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1

Inleiding

Schaffelaarbos B.V. (verder Schaffelaarbos genoemd) is gelegen aan de industrieweg 20 te Barneveld. Deze locatie bevindt
zich op industrieterrein Harselaar ten noorden van de bebouwde kom van Barneveld en ten zuiden van de snelweg A1. De
inrichting heeft een vergunning voor het drogen van eieren.
Op de locatie tegenover de inrichting wil de gemeente Barneveld een nieuw bedrijfsterrein ontwikkelen, Columbiz Park
genaamd. Schaffelaarbos is voornemens ter plaatse van het Columbiz Park nieuwbouw te realiseren ten behoeve van extra
productiecapaciteit. Daarnaast wil Schaffelaarbos ook andere producten dan eieren in de sproeidrogers kunnen drogen.
Voor deze toekomstplannen wil Schaffelaarbos een revisievergunningsaanvraag in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingswet (Wabo) in te dienen. Het onderhavige rapport hoort bij de aanvraag.
Het effect van de inrichting op de luchtkwaliteit is getoetst aan de wettelijke grenswaarden. De Wet milieubeheer stelt in
hoofdstuk 5.2 grenswaarden voor de concentratie van een aantal luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht. Daarvan
zijn met name stikstofdioxide (NO 2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) van belang. Daarnaast is het effect van de activiteiten op
de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden bepaald en getoetst aan de regeling PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)
in het kader van Wet natuurbescherming.
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2

Wet- en regelgeving

2.1 Uitstoot naar de lucht
2.2
Inleiding
Schaffelaarbos produceert onder andere eipoeder uit hele eieren en eierstruif. Het eipoeder is bestemd voor zowel
menselijke als dierlijke consumptie, respectievelijk met ‘food’ en ‘feed’ aangeduid. Daarnaast verwerkt het bedrijf eierschalen
tot verschillende producten zoals kalkmeststof. In het proces wordt gebruik gemaakt van een eierschaaldroger en drie
sproeidrogers. De huidige productie vindt binnen in twee bedrijfsgebouwen plaats (hal A/B voor de sproeidrogers en hal B
voor de eierschaaldroger). Als gevolg van de productieactiviteiten komt stof vrij.
Schaffelaarbos heeft de afgelopen jaren tevens de overige percelen aan de industrieweg in bezit gekregen en hier gebouwd
(hallen C t/m H). In de huidige situatie vindt alleen opslag plaats in de hallen C/D/E, echter is Schaffelaarbos voornemens in
deze hallen een nieuwe productielijn voor de kalkproducten en een sproeidroger te realiseren. De aangevraagde situatie
omvat daarnaast een nieuwe productielijn voor het inpakken van de producten in hal F/G/H. Daarnaast wil Schaffelaarbos
ook andere producten dan eieren in de sproeidrogers kunnen drogen, namelijk gistcelwanden. Ter plaatse van het Columbiz
Park heeft Schaffelaarbos het voornemen om nieuwe hallen te realiseren voor aanvullende productielijnen.
De aangevraagde situatie omvat de volgende activiteiten:
Verwerken van eieren en eierproducten in de bestaande installaties
Verwerken van eieren en eierproducten in nieuwe installaties
Verwerken van gistcelwanden (gistproduct) in bestaande en nieuwe installaties.
. De bronnen ten aanzien van luchtemissie bestaan uit stookinstallaties, stoffilters en voertuigen.
Het wettelijk kader is verder per onderwerp toegelicht.
2.3
Emissieconcentratie
Huidige wettelijke situatie:
In het Activiteitenbesluit, Afdeling 2.3, Artikel 2.5 en 2.6 zijn de grensmassastromen op jaarbasis en de concentratieeisen voor de verschillende componenten gegeven. NO x valt onder categorie gA.05, waarvoor nog een concentratie-eis
van 200 mg/m3 voor stikstofoxiden (NOx) geldt.
Toekomstige wettelijke situatie:
Er zijn nieuwe eisen aan middelgrote stookinstallaties (=> 1 MWth tot < 50MWth) gesteld in het wijzigingsbesluit van 7
september 2017, gepubliceerd in Staatsblad nummer 330. De wijzigingen treden op 19 december 2017 in werking. Voor
middelgrote stookinstallaties die worden gestookt op vergunningplichtige brandstoffen, zijn de emissie-eisen in paragraaf
5.1.5 opgenomen. In veel gevallen is 80 mg/m 3 voor stikstofoxiden (NOx).

De emissie-eisen gaan voor nieuwe installaties vanaf december 2018 gelden. Voor bestaande middelgrote
stookinstallaties vanaf 5 MW gelden de nieuwe emissie-eisen vanaf 2025. Voor de overige middelgrote stookinstallaties
gelden de nieuwe emissie eisen vanaf 2030.
Voor stof geldt een algemene concentratiegrenswaarde van 5 mg/Nm 3 indien de massastroom groter of gelijk is aan
200 gram per uur.
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2.4 Luchtkwaliteit
De luchtverontreinigende stoffen die van belang zijn bij de beoordeling van luchtkwaliteit bij de onderhavige inrichting zijn
fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO 2). De details ten aanzien van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit voor
deze stoffen zijn toegelicht in de paragrafen 2.1 en 2.2.
In hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) en bijlage 2 van de Wm zijn grenswaarden gesteld voor zwaveldioxide
(SO2), stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes/fijn stof (PM10 en PM2,5), koolmonoxide (CO), benzeen en lood.
Knelpunten met luchtkwaliteit hebben met name betrekking op stikstofdioxide en fijn stof. In onderstaande tabel is een
overzicht gegeven van deze grenswaarden. Voor de overige stoffen geldt dat de grenswaarden in Nederland niet worden
overschreden en het RIVM verwacht dat dit ook in de toekomst niet het geval zal zijn.
Tabel 2.1: Luchtkwaliteitsgrenswaarden van de Wet milieubeheer voor NO 2 en fijn stof
Stof
Stikstofdioxide (NO2)

Fijn stof (PM10*)
Fijn stof (PM2,5*)

Omschrijving

Grenswaarde [ȝg/m³]

Jaargemiddelde concentratie
Uurgemiddelde concentratie die maximaal 18 maal per
kalenderjaar mag worden overschreden
Jaargemiddelde concentratie
24-uurgemiddelde concentratie die maximaal 35 maal
per kalenderjaar mag worden overschreden
Jaargemiddelde concentratie

40
200
40
50
25

* Aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer respectievelijk 2,5 micrometer

Uit analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat wanneer aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan,
er naar verwachting ook aan de grenswaarde voor PM2,5 zal worden voldaan. Dit betekent dat wanneer in de onderzochte
zichtjaren geen overschrijdingen van de jaar- en 24-uurgemiddelde grenswaarden voor PM10 zijn te verwachten,
aangenomen mag worden dat ook geen overschrijdingen zullen optreden van de grenswaarde voor PM2,5. Om dit verder te
onderbouwen heeft RIVM eind 2015 een nadere analyse uitgevoerd. De resultaten van de analyse zijn samengevat in de
volgende tabel.
Tabel 2-2: Concentraties van PM10 en te verwachten concentraties PM2,5
Jaargemiddelde concentratie PM10
Jaargemiddelde concentratie
Meest waarschijnlijk Kans < 5%
[µg/m3]
[µg/m3]
[µg/m3]
40
25
28
32,5
21
23
30
19
21
25
16
18

PM2,5
Kans < 1%
[µg/m3]
29
24
22
19

Het blijkt uit de analyse dat bijvoorbeeld bij een jaargemiddelde concentratie PM10 van 32,5 ȝg/m 3, de kans dat de
jaargemiddelde concentratie PM2,5 gelijk is aan of hoger is dan 24 ȝg/m3, kleiner is dan 1%.
Voor stikstofoxide en fijn stof PM10 volgt in de volgende paragrafen een toelichting.
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2.4.1 Fijn stof (PM10)
Voor de emissies van zwevende deeltjes/fijn stof (PM10) stelt de Wet milieubeheer de volgende eisen:
•

Voor zwevende deeltjes (PM10) gelden de volgende grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van de
mens:
a)

40 µg per m3 als jaargemiddelde concentratie;

b)

50 µg per m3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per
kalenderjaar mag worden overschreden.

Zwevende deeltjes (PM10) zijn als volgt gedefinieerd: in de buitenlucht voorkomende stofdeeltjes die een op grootte
selecterende instroomopening passeren met een efficiencygrens van 50 procent bij een aerodynamische diameter van 10
micrometer.
•

Verder is gesteld dat:
1.

Concentraties die zich van nature in de lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens,
worden bij het beoordelen van de luchtkwaliteit voor zwevende deeltjes (PM10) buiten beschouwing gelaten.

2.

Concentraties van zwevende deeltjes (PM10) die veroorzaakt worden door natuurverschijnselen worden bij het
beoordelen van de luchtkwaliteit buiten beschouwing gelaten.

Zeezout komt van nature in de lucht voor en wordt geacht niet schadelijk te zijn voor de gezondheid van de mens. Daarom
kan de hoeveelheid zeezout die deel uitmaakt van de concentratie van zwevende deeltjes bij het beoordelen van de
luchtkwaliteit buiten beschouwing worden gelaten. Voor andere bestanddelen van zwevende deeltjes, waaronder bodemstof,
is nog onvoldoende kennis beschikbaar ten aanzien van het gedeelte dat van nature in de lucht voorkomt en waarvan gesteld
kan worden dat het geen schadelijke effecten heeft op de gezondheid van de mens. Zo is het vooralsnog niet mogelijk
onderscheid te maken in bodemstof dat in de lucht aanwezig is ten gevolge van natuurlijke oorzaken en bodemstof dat
aanwezig is ten gevolge van menselijk handelen. Schadelijkheid van bodemstof voor de gezondheid is bovendien niet
uitgesloten. Op dit moment kunnen de meetresultaten voor zwevende deeltjes (PM10) dan ook uitsluitend gecorrigeerd
worden voor zover het zeezout betreft.
De correctie voor de voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie bedraagt voor Barneveld 2 µg/m 3 zwevende
deeltjes (PM10). Voor de vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, van 50 µg/m 3, die maximaal 35 dagen per kalenderjaar
mag worden overschreden, wordt voor de provincie Gelderland een correctie toegepast in het aantal dagen met
overschrijding: namelijk 2 dagen per jaar, indien het kwaliteitsniveau niet voldoet aan die grenswaarde.
2.4.2 Stikstofdioxide
De grenswaarde voor stikstofdioxide (NO 2) voor de bescherming van de mens bedraagt 40 µg per m 3 als jaargemiddelde
concentratie.
Daarnaast is 200 µg stikstofdioxide per m 3 als uurgemiddelde concentratie vastgesteld die maximaal achttien maal per
kalenderjaar mag worden overschreden. De uurgemiddelde grenswaarde is met name gericht op drukke verkeerssituaties
en niet gericht op de situatie van de inrichting.
2.5
Wet natuurbescherming (Wnb)
Volgens Artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming is het verboden om de activiteiten te verrichten zonder een
Wnb-vergunning als deze activiteiten een mogelijk negatief effect op Natura 2000-gebieden kunnen hebben. Om na te gaan
of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is, zal het bevoegd gezag moeten weten of er
een mogelijk negatief effect op natuurgebieden kan zijn. Daarvoor is inzicht in de depositie van stikstofhoudende
verbindingen nodig.
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Veel Natura 2000-gebieden in de provincies Gelderland en Utrecht lijden onder een te hoge belasting met vermestende
stoffen. Een toename van de stikstofdepositie is daarom ongewenst. De (eventueel) optredende depositie van stikstof ten
gevolge van de activiteiten dient daarom in beeld te worden gebracht. De regeling PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)
voorziet een stikstofdepositieruimte. Deze ruimte kan onder bepaalde voorwaarden beschikbaar worden gemaakt voor
verschillende initiatieven. Op deze manier kunnen de activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken nog steeds plaats vinden
zonder negatieve effecten op de natuur. Zo, zijn de initiatiefnemers verplicht om de vergunning krachtens de Wet
natuurbescherming aan te vragen als de toename van de stikstofdepositie ten gevolge de activiteiten hoger is dan
1 mol/ha/jaar. Bij een toename van minder dan 1 mol/ha/jaar maar hoger dan 0,05 mol/ha/jaar geldt dat het initiatief gemeld
dient te worden. Bij een toename van minder dan 0,05 mol/ha/jaar is er geen vergunnings- of meldingsplicht.
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied in de omgeving van Schaffelaarbos is de Veluwe (5 km).
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3

Emissies naar de lucht

Voor de luchtkwaliteit in de omgeving zijn de emissies van de volgende stoffen relevant: stikstofoxiden (NO x) en fijn stof.
Voor de natuur zijn vooral stikstofhoudende verbindingen van belang. Deze bestaan uit rookgassen met stikstofoxiden (NO x).
Er is geen sprake van emissie van andere stikstofhoudende verbindingen die in de atmosfeer terecht kunnen komen.
Voor de beschrijving van de activiteiten wordt verwezen naar de vergunningaanvraag. De volgende bronnen zijn van belang
voor de emissies naar lucht:
• Stookinstallaties: luchtverhitters/sproeidrogers, ontvochtigers en een hete olieketel
• Stoffilters
• Voertuigen (vrachtwagens en personenauto’s)
• Werktuigen (heftruck).
3.1
Stookinstallaties
Ten behoeve van de processen zijn er diverse stookinstallaties geïnstalleerd, met name luchtverhitters, ontvochtigers en een
olieketel. De installaties wordt gestookt met aardgas. De uitstoot van de installaties is berekend op basis van het opgegeven
vermogen, de belasting van de stookinstallaties en de maximale emissieconcentratie. De maximale emissieconcentratie is
gebaseerd op de emissiegrenswaarden zoals die in de loop van de tijd van kracht zullen zijn. De nieuwe installaties zullen
meteen aan de emissiegrenswaarde van 80 mg/Nm 3 voldoen. Gelet op het kleine vermogen zijn CV-ketels voor
ruimteverwarming niet beschouwd. Voor de olieverhitter en de luchtverhitter 2 zijn er geen emissiegrenswaarden in het
Activiteitenbesluit gesteld. Hiervoor is een algemeen kental gebruikt 1. De gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel.
De gebruiksduur is gebaseerd op de aangevraagde bedrijfstijden.
Tabel 3-1: Emissieberekening voor de stookinstallaties
GebruiksVermogen
duur

Max. concentratie

[kW]

[%]

1300

77

80 mg/m3
3

NOx-emissie
[kg/uur]*

[kg/jaar]

Bestaande installaties
Ontvochtiger A

0,0819

718

Ontvochtiger B

1300

77

80 mg/m

0,0819

718

Olieketel B

261

48

74 g/GJ

0,0334

292

Luchtverhitter A1

1250

77

80 mg/m3

0,0788

690

Luchtverhitter A2

811

77

74 g/GJ

0,1664

1.457

Luchtverhitter B

4780

77

80 mg/m3

0,3012

2.639

Ontvochtiger I

1300

77

80 mg/m3

0,0819

718

Ontvochtiger J

1300

77

80 mg/m3

0,0819

718

3

Nieuwe installaties

Luchtverhitter I

1250

77

80 mg/m

0,0788

690

Luchtverhitter J

4780

77

80 mg/m3

0,3012

2.639

Ontvochtiger D

2085

77

80 mg/m3

0,1314

1.151

Luchtverhitter D

7665

77

80 mg/m3

0,4830

4.231

Olieketel B

261

48

74 g/GJ

0,0334

292

Indamper hal J

300

77

80 mg/m3

0,0189

166

Totaal
* Jaargemiddelde uuremissie.

1,95

17.119

1
Voor stookinstallaties waarvoor geen emissie-eisen in het activiteitenbesluit zijn gesteld is gebruik gemaakt van kentallen uit het
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2016 (http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016).
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3.2
Stoffilters
In hal A en hal B zijn twee filterinstallaties aanwezig (filter van torens 1/2 en filter van toren 3) en in hal C/D/E is tevens een
afzuiginstallatie met filter (filter van kalkhal) aanwezig. De bestaande afzuiginstallaties zullen met de voorgenomen
uitbreiding in gebruikt blijven. In de nieuwe hallen I en J (uitbreiding op Columbiz park) komt een vergelijkbare filterinstallatie
als in hal A en hal B. De emissies zijn berekend op basis van het maximale ventilatiedebiet en de gebruiksduur en de
maximale emissieconcentratie van de filters. Voor de verspreidingsberekeningen is alle stof als fijn stof (PM10) beschouwd.
Tabel 3-2: emissieberekening voor de filterinstallaties
VentilatieGebruiksdebiet
duur

Maximale
concentratie
[mg/m3]

PM10-emissie

[m 3/uur]

[%]

Filter toren A

32.000

77

5

0,123

1.079

Filter toren B

90.000

77

5

0,347

3.035

Filter kalkhal

60.000

13

5

0,039

342

32.000

77

5

0,123

1.079

[kg/uur]*

[kg/jaar]

Bestaande installaties

Nieuwe installaties
Filter toren I
Filter toren J

90.000

77

5

0,347

3.035

Filter toren D

90.000

77

5

0,347

3.035

1,325

11.606

Totaal
* Jaargemiddelde uuremissie.

3.3
Voertuigen
Het maximaal aantal vrachtwagens en personenauto’s is gebaseerd op het aantal vrachtwagens en personenauto’s uit het
akoestisch onderzoek2. In het akoestisch onderzoek is van het maximaal aantal voertuigen per dag uitgegaan. Dit is echter
een overschatting van het aantal vervoersbewegingen op jaarbasis.
De verbrandingsemissies van de vrachtwagens en personenauto’s zijn berekend op basis van de gereden afstand en de
emissiefactoren voor wegverkeer die door het ministerie van IenM jaarlijks zijn vastgesteld. Hier is gebruik gemaakt van de
set emissiefactoren die in maart 2017 bekend is gemaakt voor niet-snelwegverkeer. Er is gebruik gemaakt van het
snelheidsregime “stad normaal”. De route waarop de voertuigen rijden verschilt per type activiteit van het voertuig. Bij de
gereden afstand zijn beide richtingen beschouwd, dus zowel de heengaande beweging als de teruggaande beweging over
dezelfde route. De verbrandingsemissies van vrachtwagens en personenauto’s zijn weergegeven in de volgende tabel.
Tabel 3-3: Emissieberekening voor vrachtwagens en personenauto’s
Voertuig
Route
Aantal
Emissiefactor
[km/dag]
Auto’s
Vrachtwagens
Totaal

[dag/jaar]

40,34
130,35

260
260

[g NOx/km]
0,32
6,65

[g PM10/km]
0,04
0,18

NOx Emissie

[kg/uur]*
0,0004
0,0257
0,0261

[kg/jaar]
3
225
229

PM10 Emissie
[kg/uur]*
4,35·10-5
7,04·10-4
7,48·10-4

* Jaargemiddelde uuremissie.

2

Akoestisch onderzoek, revisievergunningsaanvraag Schaffelaarbos B.V., rapportnummer: 49159.04/3317001 van 17-01-2017

[kg/jaar]
0,38
6,17
6,55
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3.4
Werktuigen
Op het terrein van de inrichting achter hal B rijdt incidenteel een diesel aangedreven shovel rond. Er is uitgegaan van een
gebruik van maximaal een uur per dag circa 3 dagen in de week op het buiten terrein. De verbrandingsemissies van de
shovel zijn berekend volgens de formule: aantal uren x belasting x vermogen x emissiefactor. De belasting is bepaald aan
de hand van de gemiddelde situatie in Nederland3 (“Emissiemodel Mobiele Machines”). De emissienorm voor niet voor het
wegverkeer bestemde mobiele bronnen (volgens de eisen van Richtlijn 2004/26/EG bijlage 1, art. 4.1.2.4: fase IIIa) is 4,0 g
NOx/kWh en 0,3 g PM/kWh.
In de nieuwe hallen is geen heftruck met een verbrandingsmotor voorzien, er rijden alleen elektrische heftrucks rond.
De volgende tabel geeft het overzicht weer van de relevante emissies.
Tabel 3-4: Emissieberekening voor de heftruck
Vermogen
[kW]
100

Belasting

Bedrijfsuren

[%]

[uur/jaar]

78%

156

Emissiefactor
[g NOx/kWh]
4,0

[g PM10/kWh]
0,3

Emissie NOx
[kg/uur]

[kg/jaar]*

5,56·10-3

48,7

Emissie PM10
[kg/uur]
4,17·10-4

[kg/jaar]*
3,65

* Jaargemiddelde uuremissie.
3.5
Samenvatting
De volgende tabel geeft het overzicht weer van de NO x- en fijn stofemissies.
Tabel 3-5: Overzicht van de emissies
Bron
NOx-emissie
Stookinstallaties
Stoffilters
Voertuigen
Werktuigen
Totaal
* Jaargemiddelde uuremissie.

[kg/uur]*
1,95
0,026
0,006
1,986

PM10-emissie
[kg /jaar]
17.119
229
49
17.396

[kg/uur]*
1,325
0,001
0,000
1,326

[kg/jaar]
11.606
7
4
11.616

3
Emissie Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA), TNO-034-UT-2009-01782_RPTML van november 2009.
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4

Verspreidingsberekeningen

Luchtkwaliteit
De verspreiding van de emissies van de inrichting is berekend volgens de standaard rekenmethode 3 (SRM 3) zoals
beschreven in de in 2012 gewijzigde Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007. De berekeningen zijn gedaan met behulp
van het verspreidingsmodel en rekenprogramma Pluim Plus 4.5.
De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd volgens de uur-bij-uur methode, waarbij als toetsjaar 2017 is gekozen. Bij
deze methode wordt voor elk uur in de geselecteerde periode afzonderlijk de concentraties berekend met de voor deze
periode geldige meteorologische uurgegevens. Door deze te middelen kunnen lange-termijn gemiddelden worden bepaald.
In de onderhavige situatie is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van een periode van 10 jaar (1995-2004).
Omdat de door het model berekende verspreiding afhankelijk is van zaken zoals bebouwing in de omgeving van de locatie,
wordt gerekend met de zogenaamde ruwheidslengte. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de ruwheidskaart van het
KNMI en de “PReSrm”-module. Daarnaast is er gerekend met gebouwinvloed ten plaatse van de emissiebrnnen.
Om te bepalen of de luchtkwaliteitsgrenswaarden voor NO 2 en fijn stof uit de Wet milieubeheer worden overschreden, wordt
de berekende bijdrage van de inrichting verrekend met de achtergrondconcentratie die voor elk van de rasterpunten in het
rekengebied door het RIVM is vastgesteld. Voor de verspreidingsberekening zijn receptoren vastgesteld. Receptoren zijn
punten waarop de bijdrage van de bron wordt berekend. Voor de deze NO x- en fijn stofberekeningen is de verspreiding
berekend voor een raster van minimaal 20 x 20 punten waarin de bronnen en het gebied met de relevante belasting zijn
gelegen.
De invoergegevens, inclusief modelinstellingen en bronkarakteristiek zijn opgenomen in de bijlage. De ligging van de
verschillende bronnen is in volgend Figuur 4.1.
Depositieberekeningen
De depositieberekeningen zijn uitgevoerd met de online rekenapplicatie Aerius Calculator. De invoergegevens, inclusief
modelinstellingen en bronkarakteristiek, zijn opgenomen in de bijlage B.
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Figuur 4.1: Ligging van de bronnen van stof en NOx
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5

Resultaten

5.1 Luchtkwaliteit
Stikstofdioxide
Het verspreidingsmodel berekent buiten de erfgrens (op de gekozen receptorpunten) een bijdrage van maximaal 2,77 µg/m 3
aan de jaargemiddelde NO2-concentratie, ten opzichte van een achtergrondconcentratie van 14,87-20,62 µg/m 3 (in 2017).
De maximale berekende jaargemiddelde NO 2-concentraties buiten de erfgrens (de achtergrond en de bijdrage van de
inrichting) bedraagt 23,35 µg/m3. Dit is lager dan de grenswaarde van 40 µg/m 3. De NO2 –luchtkwaliteit voldoet aan de eis
van hoofdstuk 5.2 van de Wm.
In de volgende figuur is de jaargemiddelde bijdrage voor stikstofdioxide (NO 2) grafisch weergegeven. Hierbij is tussen de
rasterpunten geïnterpoleerd, waarmee het gehele relevante gebied is beschouwd.

Figuur 5.1: Jaargemiddelde bijdrage aan de NO 2-concentraties
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Fijn stof (PM10 en PM2,5)
Het verspreidingsmodel berekent buiten de erfgrens (op de gekozen receptorpunten) een bijdrage voor PM10 van maximaal
0,59 µg/m 3 ten opzichte van een achtergrondconcentratie van 21,19-25,49 µg/m 3 (in 2017). De maximale berekende
jaargemiddelde PM10 concentraties buiten de erfgrens (de achtergrond en de bijdrage van de inrichting) bedraagt
25,52 µg/m3. Dit is lager dan de grenswaarde van 40 µg/m 3. De PM10–luchtkwaliteit voldoet aan de eis van hoofdstuk 5.2
van de Wm.
De etmaalgemiddelde concentratie van 50 µg/m 3 wordt maximaal tien keer per jaar overschreden. Er wordt voldaan aan de
grenswaarde van 35 dagen per jaar een overschrijding.
In de volgende figuur is de jaargemiddelde bijdrage grafisch weergegeven. Hierbij is tussen de rasterpunten geïnterpoleerd
waarmee het gehele relevante gebied is beschouwd.

Figuur 5.2: Jaargemiddelde bijdrage aan de PM10-concentraties
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Uit analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat wanneer aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan,
er naar verwachting ook aan de grenswaarde voor PM2,5 zal worden voldaan. . Om dit verder te onderbouwen heeft RIVM
eind 2015 een nadere analyse uitgevoerd. Het blijkt uit de analyse dat bij een jaargemiddelde concentratie van PM10 van
30 ȝg/m3, de kans dat de jaargemiddelde concentratie PM2,5 gelijk is aan of hoger is dan 22 ȝg/m 3, kleiner is dan 1%. Gelet
op de berekende jaargemiddelde concentratie van PM10 van 25,52 µg/m 3, mag worden aangenomen dat geen
overschrijdingen zullen optreden van de grenswaarde voor PM2,5.
5.2 Depositieberekeningen
Volgens de resultaten van de berekeningen zijn er zeven natuurgebieden waar de toename meer dan de drempelwaarde
van 0,05 mol/ha/jaar is (maximaal 0,78 mol/ha/jaar in de Veluwe). De drempelwaarde van 1 mol/ha/jaar wordt nergens
overschreden. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de activiteiten van Schaffelaarbos wel meldingsplichtig zijn
in het kader van de Wet natuurbescherming, maar niet vergunningsplichtig.
De berekening is opgenomen in bijlage B.
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6

Samenvatting en conclusie

6.1 Achtergrond
Schaffelaarbos B.V. (verder Schaffelaarbos genoemd) is gelegen aan de industrieweg 20 te Barneveld. Op de locatie
tegenover de inrichting wil de gemeente Barneveld een nieuw bedrijfsterrein ontwikkelen, Columbiz Park genaamd.
Schaffelaarbos is voornemens in een bestaande hal en ter plaatse van het Columbiz Park de productiecapaciteit uit te
breiden. De uitbreiding betreft drie nieuwe stoffilters, ontvochtigers, luchtverhitters en één indamper. Daarnaast wil
Schaffelaarbos ook andere producten dan eieren in de sproeidrogers kunnen drogen, namelijk gistcelwanden. Het
onderhavige rapport hoort bij de aanvraag.
Het effect van de uitstoot naar de lucht van de activiteiten op de inrichting is getoetst aan de wettelijke grenswaarden voor
luchtkwaliteit. Het effect van de activiteiten op de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden, is in beeld gebracht in het kader
van de Wet natuurbescherming.
6.2 Conclusie
De uitstoot naar de lucht van de activiteiten op de inrichting van Schaffelaarbos draagt bij aan de lokale concentraties van
stikstofdioxide (NO2) en draagt minimaal bij aan de lokale concentratie van fijn stof (PM10), maar de resulterende
luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke grenswaarden.
De bijdrage aan de stikstofdepositie is in zeven natuurgebieden hoger dan de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar
(maximaal 0,78 mol/ha/jaar). Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de activiteiten van Schaffelaarbos wel
meldingsplichtig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, maar niet vergunningsplichtig.
6.2.1 Luchtkwaliteit
Stikstofdioxide (NO2)
De stikstofoxidenemissie van Schaffelaarbos draagt bij aan de lokale concentraties van stikstofdioxide (NO 2) maar de
resulterende luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke grenswaarden, te weten de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m 3.
De berekende jaargemiddelde NO2-concentraties, de achtergrond en de bijdrage van de inrichting, bedragen buiten de
erfgrens 15,04-23,14 µg/m3 in 2017. Dit is lager dan de grenswaarde van 40 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie. De
achtergrondwaarden zullen in de loop van de tijd naar verwachting afnemen. Aangezien de situatie in 2017 voldoet aan de
grenswaarden, kan verwacht worden dat dit blijft gelden in de daarop volgende jaren.
Fijn stof (PM10 en PM2,5)
De PM10-emissie van Schaffelaarbos draagt minimaal bij aan de lokale concentraties van fijn stof (maximaal 0,70 µg/m 3
PM10) en de resulterende luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke grenswaarden, te weten de jaargemiddelde grenswaarde
van 40 µg/m3 en de grenswaarde voor het aantal keer dat de etmaalgemiddelde concentratie van 50 µg/m 3 mag worden
overschreden (35 maal).
De berekende jaargemiddelde PM10-waarden, de achtergrond en de bijdrage van de inrichting, bedragen buiten de erfgrens
21,30–25,55 µg/m3 in 2017. Als de jaargemiddelde concentratie lager is dan 32 ȝg/m3 is geen overschrijding van de
grenswaarde van 35 dagen met een etmaalgemiddelde concentratie van meer dan 50 µg/m³ te verwachten, zoals ook blijkt
uit de berekeningen. De etmaalgemiddelde concentratie van 50 µg/m 3 wordt maximaal tien keer per jaar overschreden Naar
verwachting zullen de PM10-achtergrondwaarden in de loop van de tijd afnemen. Met andere woorden, aangezien de situatie
in 2017 voldoet aan de grenswaarden, kan verwacht worden dat dit blijft gelden in de daarop volgende jaren.
Bij een jaargemiddelde concentratie PM10 van 30 ȝg/m3 is de kans dat de jaargemiddelde concentratie PM2,5 gelijk is aan
of hoger is dan 22 ȝg/m3, kleiner dan 1%. Gelet op de berekende jaargemiddelde concentratie van PM10 van 25,55 µg/m 3,
aangenomen wordt dat geen overschrijdingen zullen optreden van de grenswaarde voor PM2,5.
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Bijlage A: Journaal van de verspreidingsberekeningen
Stikstofdioxiden
JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL
TNO Utrecht: PluimPlus
Naam licentiehouder
Instelling
Licentienummer

4.5
: Pluim PLUS 4.5 (2016)
: Tebodin Netherlands B.V.
: PLP-0228-1

[PreSrm interface]
PreSRM version
:

1.603

[Berekening]
Datum en tijd van de berekening : 19-09-2017 : 16.12 uur.
Type berekening
: NNM berekening Uur bij uur methode
Berekend : Gemiddelde bronbijdrage inclusief achtergrondconcentraties
Naam van de berekening : lucht_nox
Emissietype : Continue of semi-continue
Berekende percentielen : Neen
[Stofkenmerken]
Naam component : NO2
Component type : NOx rekening houdend met chemische react
[Rekengebied]
Receptoren : Rooster Schaffelaarbos
Aantal receptoren
441
Hoogte receptoren
1.09 [m]
[Ruwheid]
Ruwheidslengte volgens PReSrm-ruwheidskaart

:

0.59 [m]

[Achtergrond]
De GCN-achtergrondwaarden zijn per receptorpunt berekend.
Maximum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied :
Minimum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied :
Gemiddelde Ozon- achtergrond ( alle receptoren) :
43.4
Gemiddelde NO2 - achtergrond ( alle receptoren) :
17.5
R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), RBL-toetsjaar: 2017

101.110
0.000

[RBL-toetswaarden]
Grenswaarde jaargemiddelde
:
40.000
Grenswaarde
:
200.000 Mid. duur
:
1 Aantal/jaar :
18
Plandrempel
:
40.000
Mid. duur - plandrempel :
1
------------------------------------------------------------------***** Voor verslag R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), zie RBL_report volgend scherm
------------------------------------------------------------------[Meteo-data]
Alle meteo data is via PreSRM version
:
1.603 verkregen
Gemiddelde bodemvochtigheid :
1.00
Gemiddelde albedo :
0.20
Geografische breedtegraad :
52.00
Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m] :
10.00
Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhankelijk
Gebruikte meteo voor prognostische berekening:
C:\Program Files (x86)\TNO\PLUIM-PLUS-versie-45\Library\system\PReSrm_data\Referentie-meteo 1995-2004
(RBL)
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Totale

uren met
uren met
uren met
uren met
gevallen

correcte gegevens
87600
stabiele weerscondities
48518
neutrale weerscondities
23072
convectieve weerscondities
16010
regenhoeveelheid [mm] :
9195.00

Tebodin Netherlands B.V.
Luchtkwaliteits- en depositieonderzoek
Ordernummer: 49159
Documentnummer: 3313001
Revisie: B
15 september 2017
Pagina 19 / 39

Windroos meteo Schiphol en Eindhoven, omgerekend naar locatiespecifieke meteo :
Meteo bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) : 169.300
Meteo bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km) : 463.800
Wind-sector
uren
in %
Ws(m/s) Neersl.(mm)
1
( -15- 15)
4381
5.0
3.2
276.3
2
( 15- 45)
4824
5.5
3.4
146.8
3
( 45- 75)
7254
8.3
3.7
161.5
4
( 75-105)
5498
6.3
3.2
207.0
5
( 105-135)
5285
6.0
3.0
366.8
6
( 135-165)
6344
7.2
3.1
577.0
7
( 165-195)
9054
10.3
3.8
1170.1
8
( 195-225)
12057
13.8
4.4
2218.2
9
( 225-255)
11168
12.7
5.1
1662.0
10
( 255-285)
9023
10.3
4.3
1101.7
11
( 285-315)
6937
7.9
3.8
877.3
12
( 315-345)
5775
6.6
3.5
430.4
Gemiddeld/Totaal:

87600

3.9

9195.0

Winddraaiing : Neen
GEBOUW HEEFT INVLOED OP DE CONCENTRATIES
Locatie van de maximaal berekende uurlijkse concentratie ( ug/m3) :
X-coordinaat :
169300.000
Y-coordinaat :
464000.000
Max.concentratie (bijdrage + achtergrond) :
169.37335827
Concentratie bijdrage
:
156.16335827
Concentratie achtergrond
:
13.2100
Gemiddelde berekende concentratie over alle gridpunten :
Hoogst berekende concentratie in het receptorgebied
:

17.89892357 ug/m3
23.35455325 ug/m3

[Bronnen en emissies]
Totaal aantal bronnen :
15
Bron nr:
1
Bronnaam : Lucht_Ontvochtiger-A
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafAhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169313.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463845.0
Hoogte gebouw [m] :
17.0
Lengte gebouw [m] :
15.0
Breedte gebouw [m] :
11.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169298.0
Y-positie bron [m] :
463845.0
Hoogte bron [m] :
10.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.6
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.5
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.453
Emissiesterkte:
0.0819 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.081900 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.016
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
310.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
2.90
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
13.48
Bron nr:
2
Bronnaam : Lucht_Ontvochtiger-I
Brontype :
Puntbron

87600
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Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafIJhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169397.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463962.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
40.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169385.0
Y-positie bron [m] :
463955.0
Hoogte bron [m] :
20.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.6
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.5
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.453
Emissiesterkte:
0.0819 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.081900 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.016
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
310.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
2.90
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
22.54
Bron nr:
3
Bronnaam : Lucht_Ontvochtiger-J
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafIJhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169397.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463962.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
40.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169384.0
Y-positie bron [m] :
463961.0
Hoogte bron [m] :
20.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.5
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.4
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.451
Emissiesterkte:
0.0819 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.081900 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.074
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
403.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
5.30
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.99
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
27.34
Bron nr:
4
Bronnaam : Lucht_olieketel B
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafBlaag.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169292.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463895.0
Hoogte gebouw [m] :
9.0
Lengte gebouw [m] :
60.0
Breedte gebouw [m] :
60.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
X-positie bron [m] :
169269.0
Y-positie bron [m] :
463876.0
Hoogte bron [m] :
10.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :

76.0

0.2

87600

87600
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Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.091
Emissiesterkte:
0.0334 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.033400 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.001
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
291.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
12.40
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
10.93
Bron nr:
5
Bronnaam : Lucht_verhitter-A1
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafAhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169313.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463845.0
Hoogte gebouw [m] :
17.0
Lengte gebouw [m] :
15.0
Breedte gebouw [m] :
11.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169306.0
Y-positie bron [m] :
463844.0
Hoogte bron [m] :
14.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.3
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.3
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.437
Emissiesterkte:
0.0788 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.078800 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.101
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
451.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
14.70
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.99
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
24.30
Bron nr:
6
Bronnaam : Lucht_verhitter-A2
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafAhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169313.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463845.0
Hoogte gebouw [m] :
17.0
Lengte gebouw [m] :
15.0
Breedte gebouw [m] :
11.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169306.0
Y-positie bron [m] :
463844.0
Hoogte bron [m] :
14.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.3
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.3
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.285
Emissiesterkte:
0.1660 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.166000 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.037
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
377.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
8.00
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
19.61
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Bron nr:
7
Bronnaam : Lucht_verhitter-B
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafBhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169269.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463905.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
26.0
Breedte gebouw [m] :
22.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
166.0
X-positie bron [m] :
169272.0
Y-positie bron [m] :
463897.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.5
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.4
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
1.675
Emissiesterkte:
0.00000000 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage :
0
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : = 0 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.037
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
291.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
14.20
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
0.00
Bron nr:
8
Bronnaam : Lucht_verhitter-I
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafIJhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169397.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463962.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
40.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169395.0
Y-positie bron [m] :
463970.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.3
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.3
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.437
Emissiesterkte:
0.0788 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.078800 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.101
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
451.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
14.70
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.96
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
38.65
Bron nr:
9
Bronnaam : Lucht_verhitter-J
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafIJhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169397.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463962.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
40.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :

76.0

0
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X-positie bron [m] :
169390.0
Y-positie bron [m] :
463970.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.5
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.4
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
1.675
Emissiesterkte:
0.3012 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.301200 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.018
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
291.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
14.20
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
34.02
Bron nr:
10
Bronnaam : Lucht_voertuig
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m] :
169315.0
Y-positie bron [m] :
463995.0
Hoogte bron [m] :
1.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.061
Emissiesterkte:
0.0261 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.026100 kg/hr
Warmteoutput [MW] :(constante)
0.000
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
353.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.00
NO2-fractie in emissie :
0.07
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
2.05
Bron nr:
11
Bronnaam : Lucht_heftruck
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m] :
169232.0
Y-positie bron [m] :
463960.0
Hoogte bron [m] :
1.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.061
Emissiesterkte:
0.00556000 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.005560 kg/hr
Warmteoutput [MW] :(constante)
0.000
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
353.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.00
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
2.05
Bron nr:
12
Bronnaam : Lucht_ontvochtiger-D
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafDhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169246.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463967.0
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Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
25.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169253.0
Y-positie bron [m] :
463970.0
Hoogte bron [m] :
20.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.5
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.4
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.732
Emissiesterkte:
0.1314 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.131400 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.121
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
403.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
8.60
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.98
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
29.78
Bron nr:
13
Bronnaam : Lucht_verhitter-D
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafDhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169246.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463967.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
25.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169250.0
Y-positie bron [m] :
463958.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.7
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.6
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
2.681
Emissiesterkte:
0.4830 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.483000 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.029
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
291.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.10
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.99
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
34.27
Bron nr:
14
Bronnaam : Lucht_Indamper-J
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafIJhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169397.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463962.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
40.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
X-positie bron [m] :
169386.0
Y-positie bron [m] :
463975.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.105
Emissiesterkte:
0.0189 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600

76.0

87600

87600

Tebodin Netherlands B.V.
Luchtkwaliteits- en depositieonderzoek
Ordernummer: 49159
Documentnummer: 3313001
Revisie: B
15 september 2017
Pagina 25 / 39

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.018900 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.017
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
403.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
8.80
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
33.67
Bron nr:
15
Bronnaam : Lucht_Olieketel J
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafIJhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169397.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463962.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
40.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169400.0
Y-positie bron [m] :
463970.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.066
Emissiesterkte:
0.0334 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.033400 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.011
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
403.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
12.40
NO2-fractie in emissie :
0.05
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
33.00
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Fijn stof (PM10)
JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL
TNO Utrecht: PluimPlus
Naam licentiehouder
Instelling
Licentienummer

4.5
: Pluim PLUS 4.5 (2016)
: Tebodin Netherlands B.V.
: PLP-0228-1

[PreSrm interface]
PreSRM version
:

1.603

[Berekening]
Datum en tijd van de berekening : 14-09-2017 : 08.47 uur.
Type berekening
: NNM berekening Uur bij uur methode
Berekend : Gemiddelde bronbijdrage inclusief achtergrondconcentraties
Naam van de berekening : lucht_pm10
Emissietype : Continue of semi-continue
Berekende percentielen : Neen
[Stofkenmerken]
Naam component : Fijnstof (PM10)
Component type : Fijnstof vlg. OPS-model
[Rekengebied]
Receptoren : Rooster Schaffelaarbos
Aantal receptoren
441
Hoogte receptoren
1.09 [m]
[Ruwheid]
Ruwheidslengte volgens PReSrm-ruwheidskaart

:

0.59 [m]

[Achtergrond]
Bij deze berekening is ivm harmonisatie Car-model voor de achtergrond
per receptorpunt een correctie toegepast voor het aantal overschrijdingsdagen.
[PreSrm Zeezoutcorrectie]
Zeezout-correctie (toegepast voor toetsing op jaargemiddelde ) :
2.0 [ug/m3]
De GCN-achtergrondwaarden zijn per receptorpunt berekend.
Maximum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 201.810
Minimum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied :
0.000
Gemiddelde achtergrond-concentratie ( alle receptoren) :
21.757
R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), RBL-toetsjaar: 2017
[RBL-toetswaarden]
Grenswaarde jaargemiddelde
:
40.000
Grenswaarde
:
50.000 Mid. duur
:
24 Aantal/jaar :
35
------------------------------------------------------------------***** Voor verslag R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), zie RBL_report volgend scherm
------------------------------------------------------------------[Meteo-data]
Alle meteo data is via PreSRM version
:
1.603 verkregen
Gemiddelde bodemvochtigheid :
1.00
Gemiddelde albedo :
0.20
Geografische breedtegraad :
52.00
Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m] :
10.00
Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhankelijk
Gebruikte meteo voor prognostische berekening:
C:\Program Files (x86)\TNO\PLUIM-PLUS-versie-45\Library\system\PReSrm_data\Referentie-meteo 1995-2004
(RBL)
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Totale

uren met
uren met
uren met
uren met
gevallen

correcte gegevens
87600
stabiele weerscondities
48518
neutrale weerscondities
23072
convectieve weerscondities
16010
regenhoeveelheid [mm] :
9195.00
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Windroos meteo Schiphol en Eindhoven, omgerekend naar locatiespecifieke meteo :
Meteo bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) : 169.300
Meteo bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km) : 463.800
Wind-sector
uren
in %
Ws(m/s) Neersl.(mm)
1
( -15- 15)
4381
5.0
3.2
276.3
2
( 15- 45)
4824
5.5
3.4
146.8
3
( 45- 75)
7254
8.3
3.7
161.5
4
( 75-105)
5498
6.3
3.2
207.0
5
( 105-135)
5285
6.0
3.0
366.8
6
( 135-165)
6344
7.2
3.1
577.0
7
( 165-195)
9054
10.3
3.8
1170.1
8
( 195-225)
12057
13.8
4.4
2218.2
9
( 225-255)
11168
12.7
5.1
1662.0
10
( 255-285)
9023
10.3
4.3
1101.7
11
( 285-315)
6937
7.9
3.8
877.3
12
( 315-345)
5775
6.6
3.5
430.4
Gemiddeld/Totaal:

87600

3.9

9195.0

Winddraaiing : Neen
GEBOUW HEEFT INVLOED OP DE CONCENTRATIES
Locatie van de maximaal berekende uurlijkse concentratie ( ug/m3) :
X-coordinaat :
170000.000
Y-coordinaat :
462800.000
Max.concentratie (bijdrage + achtergrond) :
201.81000000
Concentratie bijdrage
:
0.00000000
Concentratie achtergrond
:
201.8100
Gemiddelde berekende concentratie over alle gridpunten :
Hoogst berekende concentratie in het receptorgebied
:

21.86107457 ug/m3
25.51576877 ug/m3

[Bronnen en emissies]
Totaal aantal bronnen :
30
Bron nr:
1
Bronnaam : Lucht_filter-B
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafBhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169269.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463905.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
26.0
Breedte gebouw [m] :
22.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
166.0
X-positie bron [m] :
169278.0
Y-positie bron [m] :
463914.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.9
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.8
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
22.858
Emissiesterkte:
0.2429 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.242900 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.454
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.80
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.90
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
45.26
Bron nr:
2
Bronnaam : Lucht_filter-B
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafBhoog.bld

83964
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X-locatie centrum gebouw [m] :
169269.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463905.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
26.0
Breedte gebouw [m] :
22.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
166.0
X-positie bron [m] :
169278.0
Y-positie bron [m] :
463914.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.9
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.8
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
22.858
Emissiesterkte:
0.0694 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.069400 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.454
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.80
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.90
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
45.26
Bron nr:
3
Bronnaam : Lucht_filter-B
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafBhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169269.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463905.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
26.0
Breedte gebouw [m] :
22.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
166.0
X-positie bron [m] :
169278.0
Y-positie bron [m] :
463914.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.9
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.8
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
22.858
Emissiesterkte:
0.0191 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.019085 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.454
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.80
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.90
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
45.26
Bron nr:
4
Bronnaam : Lucht_filter-B
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafBhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169269.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463905.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
26.0
Breedte gebouw [m] :
22.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
166.0
X-positie bron [m] :
169278.0
Y-positie bron [m] :
463914.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.9
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.8
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
22.858
Emissiesterkte:
0.00867500 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
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Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.008675 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.454
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.80
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.90
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
45.26
Bron nr:
5
Bronnaam : Lucht_filter-B
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafBhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169269.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463905.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
26.0
Breedte gebouw [m] :
22.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
166.0
X-positie bron [m] :
169278.0
Y-positie bron [m] :
463914.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.9
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.8
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
22.858
Emissiesterkte:
0.00694000 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.006940 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.454
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.80
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.90
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
45.26
Bron nr:
6
Bronnaam : Lucht_filterKalk
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafDhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169246.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463967.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
25.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169227.0
Y-positie bron [m] :
463994.0
Hoogte bron [m] :
20.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.6
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.5
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
15.226
Emissiesterkte:
0.0273 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.027300 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.302
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.40
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.92
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
34.19
Bron nr:
7
Bronnaam : Lucht_filterKalk
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafDhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169246.0
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Y-locatie centrum gebouw [m] :
463967.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
25.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169227.0
Y-positie bron [m] :
463994.0
Hoogte bron [m] :
20.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.6
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.5
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
15.226
Emissiesterkte:
0.00780000 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.007800 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.302
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.40
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.92
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
34.19
Bron nr:
8
Bronnaam : Lucht_filterKalk
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafDhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169246.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463967.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
25.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169227.0
Y-positie bron [m] :
463994.0
Hoogte bron [m] :
20.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.6
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.5
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
15.226
Emissiesterkte:
0.00214500 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.002145 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.302
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.40
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.92
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
34.19
Bron nr:
9
Bronnaam : Lucht_filterKalk
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafDhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169246.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463967.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
25.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
X-positie bron [m] :
169227.0
Y-positie bron [m] :
463994.0
Hoogte bron [m] :
20.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.6
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.5
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
15.226
Emissiesterkte:
0.00097500 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :

76.0

0.000975 kg/hr
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Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.302
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.40
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.92
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
34.19
Bron nr:
10
Bronnaam : Lucht_filterKalk
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafDhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169246.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463967.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
25.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169227.0
Y-positie bron [m] :
463994.0
Hoogte bron [m] :
20.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.6
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.5
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
15.226
Emissiesterkte:
0.00078000 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.000780 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.302
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.40
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.92
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
34.19
Bron nr:
11
Bronnaam : Lucht_filter-I
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafIJhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169397.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463962.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
40.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169399.0
Y-positie bron [m] :
463950.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.0
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
8.135
Emissiesterkte:
0.0861 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.086100 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.161
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
11.30
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.92
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
39.84
Bron nr:
12
Bronnaam : Lucht_filter-I
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafIJhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169397.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463962.0
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Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
40.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169399.0
Y-positie bron [m] :
463950.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.0
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
8.135
Emissiesterkte:
0.0246 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.024600 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.161
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
11.30
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.92
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
39.84
Bron nr:
13
Bronnaam : Lucht_filter-I
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafIJhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169397.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463962.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
40.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169399.0
Y-positie bron [m] :
463950.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.0
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
8.135
Emissiesterkte:
0.00676500 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.006765 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.161
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
11.30
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.92
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
39.84
Bron nr:
14
Bronnaam : Lucht_filter-I
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafIJhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169397.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463962.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
40.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169399.0
Y-positie bron [m] :
463950.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.0
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
8.135
Emissiesterkte:
0.00307500 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.003075 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.161
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(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
11.30
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.92
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
39.84
Bron nr:
15
Bronnaam : Lucht_filter-I
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafIJhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169397.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463962.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
40.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169399.0
Y-positie bron [m] :
463950.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.0
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
8.135
Emissiesterkte:
0.00246000 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.002460 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.161
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
11.30
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.92
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
39.84
Bron nr:
16
Bronnaam : Lucht_voertuig
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m] :
169315.0
Y-positie bron [m] :
463995.0
Hoogte bron [m] :
1.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.061
Emissiesterkte:
0.00052360 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.000524 kg/hr
Warmteoutput [MW] :(constante)
0.000
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
353.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.00
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
2.05
Bron nr:
17
Bronnaam : Lucht_voertuig
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m] :
169315.0
Y-positie bron [m] :
463995.0
Hoogte bron [m] :
1.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.061
Emissiesterkte:
0.00014960 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :

0.000150 kg/hr
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Warmteoutput [MW] :(constante)
0.000
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
353.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.00
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
2.05
Bron nr:
18
Bronnaam : Lucht_voertuig
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m] :
169315.0
Y-positie bron [m] :
463995.0
Hoogte bron [m] :
1.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.061
Emissiesterkte:
0.00004114 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.000041 kg/hr
Warmteoutput [MW] :(constante)
0.000
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
353.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.00
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
2.05
Bron nr:
19
Bronnaam : Lucht_voertuig
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m] :
169315.0
Y-positie bron [m] :
463995.0
Hoogte bron [m] :
1.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.061
Emissiesterkte:
0.00001870 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.000019 kg/hr
Warmteoutput [MW] :(constante)
0.000
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
353.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.00
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
2.05
Bron nr:
20
Bronnaam : Lucht_voertuig
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m] :
169315.0
Y-positie bron [m] :
463995.0
Hoogte bron [m] :
1.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.061
Emissiesterkte:
0.00001496 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.000015 kg/hr
Warmteoutput [MW] :(constante)
0.000
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
353.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.00
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
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Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :

2.05

Bron nr:
21
Bronnaam : Lucht_heftruck
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m] :
169232.0
Y-positie bron [m] :
463960.0
Hoogte bron [m] :
1.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.061
Emissiesterkte:
0.00029190 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.000292 kg/hr
Warmteoutput [MW] :(constante)
0.000
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
353.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.00
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
2.05
Bron nr:
22
Bronnaam : Lucht_heftruck
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m] :
169232.0
Y-positie bron [m] :
463960.0
Hoogte bron [m] :
1.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.061
Emissiesterkte:
0.00008340 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.000083 kg/hr
Warmteoutput [MW] :(constante)
0.000
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
353.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.00
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
2.05
Bron nr:
23
Bronnaam : Lucht_heftruck
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m] :
169232.0
Y-positie bron [m] :
463960.0
Hoogte bron [m] :
1.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.061
Emissiesterkte:
0.00002294 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.000023 kg/hr
Warmteoutput [MW] :(constante)
0.000
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
353.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.00
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
2.05
Bron nr:
24
Bronnaam : Lucht_heftruck
Brontype :
Puntbron
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Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m] :
169232.0
Y-positie bron [m] :
463960.0
Hoogte bron [m] :
1.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.061
Emissiesterkte:
0.00001043 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.000010 kg/hr
Warmteoutput [MW] :(constante)
0.000
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
353.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.00
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
2.05
Bron nr:
25
Bronnaam : Lucht_heftruck
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m] :
169232.0
Y-positie bron [m] :
463960.0
Hoogte bron [m] :
1.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
0.2
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
0.1
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
0.061
Emissiesterkte:
0.00000834 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.000008 kg/hr
Warmteoutput [MW] :(constante)
0.000
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
353.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
10.00
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
2.05
Bron nr:
26
Bronnaam : Lucht_filter-D
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafDhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169246.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463967.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
25.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169247.0
Y-positie bron [m] :
463961.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.9
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.8
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
22.858
Emissiesterkte:
0.2429 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.242900 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.454
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.80
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.90
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
45.26
Bron nr:
27
Bronnaam : Lucht_filter-D
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Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafDhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169246.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463967.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
25.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169247.0
Y-positie bron [m] :
463961.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.9
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.8
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
22.858
Emissiesterkte:
0.0694 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.069400 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.454
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.80
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.90
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
45.26
Bron nr:
28
Bronnaam : Lucht_filter-D
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafDhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169246.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463967.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
25.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169247.0
Y-positie bron [m] :
463961.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.9
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.8
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
22.858
Emissiesterkte:
0.0191 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.019085 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.454
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.80
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.90
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
45.26
Bron nr:
29
Bronnaam : Lucht_filter-D
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafDhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169246.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463967.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
25.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
X-positie bron [m] :
169247.0
Y-positie bron [m] :
463961.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.9
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.8

76.0
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Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
22.858
Emissiesterkte:
0.00867500 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.008675 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.454
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.80
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.90
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
45.26
Bron nr:
30
Bronnaam : Lucht_filter-D
Brontype :
Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : SchafDhoog.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :
169246.0
Y-locatie centrum gebouw [m] :
463967.0
Hoogte gebouw [m] :
30.0
Lengte gebouw [m] :
25.0
Breedte gebouw [m] :
20.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] :
76.0
X-positie bron [m] :
169247.0
Y-positie bron [m] :
463961.0
Hoogte bron [m] :
31.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] :
1.9
Inwendige schoorsteen diameter [m] :
1.8
Volume debiet schoorsteen [NM3/s]
22.858
Emissiesterkte:
0.00694000 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage : 87600
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :
0.006940 kg/hr
Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :
0.454
(Gas-)uittree-temperatuur [K] :
298.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] :
9.80
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :
0.90
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :
45.26

83964

83964

Tebodin Netherlands B.V.
Luchtkwaliteits- en depositieonderzoek
Ordernummer: 49159
Documentnummer: 3313001
Revisie: B
15 september 2017
Pagina 39 / 39

Bijlage B: Depositieberekeningen

Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.
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Bepaling projecteffect

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Schaffelaarbos BV

Industrieweg 20, 3771 MD Barneveld

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Revisievergunningaanvraag

RVxm7PmofdMW

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

19 september 2017, 15:17

2017

Berekend voor Wnb.

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Bepaling projecteffect

Situatie 1

NOx

17.396,50 kg/j

NH3

-

Natuurgebied

Bijdrage

Veluwe

0,53

Drogen van eieren en gistcelwanden

Situatie 1
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Bepaling projecteffect

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bepaling projecteffect

Bron
Sector

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

Ontvochtiger B
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

718,00 kg/j

Ontvochtiger A
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

718,00 kg/j

Olieketel B
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

292,00 kg/j

Luchtverhitter A1
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

690,00 kg/j

Luchtverhitter A2
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

1.457,00 kg/j

Luchtverhitter B
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

2.639,00 kg/j
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Bepaling projecteffect

Bron
Sector

Bepaling projecteffect

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

Ontvochtiger I
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

718,00 kg/j

Ontvochtiger J
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

718,00 kg/j

Luchtverhitter I
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

690,00 kg/j

Luchtverhitter J
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

2.639,00 kg/j

Voertuigen
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

228,80 kg/j

Shovel
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

48,70 kg/j

Ontvochtiger D
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

1.151,00 kg/j

Luchtverhitter D
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

4.231,00 kg/j

Indamper J
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

166,00 kg/j

olieketel J
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

-

292,00 kg/j
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Bepaling projecteffect

Resultaten
PASgebieden

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Veluwe

0,53

Kolland & Overlangbroek

0,06

Rijntakken

>0,05

(mol/ha/j)

*

Bepaling projecteffect

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Situatie 1
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Bepaling projecteffect

Resultaten
per
habitattype

Veluwe

(mol/ha/j)

Bepaling projecteffect

Habitattype

Hoogste bijdrage *

ZGLg13 Bos van arme zandgronden

0,53

Lg13 Bos van arme zandgronden

0,49

ZGL4030 Droge heiden

0,46

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden

0,42

H4030 Droge heiden

0,40

L4030 Droge heiden

0,38

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,36

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden

0,36

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,32

Lg09 Droog struisgrasland

0,32

H9190 Oude eikenbossen

0,32

H3160 Zure vennen

0,32

ZGLg09 Droog struisgrasland

0,26

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,24

H2330 Zandverstuivingen

0,23

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,23

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm

0,20

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop

0,17

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop

0,16

Situatie 1
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Bepaling projecteffect

Habitattype

Hoogste bijdrage *

ZGH9190 Oude eikenbossen

0,16

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,16

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen

0,16

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,15

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,14

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,13

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)

0,13

H7230 Kalkmoerassen

0,11

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,11

ZGH4030 Droge heiden

0,10

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,10

Kolland & Overlangbroek
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,06

Rijntakken
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H91F0 Droge hardhoutooibossen

>0,05

*

Bepaling projecteffect

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Situatie 1
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Bepaling projecteffect

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

718,00 kg/j

Naam

Ontvochtiger A
169298, 463845
9,5 m
0,936 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

718,00 kg/j

Naam

Olieketel B
169269, 463876
9,5 m
0,001 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

292,00 kg/j

Naam

Luchtverhitter A1
169306, 463844
14,0 m
0,157 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

690,00 kg/j

Naam

Luchtverhitter A2
169306, 463844
14,0 m
0,047 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Bepaling projecteffect

Situatie 1

Ontvochtiger B
169280, 463898
17,0 m
0,105 MW
Standaard profiel industrie

1.457,00 kg/j
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Bepaling projecteffect

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

2.639,00 kg/j

Naam

Ontvochtiger I
169385, 463955
20,0 m
0,017 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

718,00 kg/j

Naam

Ontvochtiger J
169384, 463961
20,0 m
0,105 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

718,00 kg/j

Naam

Luchtverhitter I
169395, 463970
30,5 m
0,157 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

690,00 kg/j

Naam

Luchtverhitter J
169390, 463970
30,5 m
0,015 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Bepaling projecteffect

Situatie 1

Luchtverhitter B
169272, 463897
31,0 m
0,015 MW
Standaard profiel industrie

2.639,00 kg/j
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Bepaling projecteffect

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

228,80 kg/j

Naam

Shovel
169232, 463960
1,0 m
0,000 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

48,70 kg/j

Naam

Ontvochtiger D
169253, 463970
20,0 m
0,170 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.151,00 kg/j

Naam

Luchtverhitter D
169250, 463958
30,5 m
0,022 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

4.231,00 kg/j

Naam

Indamper J
169386, 463975
30,5 m
0,027 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Bepaling projecteffect

Situatie 1

Voertuigen
169315, 463995
1,0 m
0,000 MW
Standaard profiel industrie

166,00 kg/j
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Bepaling projecteffect

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Bepaling projecteffect

Situatie 1

olieketel J
169400, 463970
30,5 m
0,001 MW
Standaard profiel industrie
292,00 kg/j

RVxm7PmofdMW (19 september 2017)
pagina 11/12

Bepaling projecteffect

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS

versie 2016L_20170907_447ff0b73d

Database

versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Bepaling projecteffect

Situatie 1
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