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Te hanteren kritische depositiewaarden per habitattype in kader interim-beleid ammoniak en natuurbeschermingswet Provincie Gelderland. 21-7-2008

Habitatypen
code naam mol/ha/jr
H2310 Stuifzandheiden met struikhei 1100

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 1100

H2330 Zandverstuivingen 740

H3130 Zwakgebufferde vennen 410

H3140 Kranswierwateren >2400

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 2100
>2400 (afesl. Zeearmen)

H3160 Zure vennen 410

H3260A Beken met waterplanten >2400

H3260B Rivieren met waterplanten >2400

H3270 Slikkige rivieroevers >2400

H4010A Vochtige heiden op zandgronden 1300

H4010B Vochtige heiden, Moerasheide 1300

H4030 Droge heiden 1100

H5130 Jeneverbesstruwelen 2180

H6120 Stroomdalgraslanden 1250

H6230 Heischrale graslanden 830

H6410 Blauwgraslanden 1100

H6430A Ruigten en zomen, nat zoet, laagdynamisch >2400

H6430B Ruigten en zomen, nat en dynamisch >2400

H6430C Ruigten en zomen, droog 1870

H6510A Glanshaverhooilanden 1400

H6510B Vossenstaartgrasland 1540

H7110 Actief hoogveen 400

H7120 Herstellende hoogvenen 400

H7140A Trilvenen 1200

H7140B Veenmosrietland 700

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 1600

H7210 Galigaanmoerassen 1100

H7230 Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen 1100

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 1400

H9160A Eiken-haagbeukenbossen 1400

H9190 Oude eikenbossen 1100

H91D0 Hoogveenbossen 1800

H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen 2410

H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen 2000

H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen 1860

H91F0 Droge hardhoutooibossen 2080
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Inleiding

In onderhavig rapport is beschreven welke gevolgen de aanvraag om een milieuvergunning van
Cobb/Hybro, Kruisstraat 5 te Herveld heeft voor de lokale luchtkwaliteit. Met de daartoe bestemde
programma s ISL3a is een model opgezet voor de verspreiding van fijn stof voor de onderhavige
inrichting. Hierbij is de aangevraagde situatie onderzocht voor het jaar 2010. De resultaten zijn
vervolgens per rekenpunt getoetst aan de Wet luchtkwaliteit.

1. Wettelijk kader

Wet Luchtkwaliteit
Op 15 november is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Met de 'Wet luchtkwaliteit' wordt
de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5 titel 2 Wm, Stb.
2007, 414) bedoeld. De Wet luchtkwaliteit is primair gericht op het voorkomen van effecten op de
gezondheid van mensen. In bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit zijn grenswaarden opgenomen waarmee
rekening moet worden gehouden bij beslissingen in het kader van o.a. de Wet Milieubeheer. In deze
bijlage zijn grenswaarden opgenomen van de jaargemiddelde concentraties voor de stoffen
zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxides, fijn stof, koolmonoxide, benzeen, benzo(a)pyreen, ozon,
lood, nikkel, arseen en cadmium. Tevens is voor stikstofdioxide en fijn stof een maximaal aantal
toegestane dagen opgenomen waarop de (24-)uurgemiddelde concentratie overschreden mag worden
(overschrijdingsdagen genoemd). De grenswaarden geven het kwaliteitsniveau van de buitenlucht aan,
dat op een aangegeven tijdstip zoveel mogelijk moet zijn bereikt en waar die kwaliteit al aanwezig is,
zoveel mogelijk in stand gehouden moet worden. Deze grenswaarden zijn overgenomen van de Wereld
Gezondheids Organisatie.

Besluit Niet in betekenende mate bijdragen
In de algemene maatregel van bestuur Niet in betekenende mate bijdragen (Besluit NIBM) en de
ministeri le regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben
op het begrip NIBM. Voor de periode tussen het in werking treden van de Wet luchtkwaliteit en het
verlenen van derogatie door de EU is het begrip 'niet in betekenende mate' gedefinieerd als 1% van de
grenswaarde voor NO2 en PM10. Na verlening van derogatie treedt het NSL in werking en wordt de
definitie van NIBM verschoven naar 3% van de grenswaarde. In de Regeling NIBM is een lijst met
categorie n van gevallen opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging.
Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd
worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk
kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor
luchtkwaliteit achterwege blijven. Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project
binnen de NIBM-grens blijft:
- Aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM valt. Er is dan

geen verdere toetsing nodig, het project is in ieder geval NIBM. Dit volgt uit artikel 4, lid 1, van het
Besluit NIBM.

- Op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 1% of 3% criterium.
Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een project niet kan voldoen aan de grenzen van
de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog via berekeningen aan te tonen, dat de 1% of 3% grens
niet wordt overschreden.
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Regeling beoordeling luchtkwaliteit (RBL)
De Regeling beoordeling luchtkwaliteit (RBL) bevat voorschriften over metingen en berekeningen om de
concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen. Op 19 december 2008 is een
wijziging op deze regeling in werking getreden. Op 17 december 2008 is deze wijziging in de
Staatscourant (nr 245, pag 40, en digitaal nr 2040) gepubliceerd. Met deze wijziging wordt het
toepasbaarheidbeginsel ge ntroduceerd. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de
luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden: de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek. Dit is
een uitwerking van bijlage III uit de nieuwe Europese Richtlijn luchtkwaliteit (2008). De belangrijkste
gevolgen van de gewijzigde RBL zijn:
- geen beoordeling op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen bewoning is
- geen beoordeling op bedrijfsterreinen of terreinen van industri le inrichtingen. Dit omvat mede de

(eigen) bedrijfswoning.
- Toetsing vindt plaats vanaf de grens van de inrichting of bedrijfsterrein, op een punt dat

representatief is voor de luchtkwaliteit
- Voor het bepalen van de rekenpunten gaat het blootstellingscriterium een rol spelen. Dit criterium

werd eerder al gebruikt bij de situering van meetpunten. Het blootstellingscriterium houdt in, dat de
luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar een significante blootstelling van mensen
plaatsvindt.

Voor het bepalen van de rekenpunten gaat het blootstellingscriterium een rol spelen. Dit criterium werd
eerder al gebruikt bij de situering van meetpunten. Het blootstellingscriterium houdt in, dat de
luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar een significante blootstelling van mensen
plaatsvindt. Het gaat dan om een blootstellingsperiode, die in vergelijking met de middelingstijd van de
grenswaarde (jaar, etmaal, uur) significant is.

Correctie zeezout
Volgens artikel 5.19 van de Wet luchtkwaliteit kunnen bij het beoordelen van fijn stof de van nature in de
lucht aanwezige concentraties die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens buiten
beschouwing gelaten worden. Het aandeel zeezout in de jaargemiddelde concentratie van zwevende
deeltjes (PM10) varieert van circa 7 g/m3 langs de westkust tot circa 3 g/m3 in het oostelijk deel van
Nederland. Om een voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie te bepalen, is een
plaatsafhankelijke correctie nodig, welke in bijlage 4 van de ministeri le regeling Beoordeling
luchtkwaliteit 2007  is vermeld. Dit houdt in dat de berekende jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10)
verminderd wordt met het aandeel zeezout. Naast de jaargemiddelde grenswaarde stelt de Wet
luchtkwaliteit tevens eisen aan het aantal keren dat het 24-uurgemiddelde mag worden overschreden.
Hierbij is rekening gehouden met een landelijke aftrek van 6 dagen op het aantal overschrijdingsdagen.
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2. Uitgangsgegevens

Relevante emissies
Op landelijk niveau leveren de emissie van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) knelpunten op in
relatie tot de grenswaarden. De overige genoemde stoffen voldoen normaliter aan de grenswaarden
zoals gedefinieerd in de Wet luchtkwaliteit. De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op het op
reguliere wijze houden van dieren en met alle bijkomende voorzieningen (zoals de opslag van mest en
veevoer) en de daaraan gerelateerde (beperkte) voertuigbewegingen (aan- en afvoer van dieren, mest,
veevoer, hooi en stro etc.). Van de onder de Wet luchtkwaliteit genoemde luchtverontreinigende stoffen
zijn alleen de zwevende deeltjes voor de onderhavige inrichting relevant (emissie van fijn stof). Emissies
van de overige genoemde stoffen vinden binnen de inrichting niet (dan wel niet in relevante mate) plaats
(de emissie van NO2 is verwaarloosbaar gezien het feit dat deze alleen maar plaats kan vinden uit de
ondergeschikte bijdrage van de verkeersaantrekkende werking).

De grenswaarden voor fijn stof (PM10 zijn opgenomen navolgende tabel
Component Concentratie

[ g/m3]
Omschrijving

40 Jaargemiddelde concentratieFijn stof
(PM10) 50 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden

Relevante bronnen
De fijn stof emissie van het bedrijf betreffen de emissie van fijn stof uit de stallen, bestaande uit huid-,
mest-, voer- en strooiseldeeltjes die met de ventilatielucht naar buiten worden geblazen. Voorts kan er in
ondergeschikte mate emissie van fijn stof plaats vinden als gevolg van de aantrekkende (zware)
transportbewegingen. Aangenomen kan worden dat de fijn stof emissie van de aanwezige CV-installaties
te verwaarlozen is daar deze gasgestookt zijn. Overige emitterende bronnen zijn binnen de inrichting niet
aanwezig.

Binnen de inrichting worden voeders aangewend. De silo s waarin het voer wordt gelost zijn (voor de
ontluchtingspijp) voorzien van een stoffilter. Er wordt slechts een klein gedeelte per etmaal voer gelost.
Ten behoeve van het lossen is een stoffilter geplaatst. Mocht er al sprake zijn van de emissie van fijn stof
van deze activiteit zal deze gezien het voorgaande verwaarloosbaar zijn. Voorts ligt het niet in de lijn der
verwachting dat er berhaupt sprake kan zijn van fijn stof bij het lossen van dit mengvoer. De
deeltjesgrote is naar verwachting groter dan PM10. Bovendien is de emissiefactor voor fijn stof voor de
verschillende diercategorie n vastgesteld middels een top-down benadering omdat metingen nog niet
voor handen zijn (zie ook het beschrevene onder emissiefactoren dierenverblijven). In eerste instantie is
gekeken naar totale achtergrondconcentratie van fijn stof in Nederland. Navolgend is (door Chardon en
van der Hoek) vastgesteld hoeveel % hiervan afkomstig moet zijn van de landbouw, waarna dit verder
uitgesplitst naar de verschillende sectoren (rundvee, pluimvee en varkens). Voor het verkrijgen van een
zo compleet mogelijke lijst met emissiefactoren fijn stof voor de huidige Rav-categorie n zijn de
basisgegevens verder uitgesplitst naar de Rav-categorie n. Blijkens deze top-down benadering is vast
te stellen dat, mocht er al sprake zijn van emissie van fijn stof van diervoerders, deze emissie
verdisconteerd is in de vastgestelde factoren. Gezien het voorgaande zijn de aangewende veevoeders
niet als (aparte) bron betrokken in de berekening. Overige emitterende bronnen zijn binnen de inrichting
niet aanwezig.
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Zeezoutcorrectie
In het onderzoek zullen de resultaten voor de jaargemiddelde grenswaarde worden gecorrigeerd voor
zeezout. De zeezoutcorrectie voor de gemeente Overbetuwe bedraagt volgens bijlage 4 van de
ministeri le regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 4 ug/m3 (zie ook bijlage 6 van dit rapport). Tevens
wordt rekening gehouden de landelijke aftrek van 6 dagen op het aantal overschrijdingsdagen.

Emissiefactoren dierenverblijven
Voor de pluimveehouderij is het afgelopen jaar een meetprogramma uitgevoerd voor het bepalen van
PM10 emissies uit stallen. De volgende staltypen zijn hierbij bemeten:

1. vleeskuikens in traditionele huisvesting;
2. leghennen in scharrelhuisvesting;
3. leghennen in voli rehuisvesting;
4. vleeskalkoenen in traditionele huisvesting;
5. vleeskuikenouderdieren in traditionele huisvesting;
6. droogtunnels;
7. enkelvoudige luchtwassers.

De resultaten van de afgeronde onderdelen uit het meetprogramma zullen binnenkort in rapportvorm
verschijnen. Voor de bemeten pluimveecategorie n is het jaargemiddelde van de fijn stofemissie als
factor in de geactualiseerde lijst van maart 2009 opgenomen. Voor de overige stalsystemen in de
pluimveehouderij zijn de emissiefactoren fijn stof afgeleid. De volgende uitgangspunten zijn bij deze
afleiding gehanteerd:
- Pluimveecategorie n die niet zijn bemeten, zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan qua huisvesting

vergelijkbare categorie n uit het meetprogramma
- Voor de categorie n met batterijhuisvesting is geen koppeling mogelijk met categorie n in het

genoemde meetprogramma. De emissies zijn hier gekoppeld aan de totaal stof metingen uit vroeger
EU-onderzoek (Groot Koerkamp et al., 1996), waarop ook de eerdere lijst van Chardon en Van der
Hoek (2002) grotendeels is gebaseerd. Voor deze koppeling is een conversiefactor fijn stof totaal
stof vereist. De door Chardon en Van der Hoek gehanteerde conversiefactor is in het meetprogramma
geverifieerd en bevestigd. Bij de huidige omrekening is daarom met dezelfde conversiefactor
gerekend.
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- Waar noodzakelijk hebben bij de afleidingen omrekeningen plaatsgevonden om het verschil in
diergrootte te corrigeren. Hierbij is dezelfde werkwijze toegepast als eerder door Chardon en Van der
Hoek (2002) gehanteerd. Deze werkwijze houdt in dat omrekeningen tussen pluimveecategorie n op
basis van de verhoudingen van forfaitaire fosfaatexcreties hebben plaatsgevonden.

- In de berekening van de fijn stof emissiefactoren is rekening gehouden met periodes waarin geen
dieren in de stal aanwezig zijn (effectieve leegstand).

- Alle berekende factoren zijn uitgedrukt in gram per dierplaats per jaar, en afgerond op hele grammen.

In een aantal gevallen moest van deze uitgangspunten afgeweken worden. Dit wordt hieronder verder
toegelicht.
- Voor de categorie n vleeskuikenouderdieren zijn geen nieuwe factoren ingevuld. Uit het

meetprogramma konden nog geen conclusies worden getrokken. Er is aanvullend onderzoek nodig
voordat deze factoren kunnen worden geactualiseerd.

- Voor de categorie n met droogtunnels zijn geen factoren ingevuld. Uit het meetprogramma konden
nog geen conclusies worden getrokken. Er is aanvullend onderzoek nodig voordat deze factoren
kunnen worden opgenomen.

- Voor de categorie n met luchtwassers zijn twee stofrendementscijfers gehanteerd die zijn gebaseerd
op metingen aan enkelvoudige chemische en biologische wassers in pluimveestallen. Daarbij bleek
dat het stofverwijderingsrendement van wassers in belangrijke mate gerelateerd is aan de verblijftijd.
In de lijst is een onderscheid gemaakt tussen wassers met een relatief korte verblijftijd (bevat de
enkelvoudige chemische wassers) en een langere verblijftijd (bevat de enkelvoudige biologische
wasser voor pluimvee met tegenstroomprincipe). Voor de eerste groep is het verwijderingsrendement
voor PM10 op 30% gesteld en voor de tweede groep op 70%.

- De factoren van de categorie verrijkte kooi en de nieuwe categorie koloniehuisvesting zijn beide
afgeleid van het gemeten cijfer voor voli rehuisvesting, waarbij gecorrigeerd is voor hoeveelheid
beschikbaar strooiseloppervlak conform welzijnseisen.

- De factoren voor de nieuwe categorie vleeskuikens met aparte vervolghuisvesting zijn gebaseerd op
de standaard vleeskuikenfactor (E5.100), met correctie voor de specifieke leegstandsfactoren van dit
systeem en de duur van de rondes.

Bij het gebruik van deze cijfers voor het bepalen van de stofemissie van individuele bedrijven moeten de
volgende kanttekeningen worden gemaakt:
- De stofemissiecijfers zijn vastgesteld voor een beperkt aantal gemeten huisvestingssytemen. De

cijfers zijn in de lijst ge xtrapoleerd naar andere huisvestingssystemen in dezelfde diercategorie.
- In een aantal gevallen zijn stofemissiecijfers ge xtrapoleerd van de ene diercategorie naar een andere

categorie.
- Fijnstofemissies kunnen sterk vari ren, zoals bij vleeskuikens en vleeskalkoenen. Desalniettemin

wordt alleen de gemiddelde fijnstofuitstoot vermeld. Deze kan als constante bron in
verspreidingsberekeningen worden toegepast.

Toetsingspunten
Uit de Regeling horende bij de wet luchtkwaliteit volgt dat voor het bepalen van de rekenpunten het
blootstellingscriterium een rol gaat spelen. Dit criterium werd eerder al gebruikt bij de situering van
meetpunten. Het blootstellingscriterium houdt in, dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op
plaatsen waar een significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Het gaat dan om een
blootstellingsperiode, die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur)
significant is. Hieruit volgt dat ter plaatse van woningen van derden moet worden getoetst aan de
relevante grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit.
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3. Rekenmethoden

ISL3a
Voor het berekenen van de luchtkwaliteit zijn verschillende rekenmethoden beschikbaar. De verschillende
modellen die bruikbaar zijn voor het berekenen van concentraties van inrichtingen, zijn gebaseerd op de
Standaardrekenmethode 3 volgens het Nieuw Nationaal Model (NNM). De lijst met goedgekeurde
modellen wordt regelmatig geactualiseerd (indien er nieuwe modellen zijn goedgekeurd door de minister
van VROM). In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 staat meer informatie over de
standaardrekenmethoden en wanneer deze gebruikt moeten worden. In de praktijk bestaat de behoefte
om de berekening van de luchtkwaliteit in bepaalde situaties voor een breder publiek toegankelijk te
maken. Het ministerie van VROM heeft daarom de opdracht aan KEMA gegeven om in 2008 een
eenvoudig rekenmodel te ontwikkelen, genaamd ISL3a. De meest recente versie van dit model
(ISL3a2009) wordt door VROM beschikbaar gesteld via de ISL3a pagina van InfoMil. Het rekenmodel
betreft een gebruiksvriendelijke versie van het Nieuw Nationaal Model, dat een implementatie van
standaardrekenmethode 3 is. Om deze reden heet het programma Implementatie
Standaardrekenmethode 3 Luchtkwaliteit (ISL3a). Met ISL3a kunnen concentraties PM10 en NO2 ten
gevolge van punt- en oppervlaktebronnen van industri le en agrarische inrichtingen worden berekend.
Gezien het voorgaande wordt ISL3a in voorliggend onderzoek gehanteerd als rekenmethode.
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4. Invoergegevens

ISL3a

Emissie vanuit de stallen (agrarische bronnen)
Uitgangspunt voor de aangevraagde situatie staat weergegeven in het bij de aanvraag horende
bedrijfsontwikkelingsplan. In de navolgende tabel staat de opbouw weergegeven van de totale emissie
per emissiepunt vanuit de stallen binnen de onderhavige inrichting.

nr stal
emissie

punt RAV code diersoort # dieren

fijnstof
(gr / dier /

jaar)
emissie (gr

/ jaar)
emissie
(gr/sec) Totaal emissie per EP (g/s)

1 A e 3.100
(groot-)ouderdieren van

vleeskuikens in opfok;< 19 weken
8750 28 245000 0,00777

emissie punt Totaal

2 B e 3.100
(groot-)ouderdieren van

vleeskuikens in opfok;< 19 weken 8750 28 245000 0,00777
A 0,00777

3 C e 3.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok;< 19 weken 8750 28 245000 0,00777

B 0,00777

4 D e 3.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok;< 19 weken 8750 28 245000 0,00777

C 0,00777

5 E e 3.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok;< 19 weken 8750 28 245000 0,00777

D 0,00777

6 F e 3.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok;< 19 weken

8750 28 245000 0,00777
F 0,00777

7 G e 3.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok;< 19 weken

8750 28 245000 0,00777
G 0,00777

8 H e 3.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok;< 19 weken 8750 28 245000 0,00777

H 0,00777

9 I e 3.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok;< 19 weken

8750 28 245000 0,00777
I 0,00777

10 J e 3.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok;< 19 weken 8750 28 245000 0,00777

J 0,00777

11+12 K e 3.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok;< 19 weken 0 28 0 0,00000

K 0,00000

13+14 L e 3.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok;< 19 weken

0 28 0 0,00000
L 0,00000

21F+22F M e 3.100
(groot-)ouderdieren van

vleeskuikens in opfok;< 19 weken 4800 28 134400 0,00426
M 0,00426

23F+24F N e 3.100
(groot-)ouderdieren van

vleeskuikens in opfok;< 19 weken 4800 28 134400 0,00426
N 0,00426

25F+26F O e 3.100
(groot-)ouderdieren van

vleeskuikens in opfok;< 19 weken 7200 28 201600 0,00639
O 0,00639

27F+28F P e 3.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok;< 19 weken

7200 28 201600 0,00639
P 0,00639

21-29M XYZ e 3.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok;< 19 weken

7200 28 201600 0,00639
XYZ 0,00639

31 Q e 4.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens 3826 86 329036 0,01043

Q 0,01043

32 R e 4.100
(groot-)ouderdieren van

vleeskuikens 3826 86 329036 0,01043
R 0,01043

33 S e 4.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens

3826 86 329036 0,01043
S 0,01043

34 T e 4.100
(groot-)ouderdieren van

vleeskuikens 3826 86 329036 0,01043
T 0,01043

35 U e 4.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens

3826 86 329036 0,01043
U 0,01043

36 V e 4.100
(groot-)ouderdieren van

vleeskuikens
3826 86 329036 0,01043

V 0,01043

37 W e 4.100 (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens 3826 86 329036 0,01043

W 0,01043

E 0,00777
Eindtotaal 0,17843
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De hiervoor weergegeven emissiepunten zijn als puntbron ingevoerd in ISL3a. De overige ingevoerde
variabelen per emissiepunt worden in het door het programma gegenereerde jrn-bestand weergegeven.
Hierin staan ook de overige relevante door het programma toegepaste paramaters weergegeven. Dit jrn-
bestand is als bijlage 3 aan dit luchtkwaliteitsonderzoek gehecht.

5. Resultaten

ISL3a
In bijlage 1 is een afschrift opgenomen van de door ISL3a gegenereerde rapportage. Hieruit blijkt dat op
de relevante toetsingspunten (woningen van derden wordt voldaan aan de jaargemiddelde concentratie.
Naast de standaard rapportage van het programma ISL3a is het gegenereerde hulpbestand blk
toegevoegd in bijlage 2 van voorliggend rapport. kolom 6 is de achtergrondconcentratie + bronbijdrage
waarbij gekeken wordt op welke punten de 35 dagen overschreden worden. Deze kolom is in kolom 10
gecorrigeerd voor de zeezoutcorrectie zoals eerder in deze rapportage gedefinieerd. Kolom 3 geeft de
achtergrond concentratie en de bronbijdrage aan. Het getal is een gemiddelde van de afgelopen 5 jaar
(grenswaarde 40 microgram per m3 lucht). In kolom 10 jaargemiddelde concentratie gecorrigeerd voor de
zeezoutcorrectie zoals eerder in deze rapportage gedefinieerd. Uit de gegenereerde gegevens van het
blk-bestand volgt dat op de relevante toetsingspunten (woningen van derden) wordt voldaan aan de
jaargemiddelde concentratie alsmede de 24-uur gemiddelde concentratie uitgedrukt in
overschrijdingsdagen. Naast de relevante toetsingspunten is dit eveneens inzichtelijk gemaakt voor de
snijpunten van een raster van 1000 (m) * 1000 (m) met 5 rasterpunten voor zowel de x-as als de y-as (zie
plot in rapportage in bijlage 1). De ingevoerde variabelen per emissiepunt worden in het door het
programma gegenereerde jrn-bestand weergegeven. Hierin staan ook de overige relevante door het
programma toegepaste paramaters weergegeven. Dit jrn-bestand is als bijlage 3 aan dit
luchtkwaliteitsonderzoek gehecht. In bijlage 4 is een aparte situatietekening bijgevoegd waarin de
gehanteerde co rdinaten (situering) van de relevante bronnen en beoordelingspunten inzichtelijk zijn
gemaakt.
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6. Conclusies

In onderhavig rapport is beschreven welke gevolgen de aangevraagde situatie heeft voor de lokale
luchtkwaliteit. Wanneer aan de grenswaarden zoals gesteld in de Wet Luchtkwaliteit wordt voldaan, kan
de situatie worden geaccepteerd. Met gebruikmaking van het door InfoMil beschikbaar gestelde
programma ISL3a is een model opgezet voor de verspreiding van fijn stof voor de onderhavige inrichting.
Hierbij is de aangevraagde situatie onderzocht voor het jaar 2010. De resultaten zijn vervolgens per
rekenpunt getoetst aan de Wet luchtkwaliteit.

De algemene bevindingen van het onderzoek zijn:
- In de landbouwsector is voornamelijk de emissie van fijn stof bepalend voor de luchtkwaliteit op de

omgeving. Emissies van de overige stoffen, waaraan volgens de Wet luchtkwaliteit getoetst moet
worden, zijn voor onderhavig bedrijf verwaarloosbaar.

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

Voor de aangevraagde situatie is de emissie van fijn stof berekend. Hieruit blijkt dat er geen
overschrijdingen plaatsvinden aangaande de jaargemiddelde concentratie, alswel met het aantal
overschrijdingsdagen van de etmaalgemiddelde concentratie.

Voor de aangevraagde situatie is de emissie van fijn stof berekend. Hieruit blijkt dat er geen
overschrijdingen plaatsvinden aangaande de jaargemiddelde concentratie, alswel met het aantal
overschrijdingsdagen van de etmaalgemiddelde concentratie.

De Wet luchtkwaliteit staat gezien het voorgaande de verlening van de gevraagde vergunning niet in de
weg.
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Bijlagen

1. Afschrift rapportage gegenereerd door ISL3a

2. BLK-bestand

3. JRN-bestand

4. Kadastrale tekening met situering ingevoerde bronnen en toetsingpunten

5. Regeling luchtkwaliteit (zeezoutcorrecties)





Bijlage 1 Afschrift rapportage gegenereerd door ISL3a





(c) N.V. KemaGegenereerd met ISL3a Versie 2009-1 , Rekenhart Release 12 mei 2009

Naam van deze berekening:2009-12-02 aangevraagde situatie

Gebiedsgegevens

Berekend op: 22:11:32

RD X coordinaat:179.715 92000
RD Y coordinaat:433.357 Breedte Y:2000 9

Project: Cobb, Kruisstraat 5 te Herveld

Uitvoer directory:C:\Documents and Settings\eke\My Documents\Klanten Erwin\Pluimvee\Hybro Herveld\aanvraag 2009\fijnstof

Rekenjaar:2011

Toets afstand:Soort Berekening:Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid:0,12 Eigen ruwheid: 0,00Eigen ruwheid
PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:
Aantal Gridpunten X:Lengte X:

30/11/2009

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3]

Kruisstraat 3 180.628 434.412 25,74

Kruisstraat 3 180.644 434.420 25,72

Kruisstraat 3a 180.590 434.485 25,57

Kruisstraat 2 180.576 434.534 25,49

Kruisstraat 1a 180.563 434.568 25,45

Houtakkerstraat 1 180.400 434.488 25,37

Houtakkerstraat 2 180.330 434.481 25,33

Tielsestraat 147 180.704 434.760 25,37

Tielsestraat 145a 180.752 434.747 25,38

Tielsestraat 145 180.758 434.745 25,39

Tielsestraat 124 180.901 434.752 25,40

Tielsestraat 122 180.924 434.743 25,40

Tielsestraat 118/120 180.944 434.738 25,40

Tielsestraat 116 180.969 434.727 25,41

Tielsestraat 114 180.980 434.724 25,41

Tielsestraat 112 181.002 434.719 24,81

Tielsestraat 141 180.951 434.665 25,45

Tielsestraat 139 181.026 434.640 24,86

Tielsestraat 110 181.039 434.701 24,82

Tielsestraat 137 181.063 434.663 24,83

Tielsestraat 108 181.069 434.703 24,81

Tielsestraat 135 181.105 434.641 24,83

Tielsestraat 133 181.201 434.623 24,79

Tielsestraat 131 181.279 434.625 24,76

Tielsestraat 129 181.483 434.590 24,69

Tielsestraat 127 181.499 434.545 24,69

Loenensestraat 1 181.469 433.498 24,62

Grote Allee 4 180.613 433.501 24,46

Dijkstraat 9 178.826 433.994 24,29

Dijkstraat 7 179.839 434.047 25,13

Dijkstraat 6 179.913 434.243 25,13

Schoolstraat 5 179.977 434.417 25,15

Schoolstraat 2 180.037 434.462 25,25

Dijkstraat 3d 180.145 434.647 25,25

Brongegevens

RD X Coord.:

A (stal 1)

180.518

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.277

AB

0,00777

Type:

Date: 30-11-2009 Time: 22:11:35 Page   1
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diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.515

temperatuur van emisstroom:

2,00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.252285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

16,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

B (stal 2)

180.505

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.161

AB

0,00777

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.508

temperatuur van emisstroom:

2,00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.187285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

16,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

C (stal 3)

180.487

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.281

AB

0,00777

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.484

temperatuur van emisstroom:

2,00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.255285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

16,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

D (stal 4)

180.473

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.165

AB

0,00777

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.476

temperatuur van emisstroom:

2,00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.190285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

16,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:
orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

E (stal 5)

180.550

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.273

AB

0,00777

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.547

temperatuur van emisstroom:

2,00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.247285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

16,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

F (stal 6)

180.536

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.158

AB

0,00777

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.539

temperatuur van emisstroom:

2,00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.183285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00
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16,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

G (stal 7)

180.581

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.269

AB

0,00777

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.578

temperatuur van emisstroom:

2,00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.244285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

16,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

H (stal 8)

180.567

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.154

AB

0,00777

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.570

temperatuur van emisstroom:

2,00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.179285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

16,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

I (stal 9)

180.612

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.266

AB

0,00777

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.609

temperatuur van emisstroom:

2,00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.240285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

16,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

J (stal 10)

180.598

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.150

AB

0,00777

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.601

temperatuur van emisstroom:

2,00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.175285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

16,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

K (stal 11+12)

180.644

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.262

AB

0,00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.641

temperatuur van emisstroom:

1,30

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.237285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

18,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

Date: 30-11-2009 Time: 22:11:35 Page   3



(c) N.V. KemaGegenereerd met ISL3a Versie 2009-1 , Rekenhart Release 12 mei 2009

RD X Coord.:

L (stal 13+14)

180.630

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.146

AB

0,00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.633

temperatuur van emisstroom:

1,30

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.172285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

18,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

M (stal 21F+22F)

180.456

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.284

AB

0,00426

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.453

temperatuur van emisstroom:

1,20

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.259285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

16,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

N (stal 23F+24F)

180.442

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.169

AB

0,00426

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.445

temperatuur van emisstroom:

1,20

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.194285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

16,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

O (stal 25F+26F)

180.431

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.104

AB

0,00639

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.434

temperatuur van emisstroom:

1,50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.129285,00

hoogte van gebouw: 4,2

2,00

24,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

P (stal 27F+28F)

180.470

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.099

AB

0,00639

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.473

temperatuur van emisstroom:

1,50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.125285,00

hoogte van gebouw: 4,2

2,00

24,00

lengte van gebouw: 50,00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

Q (stal 31)

180.768

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.181

AB

0,01043

Type:
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diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.772

temperatuur van emisstroom:

1,50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.208285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

15,70

lengte van gebouw: 54,80

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

R (stal 32)

180.802

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.177

AB

0,01043

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.805

temperatuur van emisstroom:

1,50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.204285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

15,70

lengte van gebouw: 54,80

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

S (stal 33)

180.843

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.171

AB

0,01043

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.847

temperatuur van emisstroom:

1,50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.199285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

15,70

lengte van gebouw: 54,80

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

T (stal 34)

180.885

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.167

AB

0,01043

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.888

temperatuur van emisstroom:

1,50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.197285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

15,70

lengte van gebouw: 54,80

breedte van gebouw:
orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

U (stal 35)

180.920

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.163

AB

0,01043

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.924

temperatuur van emisstroom:

1,50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.190285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

15,70

lengte van gebouw: 54,80

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

V (stal 36)

180.934

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.278

AB

0,01043

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.931

temperatuur van emisstroom:

1,50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.251285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

Date: 30-11-2009 Time: 22:11:35 Page   5



(c) N.V. KemaGegenereerd met ISL3a Versie 2009-1 , Rekenhart Release 12 mei 2009

15,70

lengte van gebouw: 54,80

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

W (stal 37)

180.898

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.283

AB

0,01042

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.895

temperatuur van emisstroom:

1,50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.255285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

15,70

lengte van gebouw: 54,80

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

RD X Coord.:

XYZ (stal 21M-29M)

180.836

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:434.386

AB

0,00639

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

ver ticale uittreesnelheid: 8,50

X-coord. zwaartepunt van gebouw:180.834

temperatuur van emisstroom:

1,50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw:434.372285,00

hoogte van gebouw: 3,7

2,00

18,00

lengte van gebouw: 26,60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 83,00

Date: 30-11-2009 Time: 22:11:35 Page   6
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Bijlage 2. BLK-bestand





PM10 - Toelichting op de getallen:
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt
kolom 3: gemiddelde concentratie (bron + GCN) over 5 jaar
kolom 4: gemiddelde concentratie (alleen bron)over 5 jaar
kolom 5: gemiddelde concentratie (alleen GCN) over 5 jaar
kolom 6: gemiddeld aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor 24-uurgemiddelden ( = 50) over 5 jaar
kolom 7: gemiddeld aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor 24-uurgemiddelden - achtergrond op dit punt
kolom 8: na correctie etmaalgemiddelde zeezout
kolom 9: na correctie jaargemiddelde zeezout

etmaalcorrectie 6 (in dagen)
jaargemiddelde correctie 4 (in g)

aangevraagde situatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9
180628 434412 27,898 2,498 25,400 23,540 16,640 17,540 23,898
180644 434420 27,716 2,316 25,400 22,740 16,640 16,740 23,716
180590 434485 26,974 1,574 25,400 20,940 16,640 14,940 22,974
179715 433357 25,222 0,122 25,100 16,140 15,940 10,140 21,222
179715 433607 25,254 0,154 25,100 16,440 15,940 10,440 21,254
179715 433857 25,293 0,193 25,100 16,440 15,940 10,440 21,293
179715 434107 25,478 0,178 25,300 17,200 16,400 11,200 21,478
179715 434357 25,464 0,164 25,300 16,800 16,400 10,800 21,464
179715 434607 25,468 0,168 25,300 16,700 16,400 10,700 21,468
179715 434857 25,456 0,156 25,300 16,600 16,400 10,600 21,456
179715 435107 24,936 0,136 24,800 15,560 15,260 9,560 20,936
179715 435357 24,917 0,117 24,800 15,760 15,260 9,760 20,917
179965 433357 25,245 0,145 25,100 16,440 15,940 10,440 21,245
179965 433607 25,295 0,195 25,100 16,340 15,940 10,340 21,295
179965 433857 25,376 0,276 25,100 16,640 15,940 10,640 21,376
179965 434107 25,594 0,294 25,300 17,400 16,400 11,400 21,594
179965 434357 25,566 0,266 25,300 17,000 16,400 11,000 21,566
179965 434607 25,555 0,255 25,300 17,000 16,400 11,000 21,555
179965 434857 25,508 0,208 25,300 17,100 16,400 11,100 21,508
179965 435107 24,968 0,168 24,800 15,760 15,260 9,760 20,968
179965 435357 24,938 0,138 24,800 15,660 15,260 9,660 20,938
180215 433357 24,773 0,173 24,600 15,320 14,820 9,320 20,773
180215 433607 24,856 0,256 24,600 15,520 14,820 9,520 20,856
180215 433857 25,010 0,410 24,600 16,020 14,820 10,020 21,010
180215 434107 26,038 0,638 25,400 19,140 16,640 13,140 22,038
180215 434357 25,965 0,565 25,400 18,140 16,640 12,140 21,965
180215 434607 25,802 0,402 25,400 18,040 16,640 12,040 21,802
180215 434857 25,683 0,283 25,400 17,640 16,640 11,640 21,683
180215 435107 26,414 0,214 26,200 19,240 18,640 13,240 22,414
180215 435357 26,364 0,164 26,200 19,040 18,640 13,040 22,364
180465 433357 24,795 0,195 24,600 15,220 14,820 9,220 20,795
180465 433607 24,910 0,310 24,600 15,320 14,820 9,320 20,910
180465 433857 25,233 0,633 24,600 16,220 14,820 10,220 21,233
180465 434107 31,169 5,769 25,400 38,540 16,640 32,540 27,169
180465 434357 27,503 2,103 25,400 26,240 16,640 20,240 23,503
180465 434607 26,112 0,712 25,400 18,840 16,640 12,840 22,112
180465 434857 25,802 0,402 25,400 17,740 16,640 11,740 21,802
180465 435107 26,467 0,267 26,200 19,440 18,640 13,440 22,467
180465 435357 26,395 0,195 26,200 19,040 18,640 13,040 22,395
180715 433357 24,794 0,194 24,600 15,120 14,820 9,120 20,794
180715 433607 24,918 0,318 24,600 15,320 14,820 9,320 20,918
180715 433857 25,298 0,698 24,600 16,420 14,820 10,420 21,298
180715 434107 27,895 2,495 25,400 24,640 16,640 18,640 23,895
180715 434357 27,989 2,589 25,400 24,540 16,640 18,540 23,989
180715 434607 26,403 1,270 25,400 18,940 16,640 12,940 22,403



180715 434857 25,904 0,504 25,400 17,740 16,640 11,740 21,904
180715 435107 26,515 0,315 26,200 19,240 18,640 13,240 22,515
180715 435357 26,421 0,221 26,200 19,040 18,640 13,040 22,421
180965 433357 24,782 0,182 24,600 15,120 14,820 9,120 20,782
180965 433607 24,888 0,288 24,600 15,320 14,820 9,320 20,888
180965 433857 25,159 0,559 24,600 15,720 14,820 9,720 21,159
180965 434107 27,185 1,785 25,400 21,340 16,640 15,340 23,185
180965 434357 28,345 2,945 25,400 23,540 16,640 17,540 24,345
180965 434607 26,342 0,942 25,400 18,640 16,640 12,640 22,342
180965 434857 25,907 0,507 25,400 17,640 16,640 11,640 21,907
180965 435107 26,529 0,329 26,200 19,440 18,640 13,440 22,529
180965 435357 26,433 0,233 26,200 18,940 18,640 12,940 22,433
181215 433357 24,963 0,163 24,800 15,360 15,260 9,360 20,963
181215 433607 25,041 0,241 24,800 15,360 15,260 9,360 21,041
181215 433857 25,161 0,361 24,800 15,460 15,260 9,460 21,161
181215 434107 25,399 0,599 24,800 16,060 15,260 10,060 21,399
181215 434357 25,529 0,729 24,800 16,160 15,260 10,160 21,529
181215 434607 25,383 0,583 24,800 16,160 15,260 10,160 21,383
181215 434857 25,208 0,408 24,800 15,860 15,260 9,860 21,208
181215 435107 26,693 0,293 26,400 19,560 19,160 13,560 22,693
181215 435357 26,618 0,218 26,400 19,560 19,160 13,560 22,618
181465 433357 24,940 0,140 24,800 15,360 15,260 9,360 20,940
181465 433607 24,978 0,178 24,800 15,360 15,260 9,360 20,978
181465 433857 25,039 0,239 24,800 15,460 15,260 9,460 21,039
181465 434107 25,119 0,319 24,800 15,560 15,260 9,560 21,119
181465 434357 25,157 0,357 24,800 15,460 15,260 9,460 21,157
181465 434607 25,136 0,336 24,800 15,860 15,260 9,860 21,136
181465 434857 25,088 0,288 24,800 15,860 15,260 9,860 21,088
181465 435107 26,635 0,235 26,400 19,560 19,160 13,560 22,635
181465 435357 26,591 0,191 26,400 19,460 19,160 13,460 22,591
181715 433357 24,913 0,113 24,800 15,360 15,260 9,360 20,913
181715 433607 24,937 0,137 24,800 15,360 15,260 9,360 20,937
181715 433857 24,975 0,175 24,800 15,460 15,260 9,460 20,975
181715 434107 25,006 0,206 24,800 15,460 15,260 9,460 21,006
181715 434357 25,028 0,228 24,800 15,460 15,260 9,460 21,028
181715 434607 25,017 0,217 24,800 15,560 15,260 9,560 21,017
181715 434857 25,004 0,204 24,800 15,560 15,260 9,560 21,004
181715 435107 26,580 0,180 26,400 19,360 19,160 13,360 22,580
181715 435357 26,557 0,157 26,400 19,360 19,160 13,360 22,557
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ISL3A VERSIE 2009.1
Release 12 mei 2009
Powered by KEMA

  ** I S L 3 A **

-PM10-2011
Stof-identificatie: FIJN STOF

start datum/tijd: 20:22:57
datum/tijd journaal bestand: 30-11-2009 22:02:51
BEREKENINGRESULTATEN

PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met   0 voor harmonisatie met CAR

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo)  is bepaald :   180714
434401
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
 Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2010-2020
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009
identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het  6e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het  7e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het  8e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het  9e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 10e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0
GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 180714
434402
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000

Er is gerekend met optie (blk_nocar)

Doorgerekende (meteo)periode
   Start datum/tijd :  1- 1-1995 1:00 h
   Eind datum/tijd : 31-12-2004 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is :  87600

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

     met coordinaten:   180714
434402
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren    % ws neerslag(mm) FIJN STOF

 1  (-15- 15): 4287.0   4.9 3.4 272.20    24.8
 2  ( 15- 45): 5062.0   5.8 3.7 229.00    25.9
 3  ( 45- 75): 7155.0   8.2 4.1 161.00    28.1
 4  ( 75-105): 4674.0   5.3 3.3 215.40    32.3
 5  (105-135): 5446.0   6.2 3.2 367.90    31.0
 6  (135-165): 6012.0   6.9 3.3 524.70    28.9
 7  (165-195): 9312.0  10.6 4.2 859.10    25.2
 8  (195-225): 12914.0  14.7 5.1  1249.70    24.3
 9  (225-255): 12347.0  14.1 5.6  1401.50    23.5
10  (255-285): 9075.0  10.4 4.5  1265.40    21.5
11  (285-315): 6318.0   7.2 3.9 761.40    20.7
12  (315-345): 4998.0   5.7 3.7 428.40    21.0
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gemiddeld/som: 87600.0 4.2  7744.10    25.1 (zonder zeezoutcorrectie)

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

Geen percentielen berekend
Aantal receptorpunten    115
Terreinruwheid receptor gebied [m] : 0.1200
Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :   0.0
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m] :    1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] : 25.12563
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid :     26.54388
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks :    210.67465
   Coordinaten (x,y) : 180330, 434481
   Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) : 2004 1 1  1

Aantal bronnen : 24

*********  Brongegevens van bron : 1
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180518
Y-positie van de bron [m] : 434277
kortste zijde gebouw    [m] : 16.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180515
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434252
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2.05
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 25.57918
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.13
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000007770
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000007770
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000007770

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

X-positie van de bron [m] : 180505
Y-positie van de bron [m] : 434161
kortste zijde gebouw    [m] : 16.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180508
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434187
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2.05
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 25.57918
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.13
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000007770
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000007770
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000015540
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*********  Brongegevens van bron : 3
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180487
Y-positie van de bron [m] : 434281
kortste zijde gebouw    [m] : 16.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180484
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434255
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2.05
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 25.57918
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.13
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000007770
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000007770
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000023310

*********  Brongegevens van bron : 4
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180473
Y-positie van de bron [m] : 434165
kortste zijde gebouw    [m] : 16.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180476
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434190
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2.05
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 25.57918
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.13
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000007770
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000007770
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000031080

*********  Brongegevens van bron : 5
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180550
Y-positie van de bron [m] : 434273
kortste zijde gebouw    [m] : 16.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180547
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434247
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2.05
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 25.57918
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.13
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
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gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000007770
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000007770
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000038850

*********  Brongegevens van bron : 6
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180536
Y-positie van de bron [m] : 434158
kortste zijde gebouw    [m] : 16.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180539
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434183
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2.05
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 25.57918
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.13
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000007770
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000007770
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000046620

*********  Brongegevens van bron : 7
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180581
Y-positie van de bron [m] : 434269
kortste zijde gebouw    [m] : 16.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180578
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434244
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2.05
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 25.57918
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.13
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000007770
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000007770
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000054390

*********  Brongegevens van bron : 8
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180567
Y-positie van de bron [m] : 434154
kortste zijde gebouw    [m] : 16.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180570
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434179
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2.05
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 25.57918
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.13
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000007770
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000007770
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000062160

*********  Brongegevens van bron : 9
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180612
Y-positie van de bron [m] : 434266
kortste zijde gebouw    [m] : 16.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180609
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434240
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2.05
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 25.57918
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.13
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000007770
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000007770
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000069930

*********  Brongegevens van bron : 10
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180598
Y-positie van de bron [m] : 434150
kortste zijde gebouw    [m] : 16.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180601
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434175
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2.05
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 25.57918
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.13
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000007770
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000007770
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000077700

*********  Brongegevens van bron : 11
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180644
Y-positie van de bron [m] : 434262
kortste zijde gebouw    [m] : 18.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180641
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434237
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.30
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.35

Pagina 5



Cobb, Kruisstraat 5 te Herveld_20091130_220306.jrn
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 10.80720
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.06
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000000
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000000000
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000077700

*********  Brongegevens van bron : 12
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180630
Y-positie van de bron [m] : 434146
kortste zijde gebouw    [m] : 18.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180633
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434172
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.30
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.35
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 10.80720
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.06
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000000
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000000000
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000077700

*********  Brongegevens van bron : 13
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180456
Y-positie van de bron [m] : 434284
kortste zijde gebouw    [m] : 16.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180453
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434259
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.20
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.25
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) :  9.20850
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.05
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004260
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000004260
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000081960

*********  Brongegevens van bron : 14
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180442
Y-positie van de bron [m] : 434169
kortste zijde gebouw    [m] : 16.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180445
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434194
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Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.20
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.25
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) :  9.20850
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.05
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004260
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000004260
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000086220

*********  Brongegevens van bron : 15
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180431
Y-positie van de bron [m] : 434104
kortste zijde gebouw    [m] : 24.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 4.2
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180434
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434129
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.50
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.55
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 14.38829
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.07
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006390
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000006390
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000092610

*********  Brongegevens van bron : 16
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180470
Y-positie van de bron [m] : 434099
kortste zijde gebouw    [m] : 24.0
langste zijde gebouw    [m] : 50.0
Hoogte van het gebouw    [m] : 4.2
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180473
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434125
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.50
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.55
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 14.38829
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.07
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006390
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000006390
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000099000

*********  Brongegevens van bron : 17
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180768
Y-positie van de bron [m] : 434181
kortste zijde gebouw    [m] : 15.7
langste zijde gebouw    [m] : 54.8
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
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Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180772
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434208
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.50
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.55
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 14.38829
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.07
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000010430
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000010430
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000109430

*********  Brongegevens van bron : 18
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180802
Y-positie van de bron [m] : 434177
kortste zijde gebouw    [m] : 15.7
langste zijde gebouw    [m] : 54.8
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180805
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434204
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.50
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.55
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 14.38829
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.07
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000010430
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000010430
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000119860

*********  Brongegevens van bron : 19
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180843
Y-positie van de bron [m] : 434171
kortste zijde gebouw    [m] : 15.7
langste zijde gebouw    [m] : 54.8
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180847
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434199
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.50
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.55
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 14.38829
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.07
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000010430
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000010430
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000130290

*********  Brongegevens van bron : 20
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180885
Y-positie van de bron [m] : 434167
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kortste zijde gebouw    [m] : 15.7
langste zijde gebouw    [m] : 54.8
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180888
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434197
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.50
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.55
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 14.38829
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.07
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000010430
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000010430
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000140720

*********  Brongegevens van bron : 21
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180920
Y-positie van de bron [m] : 434163
kortste zijde gebouw    [m] : 15.7
langste zijde gebouw    [m] : 54.8
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180924
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434190
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.50
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.55
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 14.38829
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.07
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000010430
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000010430
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000151150

*********  Brongegevens van bron : 22
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180934
Y-positie van de bron [m] : 434278
kortste zijde gebouw    [m] : 15.7
langste zijde gebouw    [m] : 54.8
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180931
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434251
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.50
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.55
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 14.38829
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.07
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000010430
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000010430
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000161580

*********  Brongegevens van bron : 23
** BRON PLUS GEBOUW **
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X-positie van de bron [m] : 180898
Y-positie van de bron [m] : 434283
kortste zijde gebouw    [m] : 15.7
langste zijde gebouw    [m] : 54.8
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180895
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434255
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.50
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.55
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 14.38829
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.07
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000010420
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000010420
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000172000

*********  Brongegevens van bron : 24
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m] : 180836
Y-positie van de bron [m] : 434386
kortste zijde gebouw    [m] : 18.0
langste zijde gebouw    [m] : 26.6
Hoogte van het gebouw    [m] : 3.7
Orientatie gebouw [graden] : 83.0
x_coordinaat van gebouw  [m] : 180834
y_coordinaat van gebouw  [m] : 434372
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top) : 1.50
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.55
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 14.38829
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  8.50000
Temperatuur rookgassen (K) : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :   0.07
Aantal bedrijfsuren:      87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006390
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s) 0.000006390
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000178390
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Bijlage 4. Kadastrale tekening met situering ingevoerde bronnen en
toetsingpunten













Bijlage 5. Regeling luchtkwaliteit (zeezoutcorrecties)





Leiderdorp 6 Niedorp 6

Leidschendam-
Voorburg

6 niet gemeentelijk
ingedeeld

5

Lelystad 5 Nieuwegein 4

Lemsterland 5 Nieuwerkerk aan den
IJssel

5

Leusden 4 Nieuwkoop 6

Liesveld 5 Nieuw-Lekkerland 5

Lingewaal 4 Nijefurd 6

Lingewaard 4 Nijkerk 4

Lisse 6 Nijmegen 4

Lith 4 Noord-Beveland 6

Littenseradiel 6 Noordenveld 5

Lochem 3 Noorder-Koggenland 6

Loenen 5 Noordoostpolder 5

Loon op Zand 3 Noordwijk 7

Lopik 5 Noordwijkerhout 6

Loppersum 6 Nuenen c.a. 3

Losser 3 Nunspeet 4

Maarn 4 Nuth 3

Maarssen 5 Obdam 6

Maasbracht 3 Oegstgeest 6

Maasbree 3 Oirschot 3

Maasdonk 4 Oisterwijk 3

Maasdriel 4 Oldebroek 4

Maassluis 6 Oldenzaal 3

Maastricht 3 Olst-Wijhe 4

Margraten 3 Ommen 4

Marne De 6 Onderbanken 3

Marum 6 Oosterhout 3

Medemblik 6 Oostflakkee 5

Meerlo-Wanssum 3 Ooststellingwerf 5

Meerssen 3 Oostzaan 6

Meijel 3 Opmeer 6

Menaldumadeel 6 Opsterland 5

Menterwolde 5 Oss 4

Meppel 4 Oud-Beijerland 5

Middelburg 6 Oude IJsselstreek 3

Middelharnis 6 Ouder-Amstel 6

Midden-Delfland 6 Ouderkerk 5

Midden-Drenthe 4 Overbetuwe 4

Mill en Sint Hubert 3 Oudewater 5

Millingen aan de Rijn 4 Papendrecht 4

Moerdijk 4 Pekela 4

Montferland 3 Pijnacker-Nootdorp 6

Montfoort 5 Purmerend 6

Gemeente Correctie jaargem. conc. PM
in ug/m

Gemeente Correctie jaargem. conc. PM
in ug/m

10
3

10
3
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