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1

Inleiding

Vattenfall Energy Sourcing Netherlands N.V. (verder: Vattenfall, voorheen Nuon) levert vanaf haar locatie
in Diemen stadswarmte aan het warmtenet voor gebouwen in de regio. Voor de opwekking van deze
warmte wordt momenteel aardgas gebruikt. Om de warmtelevering te verduurzamen voorziet Vattenfall de
inzet van schone houtpellets als brandstof in de biomassaketel met een opgesteld thermisch output
vermogen van maximaal 120 MWth.
In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) is in dit rapport het effect onderzocht van
emissies naar de lucht van Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna ZZS) bij het verstoken van schone
houtpellets. Vanuit het wettelijk toetsingskader is getoetst op de emissies die maximaal op mogen treden
en vervolgens is het effect van deze emissies op de luchtkwaliteit (immissiesituatie) bepaald. Als
normering is getoetst aan de MTR1-grenswaarden.
Omdat de biomassaketel nog moet worden gerealiseerd, zijn er geen meetgegevens van de ZZSemissies die daadwerkelijk optreden bekend. Om tot een inschatting te komen van de daadwerkelijk te
verwachten ZZS-emissies wordt daarom een beschouwing uitgevoerd van de ZZS-emissies die bij
vergelijkbare installaties en processen optreden. De emissies worden vervolgens vergeleken met de van
toepassing zijnde emissiegrenswaarden.

1

Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau
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2

Wettelijk toetsingskader ZZS

Het toetsingskader voor ZZS wordt gevormd door het Abm en de Activiteitenregeling milieubeheer (Arm).
In het Abm wordt onder afdeling 2.3 ‘Lucht en geur’ in artikel 2.3b in het eerste lid gespecificeerd wat
onder een zeer zorgwekkende stof wordt verstaan, namelijk: een stof die voldoet aan een of meer van de
criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van
chemische stoffen (REACH). In het tweede lid wordt verwezen naar de Arm waar in artikel 1.3c
aanvullende wet- en regelgevingen worden beschreven die beschouwd moeten worden. In afdeling 2.6
van de Arm zijn eisen gesteld over de wijze waarop een ZZS-onderzoek uitgevoerd dient te worden.
In artikel 2.4 van het Abm wordt gespecificeerd welke eisen er worden gesteld aan (mogelijke) emissies
van ZZS. De eis is dat de emissies van ZZS zoveel mogelijk voorkomen worden dan wel, indien dat niet
mogelijk is, tot een minimum worden beperkt. Artikel 2.5 van het Abm behandelt de grensmassastroom en
emissiegrenswaarden van een bron voor algemene stofcategorieën. De algemene eisen ten aanzien van
ZZS zijn in onderstaande tabel 2.1 samengevat. De grensmassastroom is hierbij gedefinieerd als een
drempelwaarde per stofklasse waarboven een emissie naar de lucht als relevant beschouwd wordt. Indien
relevant, mag de emissiegrenswaarde vervolgens niet worden overschreden.
Tabel 2.1

Grensmassastroom en emissiegrenswaarden ZZS

Stofcategorie

ZZS

1)

Stofklasse

Grensmassastroom

Emissiegrenswaarde

1)

0,1 ng TEQ/Nm3

ERS (Extreem risicovolle stoffen)

20 mg TEQ/jaar

MVP1

0,15 g/uur

0,05 mg/Nm3

MVP2

2,5 g/uur

1 mg/Nm3

Toxische equivalentiefactor (TEQ) is de eenheid waarmee verschillende dioxinen en furanen qua giftigheid met elkaar kunnen
worden vergeleken.

In artikel 2.6 van het Abm worden voor de ZZS-stofcategorieën (en overige stofcategorieën) de
vrijstellingsgrenzen waarbij de massastroom van een bron gevrijwaard is van de emissiegrenswaarden uit
artikel 2.5 gegeven. Deze staan in tabel 2.2.
Tabel 2.2

Vrijstellingsgrenzen ZZS

Stofcategorie

ZZS

Stofklasse

Vrijstellingsgrens

ERS (Extreem risicovolle stoffen)

20 mg TEQ/jaar

MVP1

75 g/jaar

MVP2

1.250 g/jaar

IPPC-installatie
Indien er sprake is van een IPPC-installatie geldt conform artikel 2.3a lid 2 van het Abm dat afdeling 2.3
van het Abm (waaronder artikel 2.4) niet van toepassing is (behalve de minimalisatieverplichting voor ZZS
die van toepassing blijft). Daarmee zijn de emissiegrenswaarden volgens afdeling 2.3 van het Abm feitelijk
ook niet van toepassing. De BBT-conclusies zijn in dat geval leidend. Indien de BBT-conclusies geen
concrete emissiegrenswaarden voor ZZS geven (BAT-AEL2), wordt in de regel alsnog aangesloten bij de
emissiegrenswaarden en de systematiek volgens afdeling 2.3 van het Abm.

2

Best Available Techniques – Associated Emission Level
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2.1

Identificatie ZZS

Om te bepalen wanneer stoffen aan artikel 57 van REACH voldoen (Artikel 2.3b, lid 1, Abm), en daarmee
als ZZS zijn aan te merken, is in artikel 2.3b lid 2 van het Abm verwezen naar de Arm. In artikel 1.3c lid 1
en lid 2 van de Arm worden verwezen naar de onderstaande bronnen uit internationale verordeningen en
verdragen. Als een stof daar voorkomt is het een ZZS.
◼

bijlage VI van EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en is
ingedeeld als carcinogeen, mutageen of reprotoxisch, categorie 1a of categorie 1b; 3,4

◼

de inventaris van geclassificeerde stoffen als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van EG-verordening
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en is ingedeeld als carcinogeen,
mutageen of reprotoxisch, categorie 1a of categorie 1b;

◼

de kandidatenlijst, bedoeld in artikel 59 van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van
chemische stoffen;

◼

bijlage XIV van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen;

◼

bijlage I, II, III of IV van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn
79/117/EEG (PbEU L158);

◼

de lijst van stoffen voor prioritaire actie die is vastgesteld op grond van artikel 6 van het op 22
september 1992 te Parijs tot stand gekomen OSPAR Verdrag inzake de bescherming van het mariene
milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, met Bijlagen en Aanhangsels (Trb. 1993,
16 en 141, 1998, 169, 2000, 74, 2001, 157, 2008, 60 en 203, 2011, 231); of

◼

bijlage X van de kaderrichtlijn water, voor zover een stof in die bijlage is aangewezen als prioritaire
gevaarlijke stof;

◼

artikel 5, derde lid, van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van
22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PbEU L167); of

◼

bijlage II, paragraaf 3.6.5, van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en
tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU L 309).

Het RIVM heeft als hulpmiddel een ZZS-lijst samengesteld die ieder half jaar wordt geactualiseerd naar
aanleiding van tussentijdse wijzigingen in de verschillende wet- en regelgevingen. Deze lijst is
beschikbaar via het zoeksysteem op de website van het RIVM. Op de lijst is terug te vinden op basis van
welke wetgeving een stof als ZZS is aangemerkt. Omdat stoffen op de REACH-lijsten tussentijds
veranderen, is er sprake is van ‘levende’ documenten.

3

Er kunnen stoffen zijn die door zelfclassificatie door bedrijven als categorie 1a/b CMR zijn aangewezen en die niet zijn opgenomen
in de lijsten. Deze stoffen moeten wel als zeer zorgwekkend worden beschouwd. Indien een stof niet op de lijst in de Arm voorkomt,
betekent dat derhalve niet dat deze stof geen zorgwekkende stof is. De drijver van de inrichting is verplicht om dit na te gaan.
Daarnaast zijn kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen naast het gevaarsymbool te herkennen door de
aanwezigheid van één of meerdere H-zinnen (gevarenaanduiding): H340, H350 en/of H360. Deze stoffen vallen in categorie 1a/b
van CMR.
4
In paragraaf 3.6 ‘Kankerverwekkendheid’ en specifiek paragraaf 3.6.3 ‘Indelingscriteria voor mengsels’ wordt gesteld dat indien een
mengsel van stoffen één of meer kankerverwekkende stoffen bevat met een gewichtspercentage van meer dan 0,1%wt, het gehele
mengsel als kankerverwekkend dient te worden beschouwd. Vergelijkbare indelingscriteria zijn ook van toepassing op de categorie
voortplantingstoxiciteit (paragraaf 3.7), waarbij de onderste grens wordt gesteld bij 0,3%wt. Indien een mengsel volgens
bovenstaande criteria als kankerverwekkend en/of voortplantingstoxisch wordt ingedeeld, dan volgt automatisch dat het mengsel in
het geheel als een ZZS wordt geclassificeerd
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Naast de ZZS-lijst hanteert RIVM ook een lijst met potentieel ZZS (p-ZZS). Potentiële ZZS zijn stoffen die
mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat
bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet
plaatsvinden. De laatste versie van deze lijst dateert van augustus 2018. Indien er sprake is van p-ZZS
dienen deze ook te worden geïnventariseerd, maar geschiedt toetsing volgens de algemene
emissienormen vanuit het Abm.

2.2

Toetsing na identificatie

De wijze waarop de uitstoot van een ZZS verder dient te worden onderzocht wordt in praktische zin
uitgewerkt op de website van InfoMil5. De volgende stappen staan daarbij beschreven:
Uitstoot van een ZZS (eerste drie stappen)
Bepaal emissie en doe onderzoek naar mogelijkheden voor minimalisatie.
1 Het bedrijf gaat eerst na of mogelijk uitstoot van een ZZS naar lucht plaats vindt.
2 Als dit het geval is dan geldt voor de geïdentificeerde stoffen de minimalisatieverplichting waarbij de
emissiesituatie moet worden onderzocht. Het bedrijf streeft dan naar het voorkomen (vermijding) van
deze emissie. Is dit niet mogelijk, dan beperkt het bedrijf de emissie zoveel mogelijk (minimalisatie)
(conform Abm art. 2.4 lid 2).
3 Het bedrijf moet verder elke vijf jaar een vermijdings- en reductieprogramma opstellen en deze aan het
bevoegd gezag overleggen. Hierin beschrijft het bedrijf de emissiesituatie en de mogelijkheden voor
vermijding en reductie. Op basis van dit onderzoek bepaalt het bedrijf of (aanvullende) maatregelen
mogelijk zijn om de emissie verder te reduceren of helemaal te voorkomen. Het bevoegd gezag kan in
uitzonderlijke gevallen het bedrijf ontheffen van de verplichting tot periodiek onderzoek. Dit legt het
bevoegd gezag vast in een maatwerkbesluit.
Toets aan grensmassastroom
Als het bedrijf de emissie van een ZZS niet kan vermijden, dan gaat zij na of de vracht van de
(gekanaliseerde) emissie de grensmassastroom overschrijdt. Het bedrijf moet eenmalig nagaan of zij wel
of niet de grensmassastroom overschrijdt (Abm art. 2.8 lid 1). De toetsing aan de grensmassastroom gaat
volgens de sommatiebepaling. Dat houdt in dat vergelijkbare emissies van alle bronnen binnen de
inrichting gesommeerd moeten worden.
Overschrijdt de (gesommeerde) emissievracht de grensmassastroom, dan geldt er voor de totale emissie
van de stofklasse(n) een emissiegrenswaarde (concentratie-eis) per bron.
Overschrijdt de (gesommeerde) emissievracht de grensmassastroom niet, dan geldt er geen
emissiegrenswaarde. Ook is een toetsing aan het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) dan niet
nodig. Uitgangspunt is dat de grensmassastroom voldoende bescherming voor de milieukwaliteit biedt, als
de emissie van het bedrijf de grensmassastroom niet overschrijdt.
Er kan tevens een vrijstelling gelden voor kleinere bronnen. Dit is het geval als de emissie uit een bron
lager is dan de vrijstellingsgrens. Ook dan geldt er geen emissiegrenswaarde en is een toetsing aan het
MTR niet nodig.
Immissietoets uitvoeren
Als de emissie de vrijstellingsgrens en de grensmassastroom overschrijdt en/of er zijn diffuse emissies
dan moet het bedrijf nagaan of de resulterende immissie het MTR overschrijdt. Deze toets voert het bedrijf
uit in overleg met het bevoegd gezag.
5

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/ner/zeer-zorgwekkende/stappenplan/

8 mei 2019

BESCHOUWING ZZS BIOMASSAKETEL

BF8334I&BRP003F01

4

Projectgerelateerd

MTR-waarden voor ZZS zijn opgenomen in bijlage 13 van het Arm. Een verplichte toetsing aan de MTRwaarden van stoffen in bijlage 13 volgt uit artikel 2.4 lid 5 van het Abm. Indien een stof niet is opgenomen
in deze bijlage, hoeft een toetsing van de immissieconcentratie aan de MTR-waarde niet worden
uitgevoerd. Dit volgt uit artikel 2.4 lid 7 van het Abm en artikel 2.17 lid 1 van de Arm.
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3

Emissies van ZZS

3.1

Identificatie

De biomassaketel is volgens het Abm een type C inrichting en is tevens een IPPC-installatie, zoals
gedefinieerd in artikel 1.1 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de biomassaketel heeft een
vermogen van meer dan 50 MWth). Voor een IPPC-installatie geldt artikel 2.3a lid 2 van het Abm. In dit
artikel staat dat afdeling 2.3 van het Abm niet van toepassing is op emissies naar de lucht van een IPPCinstallatie indien en voor zover voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze
emissies zijn vastgesteld op grond van artikel 13, vijfde en zevende lid, van de EU-richtlijn industriële
emissies.
Op de biomassaketel zijn de BBT-conclusies ‘Grote stookinstallaties’ van toepassing. Als uitgangspunt
wordt genomen dat alle mogelijk relevante ZZS-emissies die bij het stoken van biomassa op kunnen
treden in de BBT-conclusies beschouwd worden.
In de BBT-conclusies worden ten aanzien van emissies naar de lucht bandbreedtes van
emissieconcentratie gepresenteerd. In de BBT-conclusies voor de verbranding van vaste biomassa6 en/of
turf zijn voor de volgende componenten bandbreedtes van emissies naar de lucht opgenomen:
◼

NOx, N2O en CO;

◼

SOx, HCl en HF;

◼

Stof en metaalgebonden stof;

◼

Kwik (Hg).

Van bovenstaande componenten geldt alleen kwik (CAS: 7439-97-6) als specifieke ZZS. In BBT 27 is
hiervoor de volgende BBT-conclusie opgenomen: “Het met de BBT geassocieerde emissieniveau (BBTGEN) voor de kwikemissies naar lucht als gevolg van de verbranding van vaste biomassa en/of turf
bedraagt < 1-5 μg/Nm3 als gemiddelde over de bemonsteringsperiode”.
In paragraaf 5.2.2 van de achterliggende BREF Large Combustion Plants (BREF LCP 2017) worden
daarnaast emissieniveaus voor het stoken van biomassa gepresenteerd. Daarbij wordt in tabel 5.39 met
betrekking tot hout gesproken over de volgende componenten:
◼

Cl;

◼

As;

◼

Cd;

◼

Hg;

◼

Ni;

◼

Pb.

Naast de component kwik, die al als ZZS aangemerkt is, worden ook cadmium (en
cadmiumverbindingen), nikkel (en nikkelverbindingen) en lood (en (an)organische loodverbindingen) als
ZZS aangemerkt.

6

biomassa (zoals omschreven in artikel 3, punt 31, van Richtlijn 2010/75/EU); Producten die bestaan uit plantaardig landbouw- of
bosbouwmateriaal dat gebruikt kan worden als brandstof om de energetische inhoud ervan te benutten.
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In hoofdstuk 9 van de BREF LCP wordt het meestoken van afval bij het verstoken van biomassa (en turf)
besproken. Omdat Vattenfall in de biomassaketel alleen houtpellets (niet-zijnde afval) gaat verstoken is dit
hoofdstuk feitelijk niet van toepassing. In het hoofdstuk worden echter emissies uit de praktijk
gepresenteerd (door middel van emissieniveaus die in grafieken zijn geplot) waarbij wordt gesproken over
“goed presterende biomassacentrales, inclusief centrales die afval meestoken”. Omdat de gepresenteerde
praktijkemissies derhalve niet exclusief voor meestookinstallaties lijken te gelden worden de in hoofdstuk
9 genoemde componenten volledigheidshalve ook beschouwd. Het betreft de volgende emissies die
besproken worden:
Stof gebonden zware metalen:

◼



Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V;



Cd+Tl.

Som dioxinen en furanen (PCDD/F).

◼

Van de genoemde componenten kan alleen PCDD/F als additionele ZZS worden geïdentificeerd.

3.2

Te vergunnen emissies

In het Ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning7 zijn emissie-eisen naar de lucht opgenomen. De
relevante eisen voor de ZZS-beschouwing zijn samengevat in onderstaande tabel.
Tabel 3.1

Overzicht emissie-eisen uit Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Emissiegrenswaarde

Component

1)

Norm gebaseerd op

Kwik

2 µg/Nm3 2)

BBT-conclusie 27: emissierange < 1-5 µg/Nm3

Cd + Tl 3)

0,015 mg/Nm3

Artikel 5.20 Abm 4)

Som van zware metalen
(Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V) 3)

0,15 mg/Nm3

Artikel 5.20 Abm 4)

1)
2)
3)
4)

Bij 6 vol.% O2
Als gemiddelde over de bemonsteringsperiode
De componenten en verbindingen van thallium (Tl), antimoon (Sb), arseen (As), chroom (Cr), kobalt (Co), koper (Cu), mangaan
(Mn) en vanadium (V) gelden niet als ZZS (met uitzondering van Cr(VI)-verbindingen).
Hoewel de in te zetten houtpellets geen afval betreft, heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) gemeend
bij deze emissiewaarde aan te willen sluiten en deze waarde als voorschrift te moeten vastleggen.

7

Zaaknummer 8496464, Documentnummer 12332100, Datum 19 februari 2019. Ten tijde van het opstellen van dit rapport is de
definitieve beschikking nog niet gepubliceerd.
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3.3

Overzicht emissie-eisen en emissievrachten ZZS

De resulterende emissieconcentratie-eisen voor de ZZS die in paragraaf 3.1 en 3.2 zijn geïnventariseerd,
zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 3.2

Overzicht emissie-eisen ZZS

Component

Stofklasse

Emissiegrenswaarde
BREF LCP

Emissiegrenswaarde
Abm

Emissie-eis
gebaseerd op
Ontwerpbesluit

Resulterende
emissie-eis t.a.v.
ZZS 1)

Kwik

MVP1

< 1-5 µg/Nm3

0,05 mg/Nm3
(som MVP1)

2 µg/Nm3

2 µg/Nm3

Cadmium

MVP1

-

0,05 mg/Nm3
(som MVP1)

0,015 mg/Nm3
(Cd + Tl)

0,015 mg/Nm3

Som zware metalen
(Pb + Cr + Co + Cu+
Mn + Ni + V)

MVP1

-

0,05 mg/Nm3
(som MVP1)

0,15 mg/Nm3
(som zware
metalen)

0,05 mg/Nm3
(som MVP1 2))

Dioxinen / furanen

ERS

-

0,1 ng TEQ/Nm3

-

0,1 ng TEQ/Nm3

1)
2)

Bij 6 vol.% O2
De emissiegrenswaarde uit het Abm betreft de som aan MVP1. Naast de genoemde zware metalen zijn dat ook kwik en
cadmium.

Volgens opgave van Vattenfall zal de biomassaketel met een vermogen van 120 MWth (uitgaand)
gedurende 8.000 uur per jaar in bedrijf zijn. Dit resulteert in een totaalverbruik aan houtpellets van
211.754 ton per jaar.
Middels de rookgasdebietberekening, zoals beschreven in de leidraad NOx-monitoring8, is voor de
voorgenomen situatie het stoichiometrisch rookgasdebiet van de biomassaketel naar 6 vol.% O2
omgerekend op basis van de opgegeven calorische waarde (stookwaarde) van de houtpellets. Voor de
stookwaarde van houtpellets wordt van 17,74 MJ/kg uitgegaan. Het brandstofverbruik van de
biomassaketel bedraagt zodoende 26,47 ton/uur aan houtpellets.
De resulterende ZZS-emissies op basis van de emissie-eisen zijn in onderstaande tabel 3.3 samengevat.
Tabel 3.3

ZZS-emissievrachten biomassaketel
Schoorsteendebiet
[Nm3/s]

Component

Bedrijfsduur
[uur/jaar]

Emissievracht
[kg/jaar]

Emissievracht
[kg/uur]

2 µg/Nm3

2,78

3,48*10-4

0,015 mg/Nm3

20,86

2,61*10-3

0,05 mg/Nm3

69,52

8,69*10-3

0,1 ng
TEQ/Nm3

0,00014

1,74*10-8

Emissie-eis 1)

Kwik
Cadmium
ZZS som zware
metalen (MVP1): o.a.
cadmium + lood +
nikkel)

48,28 1)

8.000

Dioxinen en furanen
1)

8

Bij 6 vol.% O2, droog

Bron: Nederlandse Emissieautoriteit (NEa): ‘Leidraad NOx-monitoring’, versie 2
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4

Invloed emissies op leefomgeving

Om de invloed van de emissies op de leefomgeving te toetsen wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het
MTR, de locatie waar getoetst moet worden, de emissievrachten en de uitgangspunten voor de
verspreidingsberekeningen.

4.1

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

In de leefomgeving is de MTR-waarde van belang. Om de MTR-waarde te achterhalen is in deze
rapportage bijlage 13 van het Arm gebruikt. In het geval in bijlage 13 geen MTR-waarde is gegeven dan is
de website van RIVM geraadpleegd of de stoffendatabase van de European Chemicals Agency (ECHA)
en de Sociaal-Economische Raad (SER). In tabel 4.1 is een overzicht gepresenteerd. Toetsing van het
MTR vindt plaats aan de jaargemiddelde waarde van de immissie.
Tabel 4.1

Overzicht van MTR-waarden.

Stof

CAS-nummer

MTR-waarde

Kwik

7439-97-6

50 ng/m3

Cadmium

7440-43-9

5 ng/m3 1)

Lood

7439-92-1

500 ng/m3 2)

Nikkel

7440-02-0

20 ng/m3 3)

Diverse

7 pg TEQ/m3 4)

Dioxinen en furanen
1)

EU-richtwaarde, staat ook in artikel 10.1 van de Wm

2)

Grenswaarde artikel 5.1 Wm

3)

Richtwaarde artikel 11.1 Wm (Europese luchtnorm)

4)

Bron: “De invloed van Corus op de luchtkwaliteit in de leefomgeving”, Deelrapport 1, RIVM, kenmerk 609021108

4.2

Locatie van toetsing aan MTR

De wijze van toetsing aan het MTR wordt beschreven op de website van InfoMil9. Als uitgangspunt geldt
dat toetsing plaats dient te vinden vanaf de grens van het terrein van de inrichting. De plaats waar
vervolgens moet worden getoetst is afhankelijk van plaatselijke factoren zoals nabijheid van woningen en
natuurgebieden. Voor stoffen die alleen van invloed zijn op de mens wordt daarbij uitgegaan van het
toepasbaarheidsbeginsel (gelijk aan luchtkwaliteit): geen beoordeling waar geen mensen kunnen of
mogen komen.
In het Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)-register10 van het kadaster kunnen de functies en
rijksdriehoekscoördinaten van gevoelige objecten in de nabije omgeving van Vattenfall worden
geïdentificeerd. In tabel 4.2 is een selectie gemaakt en is een overzicht van de ligging en het type object
gepresenteerd. Opgemerkt wordt dat de coördinaten zijn geselecteerd om de relatieve immissiebijdrage
op de locaties te kunnen bepalen en derhalve niet zijn bedoeld voor formele toetsing aan het MTR11.

9

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/immissietoets/#_Toc394482465
www.bagviewer.kadaster.nl
11
Formele toetsing dient plaats te vinden op alle locaties waar blootstelling op kan treden en waar getoetst moet worden. Zo geldt
bijvoorbeeld dat de locatie van een inrichtingsgrens juridisch leidend is ten opzichte van de gevel van een gebouw.
10
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Tabel 4.2

Overzicht van omliggende gevoelige objecten en locaties

Locatie

Functie

Rijksdriehoeks-coördinaten
[X, Y]

Overdiemerweg 41

Kantoor

129.720, 483.860

Overdiemerweg 37

Wonen / horeca

129.520, 483.950

Pampusweg 1

Winkels

130.100, 483.050

Wijk IJburg-zuid

Wonen

129.540, 484.400

Weesp-noordwest

Wonen

130.610, 480.840

Wijk Bijlmer-oost

Wonen

127.450, 482.250

Diemen

Wonen

127.610, 484.250

Nieuwbouwwijk Krijgsman (Muiden)

Wonen

131.850, 482.980

Muiden centrum

Wonen

133.155, 482.600

Muiderberg

Wonen

136.550, 482.280

De ligging van de gevoelige objecten en locaties wordt in onderstaand figuur inzichtelijk gemaakt.

Figuur 4.1 Ligging van omliggende gevoelige objecten en locaties
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4.3

Uitgangspunten verspreidingsberekeningen

Om de invloed van de ZZS-componenten ten gevolge van emissies van Vattenfall in de omgeving vast te
stellen, zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd. Hiertoe is de verspreiding (dispersie) van de emissie
bepaald, onder andere rekening houdend met de emissieduur, de emissiehoogte en de lokale
meteorologische omstandigheden. De resultaten van de berekeningen zijn getoetst aan de MTR-waarden.
Voor de verspreidingsberekeningen van de inrichting is gebruikt gemaakt van standaardmethode 3 voor
punt- en oppervlaktebronnen, zoals toegepast in het door DGMR vervaardigde rekenpakket Geomilieu
(versie 4.50).
In tabel 4.3 zijn de gehanteerde algemene uitgangspunten voor de berekeningen weergegeven.
Tabel 4.3

Algemene uitgangspunten voor de Geomilieu verspreidingsberekeningen

Parameter

Aanname

Klimatologie

De klimatologische gegevens van Nederland, vertaald naar locatiespecifieke meteo, zijn
representatief voor de omgeving. Gehanteerd zijn de klimatologische gegevens van 1995 - 2004,
zoals voor de toetsing aan de ‘Wet luchtkwaliteit’ gebruikelijk is. Gerekend is met de uur-tot-uurmethode.

Referentiejaar
berekeningen

2020. Voor lood is deze 2017, omdat in Geomilieu voor deze component geen recentere
achtergrondconcentraties beschikbaar zijn.

Receptorhoogte

Voor de receptorhoogte is 1,5 meter gehanteerd.

Afmetingen receptorgrid

De afmetingen van het oppervlak, waarin de verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd, zijn: 3.000
bij 3.000 meter (middelpunt: 129.900, 483.500).

Aantal receptorpunten

1.681 (grid) + 10 (toetspunten)

Ruwheidslengte

De ruwheidslengte bedraagt 0,18. Deze ruwheidslengte is bepaald op basis het modelgebied, door
middel van de ruwheidskaart van de PreSRM module in Geomilieu.

Gebouwinvloed

De pluimstijging van de schoorstenen wordt beïnvloed door de aanwezige gebouwen. Om de invloed
van de gebouwen mee te nemen dient de module gebouwinvloed gehanteerd te worden. In de
berekeningen zijn voor de biomassacentrale de volgende modelmatige uitgangspunten gehanteerd:
Hoofdgebouw biomassacentrale: 80m x 22m x 37m (l x b x h).

In tabel 4.4 zijn de bronspecifieke invoergegevens ten aanzien van ZZS weergegeven. De
rekenbestanden van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 1.
Tabel 4.4

Bronspecifieke invoergegevens

Emissiepunt

Rijksdriehoekscoördinaten
[X, Y]

Schoorsteendebiet
[Nm3/s]

Emissieduur
[uur/jaar]

Afgastemperatuur
[K]

Emissiehoogte
[m]

Biomassaketel

129.980, 483.615

50,14 1)

8.000

323

60

1)

Rookgasdebiet bij 4,4 vol.% O2, nat

In tabel 4.5 is voor de vrachtbepaling uitgegaan van de geldende emissie-eisen uit de vigerende
vergunning. Voor de emissieduur is 8.000 uur per jaar gehanteerd.
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Tabel 4.5

Emissies biomassaketel
Emissievracht
[kg/jaar] 2)

Emissievracht
[kg/uur]

2 µg/Nm3

2,78

3,48*10-4 3)

Cadmium

0,015 mg/Nm3

20,86

2,61*10-3 3)

ZZS som zware metalen (MVP1):
o.a. cadmium + lood + nikkel)

0,05 mg/Nm3

69,52

8,69*10-3 3)

0,1 ng TEQ/Nm3

0,00014

1,74*10-8 4)

Emissie-eis 1)

Component
Kwik

Dioxinen en furanen
1)

Bij 6 vol.% O2, droog

2)

De emissievrachten gelden als ‘worst-case’.

3)

Vanwege een te geringe emissievracht is in de invoer van de verspreidingsberekening uitgegaan van een 1.000-voudige
emissievracht. Van het rekenresultaat is de ordegrootte van de uitkomst hiervoor aangepast.

4)

Vanwege een te geringe emissievracht is in de invoer van de verspreidingsberekening uitgegaan van een 1.000.000.000voudige emissievracht. Van het rekenresultaat is de ordegrootte van de uitkomst hiervoor aangepast.

De component lood kan apart in Geomilieu worden geselecteerd. Voor de som van ZZS zware metalen is
de component lood aangehouden. Voor de overige componenten is dit niet mogelijk. Omdat de overige
stoffen veelal stofgebonden zijn, is ervoor gekozen om de verspreiding van deze stoffen op basis van
fijnstof (PM10) te berekenen.

8 mei 2019

BESCHOUWING ZZS BIOMASSAKETEL

BF8334I&BRP003F01

5

Projectgerelateerd

5

Toetsing

5.1

Toetsing op basis van maximale emissiegrenswaarden

5.1.1

Kwik

In tabel 5.1 zijn de resultaten voor de component kwik gegeven. In figuur 5.1 is grafisch de
jaargemiddelde bronbijdrage gegeven.
Tabel 5.1

Overzicht concentraties kwik
Jaargemiddelde
bronbijdrage
[ng/m3]

Jaargemiddelde
concentratie (achtergrond
+ bronbijdrage)
[ng/m3]

Terreingrens /
leefomgeving

0,02 2)

3

Overdiemerweg 41

< 0,01

3

Overdiemerweg 37

< 0,01

3

Pampusweg 1

< 0,01

3

Wijk Ijburg-zuid

< 0,01

3

< 0,01

3

Wijk Bijlmer-oost

< 0,01

3

Diemen

< 0,01

3

Nieuwbouwwijk
Krijgsman (Muiden)

< 0,01

3

Muiden centrum

< 0,01

3

Muiderberg

< 0,01

3

Locatie

Weesp-noordwest

1)
2)

MTRgrenswaarde
[ng/m3]

50

Jaargemiddelde
achtergrondconcentratie
[ng/m3]

3 1)

Kwik achtergrondconcentraties worden in Nederland niet meer gemeten. In de rapportage van RIVM van 1999 is deze geraamd
op 2-3 ng/m3. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/729999002.html.
Hierbij wordt de hoogste immissieconcentratie vermeld die berekend is. Deze hoogste concentratie kan zich manifesteren op de
terreingrens of in de leefomgeving. In deze situatie doet de hoogste immissieconcentratie zich voor in de leefomgeving (op
coördinaat 129.975, 483.575).
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Figuur 5.1 Jaargemiddelde bronbijdrage kwik (in ng/m3)

Uit tabel 5.1 is op te maken dat de MTR-waarde voor kwik voor de achtergrondconcentratie + bronbijdrage
niet wordt overschreden. De maximale berekende bronbijdrage is minder dan een honderdste van de
achtergrondconcentratie.
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5.1.2

Cadmium

In tabel 5.2 zijn de resultaten voor de component cadmium gegeven. In figuur 5.2 is grafisch de
jaargemiddelde bronbijdrage gegeven.
Tabel 5.2

Overzicht concentraties cadmium
Jaargemiddelde
bronbijdrage
[ng/m3]

Jaargemiddelde
concentratie (achtergrond +
bronbijdrage)
[ng/m3]

0,14 2)

0,30

Overdiemerweg 41

0,02

0,18

Overdiemerweg 37

0,02

0,18

Pampusweg 1

0,02

0,18

Wijk Ijburg-zuid

0,02

0,18

0,01

0,17

Wijk Bijlmer-oost

0,01

0,17

Diemen

0,01

0,17

Nieuwbouwwijk
Krijgsman (Muiden)

0,02

0,18

Muiden centrum

0,01

0,17

Muiderberg

0,01

0,17

Locatie

MTRgrenswaarde
[ng/m3]

Jaargemiddelde
achtergrondconcentratie
[ng/m3]

Terreingrens /
leefomgeving

Weesp-noordwest

1)

2)

5

0,16 1)

Cadmium achtergrondconcentraties worden in Nederland gemeten. In het compendium voor de leefomgeving wordt
aangegeven dat de afgelopen twintig jaar de jaargemiddelde concentraties van arseen, cadmium en lood in de lucht van
Nederland zijn gedaald en ver onder de Europese grenswaarden blijven. In 2013 bedroeg de gemeten regionale
jaargemiddelde concentratie van de metalen arseen: 0,49, cadmium: 0,16, lood: 6,8 en nikkel: 2,0 ng/m³.
https://www.clo.nl/indicatoren/nl0486-zwaremetalen
Hierbij wordt de hoogste immissieconcentratie vermeld die berekend is. Deze hoogste concentratie kan zich manifesteren op de
terreingrens of in de leefomgeving. In deze situatie doet de hoogste immissieconcentratie zich voor in de leefomgeving (op
coördinaat 129.975, 483.575).
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Figuur 5.2 Jaargemiddelde bronbijdrage cadmium (in ng/m3)

Uit tabel 5.2 is op te maken dat de MTR-waarde voor cadmium voor de achtergrondconcentratie +
bronbijdrage niet wordt overschreden. De maximale berekende bronbijdrage is ongeveer gelijk aan de
achtergrondconcentratie.

5.1.3

ZZS som zware metalen (MVP1)

Vanuit het Abm geldt voor de som aan MVP1 stoffen (metaalstof) een emissie-eis van 0,05 mg/Nm3. Van
de som aan zware metalen is onbekend hoe de onderlinge verhouding tussen de specifieke metalen is.
Om die reden wordt de totale emissievracht ‘worst-case’ vergeleken met de MTR-grenswaarden en
achtergrondconcentraties van de componenten lood en nikkel.
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In tabel 5.3 zijn de resultaten voor de component lood gegeven. In figuur 5.3 is grafisch de jaargemiddelde
bronbijdrage (som zware metalen) gegeven. De achtergrondconcentraties van lood zijn in Geomilieu
beschikbaar voor het jaar 2017.
Tabel 5.3

Overzicht concentraties lood
Jaargemiddelde
bronbijdrage
[ng/m3]

Jaargemiddelde
concentratie (achtergrond +
bronbijdrage)
[ng/m3]

0,500 1)

8

Overdiemerweg 41

0,064

7

Overdiemerweg 37

0,082

7

Pampusweg 1

0,048

7

Wijk Ijburg-zuid

0,070

7

0,018

7

Wijk Bijlmer-oost

0,044

7

Diemen

0,021

7

Nieuwbouwwijk
Krijgsman (Muiden)

0,077

7

Muiden centrum

0,043

7

Muiderberg

0,023

7

Locatie

MTRgrenswaarde
[ng/m3]

Jaargemiddelde
achtergrondconcentratie
[ng/m3]

Terreingrens /
leefomgeving

Weesp-noordwest

1)

500

7

Hierbij wordt de hoogste immissieconcentratie vermeld die berekend is. Deze hoogste concentratie kan zich manifesteren op de
terreingrens of in de leefomgeving. In deze situatie doet de hoogste immissieconcentratie zich voor in de leefomgeving (op
coördinaat 129.975, 483.575).
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Figuur 5.3 Jaargemiddelde bronbijdrage ZZS som zware metalen (in ng/m3)

Uit tabel 5.3 is op te maken dat de MTR-waarde voor lood voor de achtergrondconcentratie + bronbijdrage
niet wordt overschreden. De maximale berekende bronbijdrage is ruim een factor 10 kleiner dan de
achtergrondconcentratie.
In tabel 5.4 zijn de resultaten voor de component nikkel gegeven. In Geomilieu zijn geen
achtergrondconcentraties voorhanden.
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Tabel 5.4

Overzicht concentraties nikkel

Locatie

MTRgrenswaarde
[ng/m3]

Jaargemiddelde
bronbijdrage
[ng/m3]

Jaargemiddelde
concentratie (achtergrond +
bronbijdrage)
[ng/m3]

0,500 2)

2,5

Overdiemerweg 41

0,064

2,1

Overdiemerweg 37

0,082

2,1

Pampusweg 1

0,048

2,0

0,070

2,1

0,018

2,0

Wijk Bijlmer-oost

0,044

2,0

Diemen

0,021

2,0

Nieuwbouwwijk
Krijgsman (Muiden)

0,077

2,1

Muiden centrum

0,043

2,0

Muiderberg

0,023

2,0

Jaargemiddelde
achtergrondconcentratie
[ng/m3]

Terreingrens /
leefomgeving

Wijk Ijburg-zuid
Weesp-noordwest

1)

2)

20

2,0

1)

Nikkel achtergrondconcentraties worden in Nederland gemeten. In het compendium voor de leefomgeving wordt aangegeven
dat de afgelopen twintig jaar de jaargemiddelde concentraties van arseen, cadmium en lood in de lucht van Nederland zijn
gedaald en ver onder de Europese grenswaarden blijven. In 2013 bedroeg de gemeten regionale jaargemiddelde concentratie
van de metalen arseen, cadmium, lood en nikkel 0,49, 0,16, 6,8 respectievelijk 2,0 ng/m³. https://www.clo.nl/indicatoren/nl0486zware metalen.
Hierbij wordt de hoogste immissieconcentratie vermeld die berekend is. Deze hoogste concentratie kan zich manifesteren op de
terreingrens of in de leefomgeving. In deze situatie doet de hoogste immissieconcentratie zich voor in de leefomgeving (op
coördinaat 129.975, 483.575).

Uit tabel 5.4 is op te maken dat de MTR-waarde voor nikkel voor de achtergrondconcentratie +
bronbijdrage niet wordt overschreden. De maximale berekende bronbijdrage is een kwart van de
achtergrondconcentratie.

5.1.4

Dioxinen en furanen

In tabel 5.5 zijn de resultaten voor dioxinen en furanen gegeven. In figuur 5.4 is grafisch de
jaargemiddelde bronbijdrage gegeven. In Geomilieu zijn geen achtergrondconcentraties voorhanden.

8 mei 2019

BESCHOUWING ZZS BIOMASSAKETEL

BF8334I&BRP003F01

12

Projectgerelateerd

Tabel 5.5

Overzicht concentraties dioxinen en furanen
Jaargemiddelde
bronbijdrage
[fg/m3]

Jaargemiddelde
concentratie (achtergrond +
bronbijdrage)
[fg/m3]

0,92 2)

101

Overdiemerweg 41

0,12

100

Overdiemerweg 37

0,14

100

Pampusweg 1

0,12

100

0,13

100

0,05

100

Wijk Bijlmer-oost

0,08

100

Diemen

0,05

100

Nieuwbouwwijk
Krijgsman (Muiden)

0,14

100

Muiden centrum

0,08

100

Muiderberg

0,04

100

Locatie

MTRgrenswaarde
[fg/m3]

Jaargemiddelde
achtergrondconcentratie
[fg/m3]

Terreingrens /
leefomgeving

Wijk Ijburg-zuid
Weesp-noordwest

1)

2)

7.000

100

1)

Dioxinen en furanen achtergrondconcentraties zijn niet bekend. In de rapportage “De verspreiding van dioxinen rond
Thermphos” van het RIVM met kenmerk 609021110/2010 wordt op achtergrondconcentraties van dioxines in het
Rijnmondgebied ingegaan. Afhankelijk van de windrichting bedroegen de achtergrondconcentraties 10 tot 70 fg TEQ/m3. Er
wordt ook vermeld dat uit literatuuronderzoek blijkt dat dioxineconcentraties in verschillende gebieden verschillende waarden
laten zien. In afgelegen gebieden bedragen de dioxineconcentraties 10 fg TEQ/m3, in landelijke gebieden 20 tot 50 fg TEQ/m3
en in industriële gebieden tot meer dan 100 fg TEQ/m3. Als ‘worst-case’ is een achtergrondconcentratie van 100 fg TEQ/m3
aangehouden.
Hierbij wordt de hoogste immissieconcentratie vermeld die berekend is. Deze hoogste concentratie kan zich manifesteren op de
terreingrens of in de leefomgeving. In deze situatie doet de hoogste immissieconcentratie zich voor in de leefomgeving (op
coördinaat 129.975, 483.575). Dit is in onderstaande figuur weergegeven.
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Figuur 5.4 Jaargemiddelde bronbijdrage dioxinen en furanen (in fg/m3)

Uit tabel 5.5 is op te maken dat de MTR-waarde voor dioxinen en furanen voor de
achtergrondconcentratie + bronbijdrage niet wordt overschreden. De bronbijdrage is een honderdste of
minder van de achtergrondconcentratie.

5.2

Doorkijk naar in de praktijk te verwachten emissies

In de verspreidingsberekeningen is voor de emissies steeds uitgegaan van de emissie-eisen die voor de
biomassaketel vanuit de BBT-conclusies, het Abm en het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning van
toepassing zijn of worden vastgelegd. In de praktijk dient altijd aan deze eisen te worden voldaan en
zullen de emissies derhalve mogelijk lager uitvallen.
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In de BREF LCP zijn voor biomassacentrales (waarbij soms ook sprake is van het bijstoken van afval)
emissieniveaus die in de praktijk worden gehaald, weergegeven. Per ZZS-component is nagegaan in
hoeverre een lagere emissie (en navenant lagere immissiebijdrages ten opzichte van hetgeen in
paragraaf 5.1 is berekend) ten opzichte van de emissie-eisen verwacht kan worden op basis van
praktijkvoorbeelden uit de BREF LCP. Dit is samengevat in onderstaande tabel.
Tabel 5.6

Te verwachten ZZS-emissies op basis van praktijkvoorbeelden uit BREF LCP
Emissie-eis ZZS 1)

Praktijkemissierange
BREF LCP 1)

ZZS-emissie in de praktijk ten
opzichte van emissie-eis

2 µg/Nm3

0,1 tot 3,9 µg/Nm3 2)

Geen verschil tot een factor 20
lager

Cadmium

0,015 mg/Nm3

0 tot 0,003 mg/Nm3 3)

Tenminste een factor 5 lager

ZZS som zware metalen (MVP1):
o.a. cadmium + lood + nikkel)

0,05 mg/Nm3

0 tot 0,26 mg/Nm3 4)

Onbekend 5)

0,1 ng TEQ/Nm3

0 tot 0,03 ng TEQ/Nm3 6)

Tenminste een factor 3 lager

Component

Kwik

Dioxinen en furanen
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Bij 6 vol.% O2
Conform figuur 5.58 BREF LCP
Conform figuur 9.8 BREF LCP: betreft de som van cadmium (ZZS) + thallium (= geen ZZS)
Conform figuur 9.7 BREF LCP: betreft de som zware metalen (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) en daarmee ook de
componenten die niet als ZZS worden aangemerkt.
Omdat alleen bekend is wat de emissie in de praktijk is van de som aan zware metalen (en niet specifiek de fractie ZZS daarin)
kan geen inschatting worden gemaakt hoeveel de ZZS-emissies in de praktijk lager uit kunnen vallen dan de algemene
emissie-eis voor MVP1 van 0,05 mg/Nm3 uit het Abm.
Conform figuur 9.10 BREF LCP
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6

Conclusie

In deze rapportage zijn de ZSS kwik, cadmium, lood, nikkel en dioxinen & furanen getoetst aan het MTR
voor luchtkwaliteit in de nabije leefomgeving van Vattenfall.
Aan de hand van verspreidingsberekeningen is gebleken dat er op basis van de emissie-eisen die er
direct vanuit het Abm gelden of in het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning worden vastgelegd,
voor alle ZZS nergens in de omgeving overschrijdingen van het MTR optreden en dat ruimschoots wordt
voldaan aan het MTR.
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1. Logboekbestanden Geomilieu
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Rekenbestand Geomilieu (kwik, cadmium, ZZS som zware metalen (lood) en dioxinen & furanen – Projectdata (gridberekeningen)
applicatie

computerprogramma

STACKS+ VERSIE 2018.1

release datum

Release 1 juni 2018

versie PreSRM tool

1.8020

datum berekening

starttijd berekening (datum/tijd)

17-4-2019 15:26 / 15:38 / 15:56 / 16:02

receptorpunten (rijksdriehoeks)

totaal aantal receptorpunten

1.681

regelmatig grid

onbekend

aantal gridpunten horizontaal

N.v.t.

aantal gridpunten verticaal

N.v.t.

meest westelijke punt (X-coord.)

128400

meest oostelijke punt (X-coord.)

131400

meest zuidelijke punt (Y-coord.)

482000

meest noordelijke punt (Y-coord.)

485000

naam receptorpunten bestand

points.dat

receptorhoogte (m)

1.50

meteo-dataset

uit PreSRM

begindatum en tijdstip

1995 1 1 1

einddatum en tijdstip

2004 12 31 24

X-coördinaat (m)

129980

Y-coördinaat (m)

483614

Monte-Carlo percentage (%)

100.0

ruwheidslengte (m)

0.18

bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee)

Ja

meteorologie

terreinruwheid

ruwheidslengte bepaald in gebied

stofgegevens

X-coörd. links onder

128000

Y-coörd. links onder

482000

X-coörd. rechts boven

131000

Y-coörd. rechts boven

485000

component

PM10
(Hg)

toetsjaar

PM10
(Cd)

Pb
(MVP1)

PM10
(PCDD/F)

2020

2020

2017

2020

ozon correctie (ja/nee)

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

percentielen berekend (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

middelingstijd percentielen (uur)

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

depositie berekend

Nee

Nee

Nee

Nee

eigen achtergrondconcentratie gebruikt

Nee

Nee

Nee

Nee

1

1

1

1

bronnen

aantal bronnen

zeezoutcorrectie (voor PM10)

concentratie (µ/m3)

0.0

0.0

0.0

0.0

overschrijdingsdagen

0.0

0.0

0.0

0.0
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Kwik (als PM10)
Gegevens
gebouwinvloed
Oppervlaktebron
X gebouw
Y gebouw hoogte
breedte
lengte
orientatie
breedte hoogte orientatie
Y (m)
(midden)
(midden) gebouw (m) gebouw (m) gebouw (m) gebouw (°) lengte bron (m) bron (m) bron (m) bron (°)
129980 483615
129967,7 483595,3
37
22,1
79,8
49,4
0
0
0
0

Administratie

Broncoordinaten

bronnummer bronnaam
1 1, [Schoorsteen 280] "Bron 01, Biomassaketel"

X (m)

Schoorsteen
gegevens

Administratie
bronnummer bronnaam
1 1, [Schoorsteen 280] "Bron 01, Biomassaketel"

Parameters
Emissie
inw.
uitw.
actuele
rookgastemperatuur rookgas debiet gem. warmte warmte-emissie emissievracht
Perc.initieel emissie uren
hoogte (m) diameter (m) diameter (m) rookgassnelheid (m/s) (K)
(Nm3/s)
emissie (MW) afh, van meteo (kg/uur of ouE /s) NO2 (%)
(aantal/jr)
60
2,2
2,3
15,6
323
50,140
2,72 ja
0,3476 nvt
8038,6

Cadmium (als PM10)
Gegevens
gebouwinvloed
Oppervlaktebron
X gebouw
Y gebouw hoogte
breedte
lengte
orientatie
breedte hoogte orientatie
Y (m)
(midden)
(midden) gebouw (m) gebouw (m) gebouw (m) gebouw (°) lengte bron (m) bron (m) bron (m) bron (°)
129980 483615
129967,7 483595,3
37
22,1
79,8
49,4
0
0
0
0

Administratie

Broncoordinaten

bronnummer bronnaam
1 1, [Schoorsteen 280] "Bron 01, Biomassaketel"

X (m)

Schoorsteen
gegevens

Administratie
bronnummer bronnaam
1 1, [Schoorsteen 280] "Bron 01, Biomassaketel"

Parameters
Emissie
inw.
uitw.
actuele
rookgastemperatuur rookgas debiet gem. warmte warmte-emissie emissievracht
Perc.initieel emissie uren
hoogte (m) diameter (m) diameter (m) rookgassnelheid (m/s) (K)
(Nm3/s)
emissie (MW) afh, van meteo (kg/uur of ouE /s) NO2 (%)
(aantal/jr)
60
2,2
2,3
15,6
323
50,140
2,72 ja
2,6069 nvt
8038,6

ZZS som zware metalen: MVP1 (als Pb)
Gegevens
gebouwinvloed
Oppervlaktebron
X gebouw
Y gebouw hoogte
breedte
lengte
orientatie
breedte hoogte orientatie
Y (m)
(midden)
(midden) gebouw (m) gebouw (m) gebouw (m) gebouw (°) lengte bron (m) bron (m) bron (m) bron (°)
129980 483615
129967,7 483595,3
37
22,1
79,8
49,4
0
0
0
0

Administratie

Broncoordinaten

bronnummer bronnaam
1 1, [Schoorsteen 280] "Bron 01, Biomassaketel"

X (m)

Schoorsteen
gegevens

Administratie
bronnummer bronnaam
1 1, [Schoorsteen 280] "Bron 01, Biomassaketel"

Parameters
Emissie
inw.
uitw.
actuele
rookgastemperatuur rookgas debiet gem. warmte warmte-emissie emissievracht
Perc.initieel emissie uren
hoogte (m) diameter (m) diameter (m) rookgassnelheid (m/s) (K)
(Nm3/s)
emissie (MW) afh, van meteo (kg/uur of ouE /s) NO2 (%)
(aantal/jr)
60
2,2
2,3
15,6
323
50,140
2,68 ja
8,6896 nvt
8040

Dioxinen en furanen (als PM10)
Gegevens
gebouwinvloed
Oppervlaktebron
X gebouw
Y gebouw hoogte
breedte
lengte
orientatie
breedte hoogte orientatie
Y (m)
(midden)
(midden) gebouw (m) gebouw (m) gebouw (m) gebouw (°) lengte bron (m) bron (m) bron (m) bron (°)
129980 483615
129967,7 483595,3
37
22,1
79,8
49,4
0
0
0
0

Administratie

Broncoordinaten

bronnummer bronnaam
1 1, [Schoorsteen 280] "Bron 01, Biomassaketel"

X (m)

Schoorsteen
gegevens

Administratie
bronnummer bronnaam
1 1, [Schoorsteen 280] "Bron 01, Biomassaketel"
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Parameters
Emissie
inw.
uitw.
actuele
rookgastemperatuur rookgas debiet gem. warmte warmte-emissie emissievracht
Perc.initieel emissie uren
hoogte (m) diameter (m) diameter (m) rookgassnelheid (m/s) (K)
(Nm3/s)
emissie (MW) afh, van meteo (kg/uur of ouE /s) NO2 (%)
(aantal/jr)
60
2,2
2,3
15,6
323
50,140
2,72 ja
17,3792 nvt
8038,6
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