' Bijlage 

Afgaskarakleristieken Afgassoelheld, temperatuur, druk, ISO '0780 0 B 

vochlgehalte en debiel 

Geurmonstetl IEiming Bemonstering in nalofaan gaszak mel NEN-EN 13725 Q C 

Iongmethode als monstefnemingsstralegle 

Geurconcentratie OIfactometrie NEN·EN '3725 Q C 

Hedonische waarde Beoordeling door geurpanel in het NVN 28'8 Q 0 
geurlaboralorium 

r De m4M a gemelkte ~'efrittlbngen zi" gBlCcnldlleerd door de Raad YOOr Aocredrtalle 

Een toelichting op de diverse meetmethoden staat in de bljlagen vermeld . 
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Bura Blauw B. V. 
luchthygU!ne, onderzoek en ad ... les 

Rapportnr. Bl2009.4990.01 ·VOl 
25 no ... ember 2009 

3 .3 Meetonnauwkeurlgheld 

Vol gens de Nederlandse Emissle Rlchtlljnen (NeR) dient voor de toetSlng aan de emissie
elsen, de meetwaarden gecorrigeerd te worden ... oor de onnauwkeurigheld van de 
meetmethode. Oe onnauwkeurigheid wordt ten gunste van het bedrijf toegepast. Oit 
betekent dat de meetwaarden vermlnderd worden met de onnauwkeungheid van de 
meting. Een afzonderlijke meting bestaat ult een serie onafhankelljke deelmetlngen. 

Een deelmetlng omvat een enkele monsternemlng. De bemonsteringsduur van iedere 
deelmeting dlent In principe een half uur te bedragen. 

Ais maat voor de onnauwkeurigheid van de meetmethode wordt het tweezljd lg 95% 
betrouwbaarheldsinterval (61) van de meetmethodiek gehanteerd . De 
meetonnauwkeurigheid moet worden ontleend aan het genormaliseerde meetvoorschrift . 
( § 3.7.4. NeR). 

Bij afzonderlijke metingen dient het resultaat van aile afzonderlijke metingen lager te zijn 
dan de in de vergunnlng gestelde emissie· els. Wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd 
om vergunn ingselsen vast te stellen wordt geen meetfoutcorrect le toegepast . Voor het 
toetsen van afzonderlijke metingen worden de resultaten van de deelmetlngen 
gemiddeld . Het gemiddelde geldt als het resu ltaat van de afzonderlijke meting . Tabel 3.3 
geeft een overzicht van de totale onnauwkeurigheden van de meetmethoden bij een 
betrouwbaarheld van 95%. In de tabel wordt tevens de elgen onnauwkeurfghefd van het 
meetsysteem gegeven . 

Tabe13.3 Onnauwkeurigheid meetmethoden 

Meetmethode Vereiste onnauwkeurighetd 

(tweeZljdig 95% 61) 
Onnauwtc.eurigheid meelsysleern 

(tweezijdig 95% 81) 

Oebiet 20 % 13 %1 

Geurmonstememing en ·analyse 50 % 26 % , 
Uil valldatle onderzoek blijkl eM herhaalbaatheid die varieert tuS58l'l 2.8 en 13% 

3.4 Acceptabel h lnderniveau 

Het geurbeleid In Nederland is gedecentrallseerd naar de vergunning verienende 
instantie. Voor de ARN is de provlncle Gelderland het bevoegd gezag. De prov incie heeft 
een elgen geurbeleld. 

De algemene landelljke geurbeleldslijn Is verwoord in de brief van de Minister van VROM 
van juni 1995 1

• De essentie van het nieuwe beleid is het voorkomen van (nieuwe) hinder 
waarbij geldt : 

, 
Brief Rljksbeleld geur - Van D!rectoraat-Generaal MUleubeheer aan de colleges van Gedeputeerde 

Staten van provlncle en colleges van Burgemeester en Wethouders van gemeenten, 30 junl 1995 
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• Ais er geen hinder is zjjn maatregelen nlet nodig, 

• Als er wei hinder is, moeten geurreducerende maatregelen op basis van BBT (Best 

Beschlkbare Technleken) toegepast worden . 

• De mate van hinder kan onder andere worden bepaald door mlddel van een 

hinderenquete, een ktachtenregistratie of door het vaststellen van de 

geurbeleving. 

• Mate van acceptabele hinder wordt vastgesteld door het bevoegde gezag 

Buro Blauw heeft in dit onderzoek de geurbeleving van het bedrijf vastgesteld. De 
geurbeleving wordt uitgedrukt in de hedonlsche waarde, een getal tussen +4 (ulterst 
aangenaam) en -4 (uiterst onaangenaam). De hedonlsche waarde is afhankelijk van de 
soort geur en de geurconcentratle. In het geurlaboratorfum Is vastgesteld bij welke 
geurconcentratie het geurpanel de hedonische waarde van de geur beoordeelt met een 
waarde van - !fl, -1 en -2. 

Op basIs van de resultaten van het hedonisch onderzoek is een taetsingskader voar een 
acceptabel hlnderniveau voor het bedrlJf vastgesteld . 
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De metingen bij de ARN zijn uitgevoerd In de schoorsteen op het dak van het pand na de 

biologische gaswasser, Figuur 4 .1 toont de afbeelding van de meetposltle, 

Flguur 4,1 Afbeeldlllg van de meeUocatie 
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5. MEETRESUlTATEN 

5.1 Inleldlng 

De geurmet ingen lijn ultgevoerd op donderdag 19 november 2009 . Tabel 5.1 geeft een 

overzicht van de tiJdslndeling van de verschillende geurmetlngen . Voorafgaand aan elke 
geurmetlng zijn debietmetlngen uitgevoerd. 

Tabel 51 Tijdsindeling van de ullgevoerde geurmelingen op 19 november 2009 -
Bronnr Omschrijving Deelnr. Start Elnd Monslercode 

[uurJ {uurJ 

1 IBT -inslaltatJe 11 12,53 13;23 2009l0-098.225 
1.2 13;28 13;58 2009L0-098.293 
1 3 14'02 14:32 2009LO-008 298 

5 .2 Procesomstandlgheden 

Tijdens de Ultvoering van de meting en was de IBT-instaUatie continu in bedrijf. De 
metingen zijn In over1eg met de operator ultgevoerd . De gaswasinstallatle die de lucht uit 
de IBT-droogkamers reinigt, heeft tijdens de ultvoering van de meting en contlnu 
gefunctloneerd. In totaal zljn 8 droogtijnen op de gaswaslnstallatie aangesloten. De 
gaswasinstallatie heeft een Inhoud van 30 m 3• In de wasser wordt waterstofperoxide 
(35%) gedoseerd . De pH van het waswater wordt op een waarde van 8,5 geregeld. 

In de schoorsteen wordt ter hoogte van het meetpunt ozon gemjecteerd om een extra 
geurreductie te realiseren . Ozon wordt met behulp van een ozongenerator gegenereerd . 

5 .3 Beoordeling meetposltle 

Om na te gaan of het meetvlak voldoet aan de randvoorwaarden die In ISO 10780 voor 
debiet metingen worden gesteld, zijn temperatuur- en luchtsnelheidsmetingen uitgevoerd . 
De cri teria voor ongestoorde profielen Is In bljlage B (deblet) gegeven. 

De gedetailleerde meetresultaten van de beoordel lng van het meetvlak zijn gegeven in 
bijlage E. Tabel 5.2 geeft een samenvatting van de beoordeling van het meetvlak. 

Tabe15.2 Samenvatting beoordeling meelv1ak 

Nr. Bronomschrijving Beoordeling meetvlak voor debielmeUngen 

1 Afzuiging IBT-instaltatie Voldoel aan alte randvoorwaarden norm 
-

Meelv1ak geschikl 

J. 

De metlngen zijn uit gevoerd in bestaande meetopeningen In het leidlngwerk . 
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5.4 Oeblet 

In het afgaskanaal na de gaswasser van de 1ST -instaltatie zijn drie onafhankelijke 

debietmetlngen ultgevoerd . De resultaten van de debletmetlng staan In tabel 5.3. De 
berekeningen lijn met niet afgeronde waarden uitgevoerd. De gedetailleerde 
meetgegevens staan In bljlage E. 

Tabe15.3 Resultaten van de debietmetlngen 

Nr. 

1. 1 

1.2 

13 

, 
, 
, 

Bronomschnlving rid Opp.' 

luur] 1m2) 

IBT-inslallatie 12:30 0,7543 

13:25 0,7543 

14:00 0,7543 

Hel gemeten ~ ervIlIk In hel meeMek 
Sommalle van abIoIule (If\Ik en stablche druk 

Onder bednjfaomslandlgheden 

Temp. 

rCJ 
46 

46 

46 

VocI1t Drukz Snelhek1 Oebiee 
[glm, ~ [hPa) [m/,) [m'/u] 

90 1015,7 9,3 25000 

66 1015,2 9,9 27000 

66 1015,2 9,7 26000 

Debiet' 

Im20'/u} 

23000 

25000 

24000 

• Onder lJ8,star.daardlllerde omster.dlgheden (293 K. 101 .3 kPa voch1ig) len behoe .... VIWl geutmelingen. de Index 20 

~I't betreKking op de refenm lietemperalUur van 293 K 

Het gemiddeld gemeten debiet door het actiefkoolfi lter na de gaswasinstallatie bedraagt 
24000 m201/uur. 

5.5 Geurconcentratle en geuremlssle 

De geurconcentraties na de gaswasser van de IST-instal/atle zijn in het geurlaboratorium 
bepaald. In tabel 5 .4 zijn de geuremissleresultaten gegeven. In de tabel/en zijn de 
geurconcentraties geometnsch gemiddeld. De gedetailleerde meetgegevens staan In 
bijlage E. De certificaten van de geuremlsslemetlngen staan In bijlage F vermeld. De 

geuremlssie is met nlet afgeronde getallen berekend als het product van de geometrisch 
gemlddelde geurconcentratie en het gemiddeld gemeten debiet. 

Tabel 5.4 MeetresuI19te"n" y"a"n" d:.:e" g"'e:.:u::.re"m.::::;is"=Sie:o;::;-__ -,,:===:;:::::: __ --;:c::-:::-::;:::;:--
Nr. Omschnlving Debiel Geurconcentratie Geuremissie 

1.1 

1.2 

1.3 

1 

Na gaswasser 1ST -inslallatie 

G.mlddeld 

(m 2Q
l /u) 

23000 

25000 

24000 

2<000 

(ind. voorverdunning) 

[ou,/m~ 
6500 

6940 

9336 

7496 

[Mou,/u) 

151 

171 

225 

180 

De gemiddeld gemeten geuremissfe na de gaswasser van de IST-instal/atie bedraag t 180 
MouJ uur. 
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5.6 Hedonlsch onderzoek 

Taber 5,5 geeft het resurtaat van de bepal rng van de hedonlsche waarde. In bijlage F 
wordt het certlficaat van de hedonische waarden gegeven. In de tabel worden de 
geurconcentraties gegeven waarblj de panelleden de geur beoordeeld hebben met een 
waarde van respectlevel ljk Hz -V2 , H"'- l en H=-2. 

Tabe15.5 Resultaten van het hedonische onderzoek 

Nr Bron 

1.1 IBT -Inslallalie 
1.2 

13 

Monslercode Geurconcentratie 

2009LO-098.225 

2009LO-098.293 

2009LO-098.298 

voor H =-yj 

{outfm~ 
< 0.6 

0.4 
<0,4 

Geurconcentratie 
voor H=-1 

(o .... lm~ 
1.0 
0,8 
0,8 

Geurtoncenlratie 

VOO( H = -2 

(o .... lm~ 
3,8 

2,9 
5,1 

Ult een andere analyse van de resultaten van geurmonster 225 voigt dat 
geurconcentraties zljn aangeboden tussen de 0,6 en 11 ouJ m]. Blnnen dat traj ect kon de 
geurconcentratle lower vDOr H= -l als H.,.-2 bepaald worden. De bepaling voor H= - 'h lag 
bulten het traject en kan aileen door extrapolatle vastgesteld worden . 

Ult een andere analyse van de resultaten van geurmonster 293 voigt dat 
geurconcentraties lljn aangeboden tussen de 0,4 en 6 ouElm3, Sinnen dat traject kon de 
geurconcentratle voor lowel H.,.-'h, Hz -l en H=- 2 bepaald worden. 

Uit een andere analyse van de resultaten van geurmonster 298 voigt dat 
geurconcentraties zijn aangeboden tussen de 0,4 en 8 out:/ml. Sinnen dat traject kon de 
geur voor lowet H=-1 als voor H= -2 bepaald worden . De bepaling voor H=-!f21ag buiten 
het traject en kan aileen door extrapolatle vastgesteld worden . 
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Oe Gedeputeerde Staten van de provlncle Gelderland bepalen de aard van de geur aan 

de hand van de hedonische waarde zoals opgenomen In tabel 6 .1. 

T8OO16.1 Aard van de geur aan de hand van de hedonlsche waarde 

Als de proefpersoon aan een geur bij de voIgende 

roncentratles een hedonische waarde ·2 toekennen 

< 1,5 0U£1m'J 

1,5 - 5 oll£/ml 

5 - 15 ollE/m' 

>15 OIJE/ml 

wordt de geur beoordeeld sis 

zeer hinder1~k (H=-4) 

hindenijk (H=-2, standaard) 

minder hlnderlijk (H=-+-2) 

nlet hlndenljk (H=-+-4) 
- - -- -- --- -

Tabel 6.2 toont het toetslngskader waarblj de geurimmissleconcentratie In ouyml als 98 

percentiel wordt gekoppeld aan de aard van de geur. 

Tabe16.2 Toelslngskader op basis van de aard van de geur 
-

Get>edscategorie Wonenlbutlengebied Welken 

Asrd van de gaur streefwaarde richtwaarde grenswaarde streefwaarde nchtwaarde grenswaarde 

zeer hinderlijk 0.05 0.15 0.5 0,15 0.5 1.5 

hlnde11ijk 0.15 0.5 1.5 0.5 1.5 5 

minder hinde11ijk 0.5 1,5 5 1,5 5 15 

niet hinde11ijk 1,5 5 15 5 15 50 

Ult de resultaten van het hedonisch onderzoek voIgt dat voor H=·2 de gemeten 

geurconcentraties liggen tussen de 2,9 en 5,1 oUJml. Volgens het geurbeleld van de 

provlncJe Gelderland geldt voor geurconcentraties die liggen tussen de 1,5 en 50uJ m l 

een beoordeling van de geur als een hinderlljke geur. 

Uitgaande van de aanwljzlng van een hinderl ljke geur geldt in het gebled wonen/buiten 

voor een hlnderlijke geur een geurconcentratle van 1,5 ouJmJ als 98 percentlel als 
maxlmale grenswaarde. Als rlchtwaarde geldt een geurconcentratle van 0,5 ouJml als 98 

percentJel en een streefwaarde van 0,15 ouJml als 98 percentiel. 
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Het geuronderzoek bij de ARN In Weurt Is op donderdag 19 november 2009 ultgevoerd . 
TIjdens de uitvoering van de metlngen was sprake van normale procesomstand lgheden in 

de IBT·instaliatie. De gaswasser van de IBT·instaUatie functioneerde onder norma Ie 

omstandlgheden. De volgende conclusles kunnen uit het onderzoek geformuleerd 
worden. 

1. Het gemlddeld gemeten debiet na de gaswasser van de IBT·installatie bedraagt 

24000 m20]/u 

2. Uit het onderzoek voigt een gemlddelde geurconcentratie in de schoorsteen van 7500 

ouelml. 

3. De gemiddelde geuremlssie na de gaswasser van de IBT-lnstallatie bedraagt 180 

Moue/uur. 

4 . Ult het hedonlsch onderzoek voigt de aanduldlng dat de geur als een hinderl ijke geur 

wordt beoordeeld . Uit de toepasslng van het Gelders geurbeleld voigt een 

streefwaarde van 0,15 ouelml, een richtwaarde van 0,5 ouy m J en een maximale 

grenswaarde van 1,5 ouJml als 98 percentiel voor de gebiedsaandu ldlng 

wonen/buiten. 
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A. Verklarende woordenlljst 

1. Oeblet 
Afgashoeveelheld die per tljdseenheld wordt geemitteerd 

2. Oynamisch verdunnen: 
Het contlnu door stromlng vermengen van geurhoudende lucht met 
geurvrlje lucht. 

3. European Odour UnIt [~ue) : 

De hoeveelheid geurstoffen die, verdeeld In een ml neutraal gas onder 
standaard omstandlgheden, leldt tot een fysiologlsche res pons van een 
panei die gelijk is aan fyslologische respons van een European Reference 
Odour Mass ( EROM ) die verdeeld in een ml neutraal gas onder standaard 
omstandlgheden. Per definitle geldt 1 oudml "" 2 ge/m3• 

4. European Reference Odour Mass (EROM): 
Erkende referentiewaarde van de Europese odour unit, getijk aan een 
gedefinieerde massa van gecertlficeerd referentiemateriaal. Een EROM is 
123 jJg butanol die verdeeid In 1 m] neutraal gas gelijk is aan 0,040 
jJmol/mot . 

S. Geometrisch gemiddeide: 
Rekenkundlg gemiddelde van de logantmen van de getaUen 

6. Geurdrempel : 
Ole concentratle van een stor of van een mengsel van stoffen die door de 
helft van een groep van waarnemers (panel) wordt onderscheiden van 
geurvrije lucht. De geurdrempel heeft per derinltie een geurconcentratie 
van 1 geureenheld per kubleke meter. 

7. Geureenheid (ge) : 
Een geureenheld Is een dusdanige hoeveelheid van een gasvormlge staf of 
mengsel van staffen die, verdeeld in 1 m1 geurvrlje lucht, door de helft van 
een panel van waarnemers wordt onderscheiden van geurvrije lucht. 

8. Geurconcentratle (ge/ ml ): 
De geurconcentratle is het aantal geureenheden per m]. De getalswaarde 
van de geurconcentratie Is gelJjk aan het aantal malen dat de 
geurhoudende lucht verdund moet worden om de geurdrempel te bereiken. 

9. Geuremissie (ge/u) : 
De hoeveetheld geurstoffen, ultgedrukt in geureenheden die per uur 
geemltteerd worden . De geuremlssie 15 gelijk aan de geurconcentratie In de 
geemltteerde luchtstroom vermenlgvuldigd met het deblet van de 
luchtstroom. 

10. Geurmonster: 
Hoeveelheid van de geemltteerde geurbevattende proceslucht, die 
reproduceerbaar en representatief verzameld is in een kunststof zak ten 
behaeve van geuranalyses met een ol factometer. 
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A. Vervolg verklarende woordenllJst 

11. Nalofaan: 
Geurvrlj materlaal waarvan monsterzakken voor geur worden gemaakt. 

12. Olfactometer: 
Verdunnlngsapparaat voar het presenteren van geur aan een panel van 

waarnemers onder reproduceerbare omstandigheden . 

13. Pitotbuls: 
Meetinstrument om luehtsnelheden In afvoerkanalen te meten. 

14. Relatieve voehtigheJd : 

Het gehalte aan waterdamp In lucht, gerelateerd aan het maximale gehalte 
aan waterdamp (verzadiglngsdampspanning), die lueht blj 101,3 kPa en de 

betreffende temperatuur kan bevatten . 

15. Standaard kubleke meter: 

Een normaal kubieke meter Is het volume van voehtige lueht met een 
temperatuur van 293 Ken een druk van 101 ,3 kPa. 
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B. Meetmethode deb let 

De debietmetingen van de geforceerde emlssies zijn ultgevoerd zoals besehreven in de 

norm ISO 10780 (1994), Stationary source emissions - Measurement of velOCIty and 
volume nowrate of gas streams in ducts. De luchtsnelheld is met een radanenometer of 

p ltotbuis gemeten, de temperatuur met een K· type vae/er, het drukversehll met een 

druksonde, voeht met een eapaeitieve sensor af met de natte bol/droge bo/ methode en 

de druk met een precisle barometer. Tabel 6. 1 geeft een averzieht van de taegepaste 

deb! etmeetappa ra tu ur, 

Tabel S,1 Meetapparatuur voar de melingen van de afgaskarakteristieken 

Groolheid Dlmensie Apparatuur Meetbereik Nauwkeurigheid 

luch/snelheid hPa L- of $.Iype pdotbuls 0-10 hPa .t O,OJ hPa 

mel druksensor 

Vochlgehalte 

Temperaluur 

Drukverschil 

AbsoIutedruk 

mls 

% 

g/m' 

'c 

hPa 

hPa 

Radanemometer 

Capadtieve sensor 

K-type thennol<oppeis 

K-type thellllokoppe/ 

Oruksonde 

Precisie barometer 

0.4 -60 mIs 

t 100 hPa 

908 1062 hPa 

t02m11tl%vmw 

.t 2% RY (2 .. 98% RV) 

.tl . I DC 

± 0, 1 hPa (0 . 20 hPa) 

± 0,8 hPa 

De meetonzekerheid onder Idea Ie omstandlgheden bedraagt minder dan 5%. In de 

praktljk Is een meetonzekerheid van 10% - 20% meer realist/seh 

Om na te gaan of het meetvlak voldoet aan de randvoorwaarden die in ISO 10780 vaor 

debietmetlngen worden gesteld zijn voorafgaand aan de metingen temperatuur· en 

/uehtsnelheidsmetingen ultgevoerd, De enteria voor ongestoorde profielen is in tabel 6 .2 
gegeven. 

~T:cabe=I=B::_2~ __ c= ril::e::ria= m"ee::.tvtakbeoordeling debletmetlOgen 
Parameter Criterium 

Gassnelheid 
RlchUng gasstroam van kanaal 

Ftuclualies drukverschll per mee/punt 

Oynamlsche en stallsche druk 

Verde/ing gassnetheid 

Richling 

T emperatuurafwljkingen 

> 5 m/sen < 50 m/s 

< 15D I.o.v. lengleas van kanaal 

s 24 Pa 

P> 0,5 mm H20 (P > 5 Pal 

AfwiJklng gem. snelheld per as < 5% van lotale gemiddelde 

Geen "negatleve" luchlsnelheden 

S 5% van hel gemiddelde 
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C. Meetmethode geur 

De monsternemtng van de geur is ultgevoerd conform de voorschriften In de norm NEN
EN 13725 (2003), Air quality - DetermInation of odour concentrations by dynamic 
olfactometry. Omdat de afgassen warm en vochtig zijn, zijn deze t ljdens de 
monstememlng dvnamlsch voorverdund met een zogenaamde diluting stack sampler 
(OSS) van het merk EPM (tvpe 797.302) In comblnatie met een verwarmingsmantel . De 
verwarmlngsmantel voorkomt een koudeval rondom het kritisch capiltalr. Daamaast Is 
een kritisch capillafr temperatuur afhankelljk en Is een constante temperatuur van het 
krftisch caplltalr gewaarborgd . 

De DSS is een Instrument waarmee monsterlucht ult het afgaskanaat contlnu wordt 
aangezogen door een filter en een kritisch caplita!r als gevolg van venturi werk ing . De 
verdunn lngslucht (door actiefkool gezuiverde stlkstof) uit de cillnder zorgt bij een vooraf 
Ingestelde druk op het reduceerventiel voor een partlele onderdruk in de DSS. 

Deze onderdruk is de drijvende kracht achter de aanzuiging van de monsterlucht uit het 
afgaskanaal In een bepaalde verhouding . Door gebrulk te maken van verschillende 
krltisch capillalren kan de verdunn ing bepaald worden. De DSS wordt ter plaatse met een 
primaire flowmeter gecontroleerd . 

De geurmonsters van de afgassen zljn binnen 30 uur na de monstememlng geanalVseerd 
In het geurfaboratorium van Buro Blauw. Dit geurlaboratorium Is door de Raad voor 
Accred itatie geaccrediteerd voor het uitvoeren van olfactometrische analVses vol gens de 
Europees/ Nederfandse norm NEN-EN 13725 (2003) : Air quality - Determination of odour 
concentration by dynamic olfactometry. Geuranalyses worden in Nederland ultgevoerd 
volgens de norm NEN-EN 13725. Deze norm Is tot stand gekomen door samenvoeging 
van de technieken van de Nederlandse geurlaboratoria, aangevuld met ervaringen uit 
vergelijkende praktljkmetingen (ringvergelljklngen). De grootheld voortkomend uit 
bovengenoemde norm wordt uitgedrukt in de eenheid ouEl'm) (European odour unit per 
cubic meter) met als omrekeningsfactor 1 ouEl'm) = 2 ge/ m) voor de Nederlandse 
situatie. 
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D. Meetmethode hedonische waarde 

De bepallng van de hedonlsche waarde van de geur is ultgevoerd conform de 

voorschriften in de norm NVN 2818 (200S), Geurkwalitelt - Sensorische bepalfng van de 
hedonische waarde van een geur met een olfactometer. Het panel beoordeelt de 

aangenaamheld van de geur blj verschillende concentraties van het geurmonster. De 
aangenaamheid van de geur wordt ultgedrukt in een meetschaal van - 4 (uiterst 

onaangenaam) tot +4 (uiterst aangenaam), weergegeven In tabel 0 .1. 

Taber 0 .1 Beoordelingsschaal hedonische waarden 

Hedonlsche waarde 

+. 
+3 
+2 
+1 

o 
-1 

-2 
-3 
-4 

Omschrijving 

Ullersl aangenaam 

Neutraal 

U,tersl onaangenaam 

Slj de bepaling krijgen de panelteden 5 concentraties boven de geurdrempel van het 

geurmonster aangeboden. Slj ledere waarneming beoordelen de panelteden de 
aangenaamheid van de geur volgens de meetschaal in tabel 0.1 . Naast de 

aangenaamheid van de geur beoordelen de panelleden ook de sterkte, of te wei de 
intensitelt van de geur. Olt gebeurt op een meetschaal tussen 0 (geen geur 
waargenomen) en 6 (een extreem sterke geur waargenomen). De aanbledingsreeks 
wordt dusdanig samengesteld dat de paneUeden lowel zeer zwakke geuren (intensfteit ". 

1) als sterke geuren (Intensiteit > 3) beoordeeld hebben. 

Uit de score van de panelleden wordt per aanbiedlng en per monster de 
groepsgemlddelde score berekend. Dele score Is een maat voer de aangenaamheid van 
de geur bij de betreffende cencentratie van de geur. Veor de score -'h, -1 en -2 wordt 
de bljbehorende geurconcentratie berekend ult de meetresultaten. 
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E. Gedetalileerde meetgegevens 

Algelheen 

Datum meting 

8I'onnummer 

Bronomschnlving 

Meetpositie 

Locatie 1-1 
Ori4intatie meeMak I-J 

Meetvlakbeoordellng 

Omsctvijving 

Hoek gassne/heid (101 kare,'") 

Oppervlak meetvlak 

Geen negatJeve gasstroom 

Drukverschil pitotbuis 

V-.,:V""" 
Afwijking lemperatuur 

Voidoet 

Deblet 

Omschrijving 

Tijdstip 

Kanaalvonn 
Hydraulische diameter 

Oppervlak 
Temperaluur 

Statlsche druk 

Absolute druk 

Vochtgeha~e 

luchtsnelheid 

0eb4et 

Oebiel 

Gour 
Omschrijving 

Startlijd 

Eindtijd 

19-1 1-2009 

1 

Afvoerkanaat na gaswasser van de 1ST -inslallatie 

T8f hoogte van het bordes buiten langs de gevel van hel pend 

Horizontaal 

NOO11 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

S 15'" < 15 < 15 < 15 
O!: 0,07 m~ 0,7543 0,7543 0,7543 

> Omls > 0 > 0 > 0 

> 5 Pa 50 55 55 
< 3 : 1 1,2 1,5 1,2 

<5% 0,3 0,0 0,3 
Het meeMak VOIdoet san de mir\imale vereisten In de norm 

Eenheid Meting 1 Meting 2 Meting 3 

[uu:mm] 12:30 13:25 14:00 

I-I rood rand rond 
Iml 0,98 0,98 0,98 
(m1J 0,7543 0,7543 0,7543 

rCJ 46,2 46,4 46,3 

IPa] -40 -41 -41 

(hPa] 1016,1 1015,6 1015.6 

Ig/m., ~ 90 88 88 
(m/s] 9,3 9,9 9,7 
(mJ/uurj 25262 26818 26220 
[mlO~/uurJ 23237 24636 24096 

Eenheid Meting 1 Meting 2 Meting 3 

(uu:mm) 12:53 13:28 14:02 

[uu:mm] 13:23 13:58 14:32 
Monstercode (-] 2009LO-OO8.225 2009LO-098.293 2009L0-098.298 

Voorverdunning 1-] 9,4 9,4 9,4 

Geurconcenlralie certiflcaat IOlJf.hn~ 692 740 996 
Geurconcentratie loUelm~ 6500 6940 9336 

Geuremissle (MoUf/uur) 151 171 225 
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1 . INLEIDING 

Suro Blauw heeft in opdracht van Royal Haskoning een geuronderzoek bij de ARN B. V. te 

Weurt ultgevoerd . 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de revlsle van de Wm-vergunning . Bij de 

ARN B.V. wordt huishoudelijk-, GFT- en bedrijfsafvallngezameld en bewerkt. Na 

bewerking wordt een groot deet hler van ats secunda ire brandstof gebrulkt v~~r de 
productie van duurzame energ ie. 

Doel van het onderzoek was het bepaten van de geuremissie van de totale Inrichting door 
middel van snuffelploegmetingen . Hlertoe zijn op dlnsdag 17 november, donderdag 19 
november, en op zondag 13 december snuffelploegmetrngen urtgevoerd . 

Op het terrein zijn 4 potentiele geurbronnen te onderscheiden: 
-de vu J1 innamebunkers, 
-de IBT (Integral Biological Treatment). drooginstallatfe, 
-het slakkendepot, 

-d iffuus aan de stort ontwijkend stortgas. 

In dlt rapport worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. In hoofdstuk 2 wordt een 
omschrijving van de situatie van het bedrijf en de omgeving gegeven. In hoofdstuk 3 
wordt de opzet van het geuronderzoek gegeven en worden de meetmethoden 
beschreven . In hoofdstuk 4 worden de meetresultaten gepresenteerd. In hoofdstuk 5 
worden de conclusies van het geuronderzoek geformuleerd. 
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2. OMSCHRIlVING VAN DE SITUATIE 

2.1 Inrlchting 

Rapportnr. BL2009.4930.01· VOl 
21 januari 2010 

ARN b.v. Is gelegen aan de Nleuwe Pieckelaan 1 In Weurt. Op deze locatie wordt het 

huisvull, het GFT-afval en het bedrijfsafval Ingezameld en bewerkt . Het huishoudelijk· en 
bedrijfsafval wordt in de innamebunker gestort en In de daamaast gelegen hal wordt GFT· 
afval gestort (zie figuur 1). Het afval wordt via de verbrandingscentrale omgezet in energie. 

2.2 Situering 

In figuur 1 is de ARN b.v. binnen het kader aangegeven . In de figuur zijn ook de grootste 
geurbronnen aangegeven. 

u 
Beu 

Innamebunkers 

'" 

., , . -

1,' Het terrein van de ARN, met re/evante 'nn" n', aan de Nieuwe Piecke/aan 

in Weurt. 

, Voor de potentlele qeurbron 'stortgas' Is een punt op net stort aanq~geven . De bron Is tenter dlftuus en klln 
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3. OPZET ONDERZOEK 

3.1 Meetplan 

Het meetplan bestond ult de uitvoering van drie snu ffelploegmetingen . Twee 
snuffelploegmetingen op doordeweekse dagen, en lin het weekend . Hler Is voor gekozen 

om de inrichting ook door te meten als er geen Inname van vuil plaatsvlndt, en het 

algemene actlvlteitenniveau taag is. 
Elke snuffelploegmeting bestond uit 2 meetruns waarbij 2 maal de snuffelafstand Is 
bepaald. Met behulp van een snuffelploegmetlng kan de geuremissie worden 

terugberekend van de gehete Inrichting. Dlt gebeurt aan de hand van het 
waarneembaarheidsprofiel in de ruimte en de op die dag geldende meteorologische 

omstandigheden, 
Daarnaast zijn tJjdens een doordeweekse meting en de weekend meting (on-) 
aangenaamheidsbepaHngen van de waargenomen geur(-en) uitgevoerd . Met deze 
zogenaamde hedonische waarde bepaling kan een potentiele hindertijkheld van een geur 

en/of geurbron worden bepaald . 

3 .2 Meetm ethoden 

De Raad v~~r Accredltatle heeft Bura Blauw B. V. met ingang van 28 jull 2004 de 
accredltatle verteend v~~r de ultvoerlng van verschillende verrichtingen door de 

meetdienst conform NEN-EN-ISO/IEC 17025 (nl) (2000), Algemene elsen voor de 
competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria. Buro Blauw staat geregistreerd 
onder nummer l400, De geaccrediteerde verrichtlngen hebben enkel betrekking op de 

uitvoering van meting en en de analyse ervan. De Interpretatie van de meetgegevens en 
de daarult voortvloelende conclusies en aanbevel ingen vormen geen onderdeel van de 

accreditatle. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de toegepaste meetmethoden In dit 
onderzoek. 

Tabel3.1 Meetmethoden 
Bepaling Verrichting Norm Accreditatie \ Bijlage 

Geuremissie Snuffelploegmeting Document a B 

Meten en 

Rekenen Goor 

Hedonische waarde Beoordeling door geurpanel ln laboralorium NVN 2818 a c 

Hedonische waarde BeoordeUng door geurpanellijdens Conform • C 

snuffelploegmetingen NVN 2818 

, 

Bura Blauw B. V. is lid van de Vereniging Kwaliteit lucht. Deze verenlging zet zich in voor 

een permanente ontwikketrng en borging van een goede kwalitelt van luchtmetlngen en 

bestaat uit vooraanstaande meet- en inspectie-instanties In Nederland, 

Een toeilchtlng op de diverse meetmethoden staat in de bljlagen vermeld . 
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4. MEETRESULTATEN 

4.1 Meteorologlsche omstandlgheden 

In tabel 4 .1 zijn de gemlddelde meteorologische parameters voor de 3 meetdagen 

gegeven . 

TabeI4.1: Meteorologlsche omstandigheden op de meetdag 

Datum I T emperaluur Windsnelheld Wlndrichting (.) Neerslag StabHlteltsklasse 

Parameter ("C) (m/s) (mm) atmosfeer (Pasquill) 

17·11·2009 11 .9 4 .0 224 0 4 

19.11·2009 11 .6 5.6 220 0 4 

13-12·2009 2.4 3.2 43 0 4 

Uit tabel 4 .1 voigt dat behalve de temperatuur voor de weekendmeting aan aile in het 

'Document Meten en Rekenen Geur' gestelde randvoorwaarden is voldaan. 

4 .2 Meetresultaten 

Op de 3 meetdagen 2ijn respectlevelljk 8, 10 en 7 meetlljnen gelopen . 

Hler moet worden opgemerkt dat op 13 december er een puntmeting is ultgevoerd omdat 

er geen fnfrastructurele mogelijkheid was om een lijn te lopen. Voor 13 december 21jn 

aile meetdata in 1 meetrun uitgerekend . Afhankehjk van de aard van omgeving en de 

omvang van de bran is het nlet altiJd mogelijk om aan het minimum vereiste aantal 

meetlijnen te vardoen. 

In figuur 2 wordt het onderzochte gebied in de omgevlng van de ARN gepresenteerd . 
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Figuur 2: Het bemeten gebied; '1 ' is tweemaal doorcJeweeks bemeten, '2 ' Is In het 
weekend bemeten. 

Op de eerste meetdag werd duldelljk dat de geuren afkomstlg van de vullinnamebunkers 
en die van de 1ST, in het veld niet te onderscheiden zijn . Voor de 2 doordeweekse 
metingen zljn deze 2 bronnen als 1 bron berekend. Voor de zondags metIng geldt dat de 
gemeten emissie volled lg voor rekening van de 1ST komt. 
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In tabel 4.2 worden per meetdatum en meetlijn de afstanden en de 
waarnemlngspercentages per geur gepresenteerd . HlerblJ ziJn aile afstanden op 10-taUen 
meters afgerond. 

Tabel 4 2: Afstanden en waarnemlngspercentages per meellijn per gaur 

Datum Hulsvull/ lBT Slakkendepol Siortgas 
meeUijn 

Afstand Percentage Afstand Percentage Afstand Percentage 

1m! I%! 1m! I%! 1m! I%! 
17-11-2009 

11 6SO 66 430 SO SO 
21 1480 14 14SO 0 7SO 25 
31 10SO 67 830 14 530 29 
41 930 38 680 0 3SO 14 
21 6SO 100 430 0 SO 75 
22 1480 25 14SO 14 7SO 25 
23 10SO 29 830 0 530 25 
24 930 14 680 0 3SO 0 

19-11 ·2009 
11 630 75 440 89 50 63 
21 1470 55 1210 78 740 40 
31 2280 33 1880 29 1420 0 
41 830 44 740 29 320 25 
51 1180 25 1110 25 630 14 
21 630 89 440 78 SO 60 
22 1470 40 1210 33 740 40 
32 2280 14 1880 14 1420 0 
42 830 38 740 38 320 25 
52 1180 14 1110 14 630 14 

13-12-2009 
11 130 100 300 55 100 69 
12 130 100 300 60 100 89 
13 - 22 - 0 - 0 
14 800 80 1000 22 800 0 
15 14SO 44 1680 0 - 0 
16 14SO 30 1680 0 - 0 
17 2530 0 2680 0 • 0 

4 .3 Snuffelafstanden en geschatte geuremlss1es 

Aan de hand van de In paragraaf 4 .2 gepresenteerde waarneembaarheldspercentages 
zijn voor elke meetdag per bran de snuffelafstand en geuremlssles berekend . Hlerbij 
moet worden aangemerkt dal bij de meting op zondag 13 december er slechts een 
enkelvoudige berekening is ultgevoerd met de gehele datatset, hier wordt slechts 1 
meetrun berekend. 
In tabel 4.3 worden per meetdag per geur de snuffelafstanden en berekende 
geuremissles gepresenteerd . Hierbij zljn de afstanden en geuremissles op 10-taUen 
afgerond, behalve de berekende geuremissles onder de 50 . 
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TabeI4.3: Gemlddelde snuffelafslanden en gemiddelde geuremlssles per meetdag per bron 

MeetdagiGeur 17·11-2009 19-11-2009 13-12·2009 
bron 

Snuffal8fSlttnd G •• " Snuffelafstand Goo, Snufl'elatst.nd "'"' 1m) emis.sle 1m) emlslle 1m) ""' .. " (1 0' seluur) (10' Hluur) (1!f Hfuur) 

Huisvuil J IBT 960 180 970 250 970 140 
Siakkendepot 270 20 780 140 410 32 
Stortgas 120 12 110 14 200 16 

In tabel 4.4 worden de doordeweekse metlngen vergeleken met de weekend meting. 

Tabel 4.4: Uitkomsten doordeweekse metlngen versus weekendmeting 

Ooordeweeks Weekendmellng 
Snuffelafstanden Geuremlssie Snuffelafslanden Geuremissie 

(m) (1 OS se/uur) (m) (10' sa/uur) 

Huisvuil / lBT 970 210 970 140 
Siakkendepot 520 60 409 32 
Siortgas 110 13 198 16 

Uit de tabellen 4 .3 en 4.4 blljkt dat de herhaalbaarheld van deze metingen zeer 
acceptabel is. Met name de uitkomsten voor de ' Huisvuil / IBT' tiggen allen op 1 lijn. De 

rest van de uitkomsten IIggen alien blnnen een factor 2 van elkaar. 

Ult de tabellen 4.3 en 4 .4 blijkt dat de geuremissie van het stortgas een te verwaarlozen 
bron Is, deze wordt door de geuremlssie van met name ' Huisvull / 1ST' naar de 
achtergrond gedrukt. De snuffelafstand en daaraan gekoppelde geuremissfe op 19 
november voor 'Slakkendepot' springen erg In het oog, mlsshclen dat hler een 
bedrljfsmatige verklaring voor is. In dat geval moet er navraag worden gedaan bij de 
ARN b.v . Een meettechnische verklaring is niet te geven. 

4 .4 Ultkomsten hedonlsch onderzoek 

Er is t ljdens de meting op 19 november en 13 december een hedonlsch onderzoek, (on-) 
aangenaamheidsbepaling, uitgevoerd. In tabel 4 .5 staat per meetdag per geur de 
berekende waarden voor 3 standaard hedonische waarden . Hierbij moet worden 
aangemerkt dat deze bereken lng is ultgevoerd op basis van aile meetlljnen . 
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Tabel 4.5 Hedonlsche waarden voor 3 geuren op 2 meeldagen. 

Geur l Doordeweeks Weekend 
Hedonsiche 

waarde 
H = -0,5 H = -1 H =-2 H = -0,5 H = -1 H = -2 

Huisvuil / lBT 0 ,5 1 ,1 5,0 0,1 0 ,3 1.4 
Siakkendepol 0,7 2,0 15,7 N.A. 5,2 NA 
Stortgas 0 ,2 1,3 N.A. NA N A, N.A. 

Uit tabel 4 .5 blijkt dat een aantal waarden nlet te berekenen vielen eN.A.') . Met name de 
lage emissies voor stortgas en slakkendepot zijn hier debet aan. Door lage emlssie rijkt 
de geur mlnder ver, er Is dan minder infrastructuur v~~r meetlijnen voorhanden. Over 
het algemeen geldt dat de geuren op de doordeweekse dag reeds bij waameming en 

daar lets boven als licht onaangenaam werden beoordeeld. 

Voor de ultkomsten van het hedonlsch ondenoek wat de weekend meting betreft kan 
aileen voor de geur ' Hulsvuil j IBT' een volledige berekening worden gepresenteerd . Op 

basis van het hedonisch onderzoek in het weekend kan worden geconciudeeerd dat de 
geuren ' Huisvuil j lBT' en 'Stortgas' als onaangenaam werden beoordeeld . Op basis van 
de in tabel 4 .5 gepresenteerde waarde voor de geur afkomstig van het slakkendepot kan 
worden geconcludeerd dat deze als nauwelijks onaangenaam werd beoordeeld . 
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5. CONCLUSIE 

Uit het onderzoek bij de ARN bv aan de Nleuwe Pleckelaan 1 In Weurt kunnen de 
volgende conclusies gerormuleerd worden. 

Er zijn op dinsdag 17 november, donderdag 19 november en zondag 13 december 
snufrelploegmetingen uitgevoerd. Bulten de temperatuur op zondag 13 december (die 
bedroeg 2,4 0 C) is biJ de drie metingen aan de In het 'Document Meten en Rekenen 

Geur' gestelde randvoorwaarden v~~r snuffelploegmetlngen voldaan. 

Er zljn op voarhand 4 patentl~re geurbronnen aangewezen: de vuiHnnamebunkers, de 

1ST, het slakkendepot en dlffuus ontwljkend stortgas van de stortplaats. In de praktljk 
bleek dat het karakter van de vuillnnamebunkers en van de 1ST dusdanlg dlcht bij elkaar 
lagen dat het geurpanel hier geen onderscheld In kon maken. Deze zijn als 1 geurbron 
gemeten, en berekend . De andere geurbronnen zljn door de ruimtelijke Indellng ap het 
terre!n van de ARN goed van elkaar te onderschelden. 

De gemiddelde snuffelafstand en geuremlssle voor 'Huisvuil / IBT' bedroegen gemiddeld 

respectievelljk 970 meter en 200 Mse/uur. 
De gemiddelde snuffelarstand en geuremissle voor ' Slakkendepot' bedroeg voor 3 
meetdagen 500 meter en 50 Mse/uur . 
De gemlddelde snuffelarstand voor 'Stortgas' bedroeg 130 meter en 14 Mse/uur. 
Van deze bronnen Is vanuit Industrieel oogpunt enkel de emissie van 'Hulsvuil/ IBT' 

relevant te noemen . 

Aan de hand van het hedonlsch onderzoek kan worden geconcludeerd dat aile 3 de 
waargenomen geuren op donderdag 19 november bij waamemlOg ais (licht) 

onaangenaam werden beoordeeld. Op zondag 13 december werd de geur van 'Huisvuil / 
1ST' als nog onaangenamer beoordeeld. Voor de andere 2 geuren was geen volledige 
berekening mogenl ljk. 
Hler bleek echter wei uit dat de geur van 'Slakkendepot' als m lnder onaangenaam werd 

beoordeeld. 
En de geur van 'Stortgas ' werd als onaangenamer beoordeeid . 

GEURONDERZOEK BU DE ARN 

Snuffelploegmetingen blj de af'valverwerker te Weurt 

12 

I 



Buro Blauw B,V, 
luchthygll!:ne, onderzoek en advles 

Bljlagen 

GEURONDERZOEK BU DE ARN 

Rapportnr, Bl2009.4930.01·VO t 

21 Januari 2010 

13 

Snuffelploegmetlngen bij de arvalverwerker te Weurt 



Buro Blauw B,V, 
Luchthygi!ne, onderzoek en ad vies 

A. Meetmethode snuffelploegmet lng 

Rapportnr, BL2009.4930,01·VOl 
21 januari 2010 

Meetmethoden voor het vaststellen van geuremissies worden omschreven in " het 

document Meten en Rekenen geur"l. EEm van de hierin omschreven methoden betreft 

een logenoemde snuffeJptoegmetlng , Hierbij wordt de waarneembaarheid van een bron 

op meerdere afstanden benedenwinds van de bron vastgestetd met een geurpanel, 

bestaande ult een coordinator en 6 gekwalificeerde paneJleden l
, Hierbij wordt de afstand 

vastgesteld waarbij 50% van het panel de geur in onderloek nog julst heeft 

waargenomen. Op deze zogenoemde snuffelafstand is de geurconcentratie per definitie 

geUjk aan 1 snuffeleenheid per m 3 (se/ m l ). Uit dele snuffelafstand en de actuele 

meteorologische gegevens worden met een gestandaard iseerd verspreidlngsmodel voor 
luchtverontreln iglng4 de geuremissie van de bran, u ltgedrukt in snuffeJeenheden per uur 

(se/u) berekend. 

Binnen het Nederlandse geurbeleld, omschreven In de Nederlandse emlssierichtl ijnen, 

speelt het beg rip acceptabeie hindergrens een beJangrijke rol. Het bevoegde gezag 

(gemeente of provincie) moet bfj de vergunningverlen ing aan geuremitterende bedrijven 

aangeven welke geurbelasting In de woonomgeving nog acceptabel geacht wordt, 

Methoden vocr het vaststeHen van de acceptabele h lndergrens worden omschreven in de 

logenaamde hindersystematiek in de NER5
• Een van de daarin omschreven methoden is 

het logenaamde hedonlsch onderzoek. Hferblj beoordelen de panelleden de 

aangenaamheld van de geur in versch illende concentraties op de hedonische meetschaal 

(Schaal +4 tim - 4 : ulterst aangenaam - uiterst onaangenaam) . Uit het hedonisch 

onderzoek voigt de hinderpotentie van de geur, welke als maatstaf gebru lkt wordt voor 

het vaststellen van een acceptabele hindergrens. Blj een snuffelploegonderzoek kan 

naast de geuremissie ook de hedonische waarde In het veld benedenwinds van de bron 

vastgesteld worden , 

De snuffelploegmetingen worden ultgevoerd conform de loopmethode, loals die 

omschreven staat in het document meten en rekenen geur, Bij iedere meting wordt de 

snuffelafstand en de hedonlsche waarde van de geur vastgesteld . indien aileen de 

geuremissie van de bron wordt vastgesteld, worden geurwaarnemlngen op m lnimaal 6 
afstanden tot de bron uitgevoerd . Hlerblj hebben op minimaal een IiJn aile panelleden de 

geur duidelijk of sterk waargenomen (panelscore 100%), en op m inimaal een lijn enkele 

panelleden de geur nlet of zwak waargenomen (panelscore < 50% ). 

Voor het vaststellen van de hedonische waarde van de geur, moeten daarnaast meerdere 

meetlljnen, bijvoorkeur 4 of meer, uitgevoerd worden in het gebied waarbinnen aile 

2 Publicatiereeks Lucht & Energle nr. 115, ministerie VROM, 1995, 
3 Gekwallficeerde waarnemers zijn mensen die vol gens de Nedertandse norm NVN 2820 

oJ factometrle goedgekeurd zijn voor het deelnemen aan oifactometrische 

geurconcentratiemetingen in een geurlaboratorium 

4 Het logenaamde korte termiJn Gausslsch pluimmodel, met een m iddelingstijd van 2 

minuten. 
5 De Nederlandse Emissie RlchtUjnen, §3,6 ,1, InfoMiI, Den Haag 2001 
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panelleden de geur In onderzoek mlnlmaal duldelljk hebben kunnen waarnemen (100% 
panelscore) . Een snuffelploeg met hedonlsche bepaUng neemt daarom gemlddeld 2 uur 
langer in beslag dan een meting zonder hedonlsche bepaling. 

Aile metingen moeten volgens het document onder gespeciflceerde weeromstandigheden 
ptaatsvinden6

• Hfertoe zal Bura Blauw tljdens de meetperiode de weersverwachtlng 
monltoren. Op basis van de meerdaagse weersverwachting worden drle dagen 
voorafgaand aan een geplande meetdag afspraken gemaakt met de opdrachtgever. Blj 
ongunstige weersomstandlgheden kunnen de metlngen nog op de meetdag zelr 
geannuleerd worden. Op een meetdag worden In de reget twee meetruns uitgevoerd. 

6 Windsnelheid 3·10 m/s; geen neerstag tljdens urtvoering metlngen, 
buitenJuchttemperatuur minimaal SoC 
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B, Meetmethode hedonlsche waarde 

De bepallng van de hedonlsche waarde van de geur Is uitge .... oerd conform de 

voorschriften In de norm NVN 2818 (2005). Geurkwalltelt - Sensorische bepaflng van de 
hedonische waarde van een geur met een olfactometer. 
Deze norm is specifiek aan de bepaling In het geurtaboratorium gekoppeld maar de 
werkwijze kan ook gOed .... oor geurwaarneming en beoordeling in het veld worden 

gebruikt. Het panel beoordeelt de aangenaamheld van de geur blj verschillende 
concentraties op de meetlijnen. De aangenaamheld van de geur wordt ultgedrukt in een 

meetschaal van - 4 (ulterst onaangenaam) tot +4 (ulterst aangenaam), weergegeven in 
tabel B.l. 

Tabe/ B. l Beoordelingsschaal hedonische waarden 
Hedonische waarde Omschrijving 

+4 

+3 

+2 
+, 
o ., 
·2 
·3 
-4 

Ultersl aangenaam 

Neutraal 

U.terst onaangenaam 

Bij de bepal ing krijgen de panelleden de opdracht om op elke meetlijn bij de hoogst 
waargenomen lntensltelt de (on- )aangenaamheid aan te geven. Blj ledere waarneming 
beoordelen de panelleden de aangenaamheld van de geur volgens de meetschaal In tabel 

S.1. 

Ult de score van de panelleden wordt aan de terugberekende momentane 
geurconcentratie op een meetlijn de groepsgemlddelde score bepaald , Deze score is een 

maat voor de aangenaamheld van de geur blj de betreffende concentratle van de geur. 
Voor de score - 0,5, -1 en - 2 wordt de bijbehorende geurconcentratle berekend uit de 
meetresultaten. 
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